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.re ckudOH yd m%jD;a;s wud;H;=ud fj;g hs  

 

Y%S ,xld rEmjdyskS ixia:dfõ iNdm;sjrhd yd idudðlhka jk wm 1971 wxl 38 ork uqo,a mkf;a 
14^1& j.ka;sh hgf;a 2019 j¾Ih i`oyd jk jd¾Isl jd¾;dj fï iu`. bÈßm;a lruq' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.sKqï jd¾;d o wuqKd we;' 

 

Y%S ,xld rEmjdyskS ixia:dj fjkqfjka  

ffjoH ksyd,a ch;s,l uy;d" 
iNdm;s" 
Y%S ,xld rEmjdyskS ixia:dj" 
ksoyia p;=ri%h" 
fld<U 07' 
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±lau 

weisÈis udOHfha ksn`o Y%S ,dxflah uqødj 

 

 

fufyjr 

±kqu úfkdaoh wOHdmkh imsß ldf,daÑ; w¾: mQ¾K m%;sNdiïmkak 
jevigyka lemùfuka hq;=j tlai;aj ks¾udKh lr kj ;dlaIKfhka Tma 
kxjd issõ foi úisß Y%S ,dxlslhkaf.a wfmalaId wNsnjñka úiqrejd yeÍu' 

 

 

 

b,lal 

rEmjdyskS jevigykaj, wdlD;suh fjkialï ;=<ska wdl¾IKShNdjh 
úúO;ajh yd w¾:mQ¾KNdjh jeä ÈhqKq lsÍu' 

kj ;dlaIKsl l%u fhdod .ksñka m¾fhaIlhska fj; myiqfjka <`.d ùu' 

wdh;fha fN!;sl yd udkj iïm;a M,odhS f,i jeä ÈhqKq lsÍu' 

wdh;khg w;sf¾l wdodhï W;amdok ud¾. y`ÿkajd §u' 

;r`.ldÍ;ajhg .e,fmk mßÈ wdh;kfha jHjia:dms; rduqj ixfYdaOkh 
lsÍu' 
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iNdm;s;=udf.ka 

 

Y%S ,xld rEmjdyskS ixia:dfõ iNdm;sjrhd f,i ug jev ndr .ekSug isÿ jQfha 2019 jif¾ 
foieïn¾ ui 26 jk Èkhs' tys§ udf.a wjOdkh m<uqj fhduq jQfha 2019 jif¾§ cd;sl 
rEmjdyskshg uqyqK §ug isÿjQ úfYaI wNsfhda. ms<sn`oj fidhd n,d tajd ksjerÈj y`ÿkd .ekSughs' 
tu y`ÿkd .;a wNsfhda. ;=<ska 2020 kj jir jvd;a id¾:lj M,odhS wdrïNhla ;eîu i`oyd 
wä;d,ula ilia lr .ekSug yels jk nj udf.a úYajdih hs'  

Èjhsfkys m%uqL;u úoHq;a rdcH udOH kd,sldj f,i cd;sl wjYH;d iy cd;sl j.lSu fmr±ß 
lr .ksñka olaI;d imsß ld¾h uKav,fha iyfhda.fhka bÈß ld, mßÉfþoh ks¾udKd;aul 
iy .=Kd;aulNdjfhka hq;a jevigyka ksIamdokh lrñka fm%alaIlhd iy fiajdodhlhd ch .ekSu 
udf.a taldhk wNsm%dh hs'  

 

 

 

 

 

 

 

 

ffjoH ksyd,a ch;s,l uy;d" 
iNdm;s" 
Y%S ,xld rEmjdyskS ixia:dj" 
ksoyia p;=ri%h" 
fld<U 07'  
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ixia:d wOHlaI uKav,h - 2019 ckjdß isg fkdjeïn¾ olajd 

 

01' bfkdald i;Hdx.ks lS¾;skkao ñh  - iNdm;s 

        › ,xld rEmjdyskS ixia:dj 

02' isoaê tï' *drela uy;d   - iNdm;s 

        › ,xld .=jkaúÿ,s ixia:dj 

03' ;siai fyajdú;dk uy;d   - rdcH f,alï 

        wOHdmk wud;HdxYh 

04' kdu,a úchuqKs fidhsid uy;d  - m%Odk úOdhl ks,OdÍ 

        fm!oa.,sl wxYh  

05' wð;a ksYdka; m;srK uy;d   - kS;S{ 

06' ud,l ;,aj;a; uy;d    - iNdm;s 

        › ,xld .=jkaúÿ,s ixia:dj 

07' wd¾' ta' tia' pkaøsld rKisxy ñh  - ixialdrl 

        isßl; mqj;a m; 

08' ixÔj úch.=Kj¾Ok uy;d   - iNdm;s$m%Odk úOdhl ks,OdÍ 

        fm!oa.,sl wxYh 

09' wkQId f.dal=, m%kdkaÿ ñh   - iNdm;ss 

        cd;sl Ñ;%mg ixia:dj 

10' wd¾' tï' ta' r;akdhl uy;d   - wOHË ckrd,a 

        uqo,a wud;HdxYh 

11' uxcq, m%ikak iïm;a uy;d   -  

^fuu j¾Ih ;=< ixia:d wOHË uKav,h 11 j;djla /iaù ;sfí'& 
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ixia:d wOHlaI uKav,h - 2019 fkdjeïn¾ isg foieïn¾ 31 olajd 

 

01' ffjoH ksyd,a ch;s,l uy;d    - iNdm;s    
         Y%S ,xld rEmjdyskS ixia:dj 

02' m%ikak fykakdhl uy;d    - m%ùk leurd Ys,amS 

03' bkaÈl ,shkfyajf.a uy;d    - m%Odk úOdhl ks,OdÍ 
         we`.¨ï lafIa;%h 

04' bkaÈl chr;ak uy;d     - wOHlaIl ^isxy, fiajh& 
         Y%S ,xld .=jkaúÿ,s ixia:dj       

05' uxcq, udl=Uqr uy;d      - kS;s{ 

06' chka; O¾uodi uy;d    - iNdm;s    
         cd;sl Ñ;%mg ixia:dj 

07' mS' fla' tia' iqfndaêkS ñh    - w;sf¾l f,alï ^iïnkaëldrl&
         wOHdmk wud;HdxYh 

08' fla' cS' úfÊisß uy;d     - w;sf¾l f,alï  
         wOHdmk wud;HdxYh 

09' tÉ' tÉ' lia;=ßwdrÉÑ uy;d    - wOHlaI ckrd,a   
         uqo,a" wd¾Ól yd m%;sm;a;s ixj¾Ok  
         wud;HdxYh 

10' tia' wd¾' ví,sõ' tï' wd¾' mS' i;al=udr uy;d - w;sf¾l f,alï  
         ckudOH wud;HdxYh 
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2019 j¾Ifha rEmjdyskS ixia:dfõ fcHIaG l<ukdldÍ;ajh 

 

01' iNdm;s           -  bfkdald i;Hdx.ks lS¾;skkao ñh ^2019'11'17 olajd& 

                          -  kd,l l`Mjej uy;d ^2019'12'10 isg 2019'12'25& je'n' 

               -  ffjoH ksyd,a ch;s,l uy;d ^2019'12'26 isg& 

 02' wOHlaI ckrd,a    -  idrx. úchr;ak uy;d ^2019'11'17 olajd& 

            -  wcs;a .=Kr;ak kdr., uy;d ^2019'12'26 isg& 

 03' ksfhdacH wOHË ckrd,a ^bxcsfkare&  -  md,s; .d,a,f.a uy;d 

 04' ksfhdacH wOHË ckrd,a        -  ksYdka; WNhjxY uy;d ^2019'12'22 olajd& 

 05' ksfhdacH wOHË ckrd,a   -  iqfïO w;=,isß uy;d  

 06' wOHË ^mßmd,k&         -  ã' mS' iS' B' mSßia uy;d ^2019'09'11 olajd& 

            -  fyau wcs;a uy;d ^2019'09'13 isg& rd' wdjrK 

 07' wOHË ^úúO jevigyka&       -  md,s; fla' úfcaisxy uy;d 

 08' wOHË ^ks'fia'&    -  I¾,s wks,a o is,ajd uy;d ^2019'05'12 olajd& 

 09' wOHË ^m¾fhaIK yd mqyqKq&        -  à' tï' cS' pkaøfialr uy;d ^2019'09'12 olajd& 

 10' m%Odk bxcsfkare    -  ã' tï' fla' oikdhl uy;d 

           -  î' tia' mS' fmf¾rd uy;d 

 11' wOHË ^wOHdmk jevigyka&       -  tßka úfÊfldaka uy;añh 

 12' m%Odk .KldêldÍ        -  ta' tÉ' B' wd¾' mS' tÈßisxy ñh 

 13' wOHË ^wf,ú&    -  ã' ta' ã' fla' tia' fodvxf.dv uy;d ^2019'07'17 olajd& 

                    -  fudfyduâ kjdia uy;d ^2019'09'02 isg& 

 14' wOHË m%jD;a;s yd ld,Sk isÿùï  -  ;s,la uy.uf.a uy;d ^2019'06'02 olajd& je'n' 

           -  ks,d¾ tka' ldisï uy;d ^2019'06'03 isg& rd' wdjrK                                       
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iïudkkSh ch.%yK -  2019 

jevigyka wxYh ,nd .;A iïudk yd ks¾foaYs; kdu 

kdgH tallh ,nd .;a iïudk yd ks¾foaYs; kdu 

cd;Hdka;r iïudk 

wkq 
wxlh 

jevigyk iïudk Wf<, ysñ jQ 
ia:dkh$iïudkh$we.hSu 

iïudk,dNS 

 
01 meka lr;a;h 

taldx.sl fg,s kdgH 
Input - 2019 

(Thailand) 
wjika jghg f;aÍu fudydkað 

rx.kdත් uy;d 
02 meka lr;a;h 

taldx.sl fg,s kdgH 
Japan Prize - 2019 
 

wjika jghg ks¾foaYh fudydkað 
rx.kdත්uy;d 

03 meka lr;a;h 
taldx.sl fg,s kdgH 

ABU - 2019 

Turkministhan 
úfYaI iïudkh fudydkað 

rx.kdත්uy;d 
04 úoHq;a udOH ;=< 

k¾;khg l< 
fiajh fjkqfjka 

b;d,sfha kdfmda,s 
isxy, ixialD;sl 
Wf<, - 2019 

we.ehSï iïudk fudydkað 
rx.kdත් uy;d 

05 lsß uqÜá 
taldx.sl fg,s kdgH 

DetectiveFEST 

International Film 

and Television 

Festival Moscow 

Russia - 2019 

cQßfha úfYaI ämaf,daud 
iy;slh 

rx. 
nKavdrkdhl 
uy;d 

06 fyau,fhda 
taldx.sl fg,s kdgH 

DetectiveFEST 

International Film 

and Television 

Festival Moscow 

Russia - 2019 

cQßfha úfYaI ämaf,daud 
iy;slh 

w;=, mSßia 
uy;d 

07 ksye`ähdj 
taldx.sl fg,s kdgH 

DetectiveFEST 

International Film 

and Television 

Festival Moscow 

Russia - 2019 

fyd|u flá Ñ;%mgh 
rka iïudkh iy 
iy;slh 

rx. 
nKavdrkdhl 
uy;d 

08 fpdka Ñka ri u;l Golden Ribbon - 

2019 

 

fyd|u fhdackdj f;aÍfï 
;r.fha§ fyd|u 
fhdackdjg mia fokdg 
f;aÍu 

iuka 
fm%aur;ak 
uy;d 
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 iqu;s iïudk Wf<, - 2019 - ks¾foaYh 
 fyd`ou taldx.sl fg,s kdgH —brgq lE,s˜ - k,ska udmsáh uy;d 

 

 niakdysr m<d;a iNdj u.ska mj;ajk ,o l,dlrejka we.hSfï§     
k¾;kh iy rEmjdyskS udOHfha mqfrda.dófhl= f,i msßkeuqKq iïudkh 

udOH rEm yd iÔjlrK tallh ,nd .;a iïudk 

 ;srxch È,aydka Ys,amshd úiska ;u l=i,;djfhka ks¾udKs; —Silent Sigh˜ kï ;%sudK 

iÔjlrK ldgqka Ñ;%mghg —Digicon  6 Sri Lanka˜ International Short Film Contest - 2019 

kï Ñ;%mg Wf<f,a§ l=i,;d iïudkhla ysñ úh'   
 
l%Svd tallh ,nd .;a iïudk yd ks¾foaYs; kdu 

wkq 
wxlh 

jevigyk iïudk Wf<, ysñ jQ 
ia:dkh$iïudkh$we.hSu 

iïudk,dNS 

 
01 n%Ekafvlaia riosh 

l=i,dkh 
2018 

rhs.ï iïudk Wf<,  ks¾foaYs; kdu l=udß udfk,a 
uy;añh 

02 Beyond the 

Boundary 
jevigyk 

rhs.ï iïudk Wf<, ks¾foaYs; kdu fhkql 
oikdhl 
uy;d 

03 Gajaba Super Croass 

2018 

ckdêm;s l%Svd 
iïudk Wf<, 

fyd|u l%Svd jevigyk iïm;a iS' 
fmf¾rd uy;d 

04 Beyond the 

Boundary 
jevigyk 

ckdêm;s l%Svd 
iïudk Wf<, 

fyd|u l%Svd jevigyk     
^ld,Sk& 

fhkql 
oikdhl 
uy;d 

05 SLT Speed Up - 
mdmeos ijdrsh  
2018 

ckdêm;s l%Svd 
iïudk Wf<, 
 

ks¾foaYs; kdu ;=Idka bkaosl 
uy;d 

06 Beyond the 

Boundary 
jevigyk 

is,ala l%Svd iïudk 

rd;%sh 

cQrsfha iïudk  

fyd|u l%Svd jevigyk 

fhkql 
oikdhl 
uy;d 

07 SLT Speed Up - 
mdmeos ijdrsh  
2018 

iqu;s iïudk Wf<, 
 

ks¾foaYs; kdu ;=Idka bkaosl 
uy;d 
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biõ l<ukdlrK tallh ,nd .;a iïudk yd ks¾foaYs; kdu 

wkq 
wxlh 

jevigyk iïudk Wf<, ysñ jQ 
ia:dkh$iïudkh$we.hSu 

iïudk,dNS 

 
01 Tone Poem iqu;s iïudk Wf<, fyd`ou ix.S; jevigyk 

- iïudkh 
rx. fm%aur;ak 

uy;d 
02 Tone Poem rhs.ï iïudk Wf<, fyd`ou ix.S; jevigyk 

- ks¾foaYh 
rx. fm%aur;ak 

uy;d 
 

ix.S; tallh ,nd .;a iïudk yd ks¾foaYs; kdu  

wkq 
wxlh 

jevigyk iïudk Wf<, ysñ jQ 
ia:dkh$iïudkh$we.hSu 

iïudk,dNS 

 
01 isyskhls ? Y%S ,xld iajdëk 

udOHfõ§kaf.a 
ixioh 

ck wNsudk$f.!rj 
iïudk 

ufyaIa ksYaYxl 
uy;d 

02 ishm;l .ukdka;h rhs.ï iïudk fyd`ou jd¾;d jevigyk chñKs 
bf,afmreu.ï,;a
uy;Añh 

03 Èßh ÈhKsh iqu;s iïudk fyd`ou ldka;d jevigyk chñKs 
bf,afmreu.ï,;a
uy;Añh  

04 jika;hg ÿr jeäo iqu;s iïudk fyd`ou l%Svd chñKs 
bf,afmreu.ï,;a
uy;Añh  

05 iS;f,a k;a;, iqu;s iïudk fyd`ou ix.S; chñKs 
bf,afmreu.ï,;a 
uy;Añh 

06 ;,amf;a úhuk iqu;s iïudk fyd`ou ldka;d chñKs 
bf,afmreu.ï,;a 
uy;Añh 
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wOHdmk fiajd tallh ,nd .;a iïudk yd ks¾foaYs; kdu 

wkq 
wxlh 

jevigyk iïudk Wf<, ysñ jQ 
ia:dkh$iïudkh$we.hSu 

iïudk,dNS 

 
01 Knowledge 01

st
 2019 - fi!LH 

wud;HxYh$fi!LH 
m%j¾Ok ld¾hxYh 

jif¾ fyd`ou 
i`.rduh jevigyk 

cdkl iqcSj 
chfldä uy;d 

02 ux wdihs ug 
lshkak 

2019 - iqu;s 
iïudk Wf<, yd  
rhs.ï iïudk 
Wf<, 

jif¾ fyd`ou <ud 
jevigyka w;rg ks¾foaY 
úh   

cdkl iqcSj 
chfldä uy;d 

03 Knowledge 01
st
 2019 - fi!LH 

wud;HxYh$fi!LH 
m%j¾Ok ld¾hxYh 

jif¾ fyd`ou i`.rduh 
jevigyk 

ixL ksfrdaIK 
uy;d 

04 iqlaldku 2019 - rdcH 
iïudk  

jif¾ m%Yia;u i`.rduh 
jevigyk 

;rx.s w;=r,sh 
uy;añh 

05 cd;sl mdi, - 
úoHdj -  
uy ihqfrka ksjig 
¨Kq 

2019 - iqu;s 
iïudk Wf<,  
 

fyd`ou wOHdmk 
jevigyk 

ksÆ*d fudfydÜá 
uy;añh 

 

<ud tallh l< úfYaI jHdmD;s iy ,nd .;a iïudk yd ks¾foaYs; kdu 

 Wodka; .=K;s,l - rhs.ï iy iqu;s iïudk Wf<,j, —uq;=yr˜ jevigyk" fyd`ou <ud 
jevigyk i`oyd ks¾foaY ùu¡ 

 ud,;S ùrisxy - 2019 cd;sl <ud Èk Wf<f,a ksIamdÈldj f,i lghq;= lsÍu¡ 2019 rhs.ï fg,s 
iïudk Wf<f,a § fyd`ou wOHdmk jevigyk f,i —fi,a*s˜ jevigyk iïudk ,eîu¡ 2019 
iqu;s iïudk Wf<f,a § fyd`ou Y%jH oDYH ks¾udKh f,i —fi,a*s˜ jevigyk ks¾foaY ùu¡ 

 Ysrdka r;akdhl - 2019 cd;sl <ud Èk Wf<f,a m%Odk wOHËjrhdhs¡ fldßhdkq rEmjdyskS 

wdh;kh fj; Tyq fhdackd l< Sri  Pop jevigyk i`oyd wfußldkq fvd,¾ 22"000 la ,eîu¡ 
2019 rhs.ï iïudk Wf<f,a fyd`ou <ud jevigyk f,i —msmqKq u,l rej˜ jevigyk 

ks¾foaY ùu¡ Ök f.da,avka ßnka jHdmD;sfha fyd`ou fhdacs; jHdmD;sh i`oyd —Silk Road of My 

Eyes˜ f;aÍu¡ 2019 Detective First Film Festival Moscow Russia Diploma Winner. —A taste of 

Ceylon Tea˜ Selected for the Screening at in Input Film Festival in Thailand 2019. 
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m%jD;a;s yd ld,Sk isÿùï wxYh ,nd.;A iïudk yd ks¾foaYs; kdu 

 

m%jD;a;s wxYh ,enQ iïudk yd ks¾foaYs; kdu 

 jif¾ úYsIag;u f.ah ldjH ix.%yhg ysñ úfoHdaoh iïudkh - ks,d¾ tka¡ ldisï uhd 

 udOHY+Í úYsIag;d iïudkh - úuqla;sld ldßhjiï ñh 

 2019 wdishdfõ úYsIag;u m%jD;a;s jd¾;dlrKh ms<sn`o taishd úIka iïudkh - bx.%Sis mqj;a 
tallh 

 2019 wfm%a,a - taishd úIka cd,fha udisl fyd`ou m%jD;a;s jd¾;dlrKh - bx.%Sis mqj;a tallh 

 m%:u ckdêm;s udOH iïudk Wf<f,a fyd`ou m%jD;a;s ksfõol ^isxy,& - ksYdÈ rejkau,S  
nKavdrkdhl ñh 

 reishdfõ fudialõ kqjr mej;s Detective Fest cd;Hka;r iskud iy rEmjdyskS iïudk Wf<f,a 
mßir ixrlaIKh fjkqfjka ilia l< mqj;a úfYaIdx.hg ysñ úfYaI ämaf,daud iy;slh - 
ksYdÈ rejkau,S  nKavdrkdhl ñh 

 ckdêm;s iïudk Wf<, jif¾ fyd`ou m%jD;a;s jd¾;dlrKh ^fou<& - tia¡ ã¡ tï¡ iyardka uhd 

 rdcH iïudk Wf<,  
fyd`ou jd¾;d jevigyk - wkqrdO foajm%sh uhd 

 

ld,Sk isÿùï wxYh ,enQ iïudk yd ks¾foaYs; kdu 

 2019 jif¾ fidndOdrd jevigyk rdcH iïudkhg md;% jQ w;r" rgd jevigyk rhs.ï 
fg,siïudk Wf<, i`oyd ks¾foaYù we;¡ ^iïudk W;aijh bÈßfha§ meje;afõ& 

 

whs kd,sldj ,nd.;a iïudk  

 Eye Shuffle iy Cafe Classics hk ckm%sh ix.S; jevigyka i`oyd fyd`ou rhs.ï fg,Sia 
2019 iïudk Wf<, § 2018 j¾Ih i`oyd fyd`ou jevigyka iïmQrl ^bx.%Sis udOH& 
iïudkh Èkd .ekSug fYÍ*d ;dyS¾ iu;a úh' 
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jd¾;d yd úÑ;%dx. jevigyka tallh ,nd .;aa iïudk yd ks¾foaYs; kdu 

wkq 
wxlh 

jevigyk iïudk Wf<, ysñ jQ we.hSu$ ia:dkh$ 
iïudkh 

iïudk ,dNS 

01 wdl%uKYS,S 
wd.ka;=lfhda 

iqu;s iïudk fyd`ou jd¾;d 
jevigyka 

mQð; Èidkdhl 

02  fi!LH 
wOHdmk 
ld¾hdxY 
iïudk  

fyd`ou rEmjdyskS 
fi!LHuh jevigyka 
ksIamdÈld 

ikaOHd 
ú;dkjiï 

03 yß mqÿu biafldaf,a rdcH iïudk fyd`ou jd¾;d 
jevigyk 

kdu,a m%ika; 

04 yß mqÿu biafldaf,a AIBD 
cd;Hka;r 
iïudk 

fyd`ou jd¾;d 
jevigyk 

kdu,a m%ika; 

05 wreu mqÿu frdao y;r rhs.ï iïudk fyd`ou i`.rduh 
jevigykg ks¾foaY ùu 

pkaok 
fifkúr;ak" 
kdu,a iso;a 
iQßh nKavdr 

06 ñysu; ;ks ke; rdcH iïudk fyd`ou jd¾;d 
jevigykg ks¾foaY ùu 

pkaok 
fifkúr;ak 

07 wdhqfndafõjd rdcH iïudk fyd`ou i`.rduh 
jevigykg 

ikaOHd 
ú;dkjiï 

 

 pkaok fifkúr;ak uy;d ksIamdokh l< ñysu; ;ks ke; jd¾;d jevigyk ABU 

cd;Hka;r ;r`.fha§ wjika jghg f;aÍ m;a ùu¡ 

Ñ;%mg yd y`v leùfï tallh ,nd .;a iïudk iy ks¾foAYs; kdu  

 —mqxÑ wfma <ud f,dalh˜ <ud jevigyk  
rEmjdyskS rdcH iïudk Wf<, 2019 jif¾ úYsIag;u <ud jevigyk f,i iïudk ,eîu 
ksIamdol ;=is; úodkm;srK uy;d 

 

 —mqxÑ iagqj¾Ü˜ <ud Ñ;%mgh 
rEmjdyskS rdcH iïudk Wf<, 2019 jif¾ fyd`ou y`v leùï jevigyk f,i ks¾foaY ùu 
ksIamdol - jðr l=udÍ ú;dkf.a fukúh 
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jevigyka wxYh 

kdgH tallh 

kdgH tallfha wruqK 

 tÈfkod úldYh jk rEmjdyskS jevigyka w;=ßka ckm%sh;u wx.hla jk fg,s kdgH 
lafIa;%fha mqfrda.dóka f,i fg,s kdgH l,dfõ m%ñ;s wdrlaId lrñka fm%alaIl ri×;dj 
ÈhqKq lsÍu Wfoid Wiia taldx.sl yd m%didx.sl fg,s kdgH ks¾udKh lsÍu' lafIa;%hg yels 
muKska kj ks¾udk yÿkajd Èu iy kj Ys,amSka yÿkajd oSu ^f,aLlhka" rx.k Ys,amSka iy 
ix.S;×hska jeks& 
 

 rEmjdyskS fg,s kdgH l,djg mdol jQ l,djka jk fõÈld kdgH" iskudj hk udOH 
lafIa;%j, iu.dó j¾Okh i`oyd msájy,la ùu ^wka;¾ udOH fmdaIKh& 
 

 wkd.;fhaÈ rEmjdyskS fg,s kdgH l,dj wka;¾cd;sl ;,hlg f.k tau ioyd lghq;= 
lsÍu' 
  

 rdcH kdgH Wf<," rdcH iskud Wf<," rdcH ixialD;sl W;aij" cd;sl W;aij icSj úldY 
yd fjk;a l,d m%ix. wdjrKh ;=<ska cd;sl uÜgfï fiajd bgq lsÍu' 
 

 rEmjdyskS ixia:djg nefok kjl Ys,amSka yd udOH lafIa;%hg wj;S¾K ùug rEmjdyskS 
ixia:dfõ mqyqKqj yd u`. fmkaùu wfmalaId lrkq ,nk Ys,amSka mqyqKq lsÍu' 
 

 m%ùK l,dlrejka Wfoid Wmydr jevigyka ks¾udKh' 
 

 rEmjdyskS fm%alaIlhd fg,s kdgH Ndú;h ;=<ska wdkkaofhkaa m%×dj lrd fufyh ùu' 
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jir ;=< úfYaIfhka isÿ l< ld¾hhka iy jHdmD;s 

 ñKslsrk m%didx.sl fg,s kdgH 2019'07'10 - 2019'10'03 olajd fldgia 50 la úldYh ùu' 

 mú;%dksf.a fma%uh wjqreÿ taldx.sl fg,s kdgH úldYh' 

 ksfjk myk fjila taldx.sl fg,s kdgH úldYh' 

 idm,;a iaurKh k;a;,a taldx.sl fg,s kdgH úldYh' 

 is; ksjk l;d fmdah taldx.sl fg,s kdgH 12 la ksIamdokh lr úldYh lsÍu' 

 ;d,NdIK jevigyka 52 la ^iEu fikiqrdod Èklu& icSj úldYh lsÍu' 

 jdiq<sh jevigyka 52 la ksIamdokh lr úldYh lsÍu' 

 jdy,alv jevigyka 40 la ksIamdokh lr úldYh lsÍu' 

 ixys`o jevigyka 52 la ksIamdokh lr úldYh lsÍu' ^i`ÿod" nodod" isl=rdod& 

 bßod wdhqfndajka icSj úldYh' 

 

ix.S; tallh 

ix.S; tallh jevigyka wxYh hgf;a l%shd;aul fõ' ta wkqj ix.S; tallh 2019 j¾Ih ;=< my; 
jevigyka ksIamdokh lr ;sfí' 

 isyskhls ? 

 is;a .;a .S 

 bßod wdhqfndajka 

 ysre úhk 

 nodod kq. fijK 

 ixys`o 

 mdrñ;d 

 rc; ir 

 wdrdOkd iajr ±yek 
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l%Svd tallh  

 foaYSh yd úfoaYSh jYfhka isÿjk l%Svd biõ w<,d ksIamdokh lrk ,o l%Svd 
úis;=re jevigyk i;sm;d úldYkh fõ'  

 Beyond the Boundary jevigyk foaYSh yd úfoaYSh jYfhka isÿjk l%Svd úfYaI wjia:djkaa 
w<,d ta ms<sn|j iólaIKh isÿlrKq ,nk jevigykls' i;sm;d úldYh fõ' 
 

óg wu;rj 2019 jir ;=< icSj f,i úldYh lr we;s jevigyka 
 

 Sri Lanka Tour of South Africa - 2019 1 & 2 Test - 1 - 5
th

 ODI - T20 Matches 

 cmdkfha wjqreÿ isß - 2019 

 Sri Lanka Defenders Open Badminton Final 

 n%ekaälaia riosh l=i,dkh - 2019 

 kqjrt<sh ;=r`. ;r`.h - 2019 

 Fox Hill Super Cross 2019 

 ICC World Cup 2019 

 Netball World Cup 2019 

 Bangladesh Tour of Sri Lanka 

 Festival of Cricket 

 Horse race Jumping 

 Commando Challenge 2019 

 fj<|fiajd u,, l%Svd Wf<, 

 New Zealand Tour of Sri Lanka 2019 (1
st
-2

nd
 Test) 

 33 jk ;reKfiajd rEmjdyskS fjd,sfnda,a Y=r;dj,sh 

 úchndyq fudag¾ fl%dia ;r`.dj,sh - 2019 

 .cnd iqm¾ fl%dia fudag¾ r: ;r`.dj,sh - 2019 

 Sports Flash Back 2019 

 Walawa Super Cross - 2019 

 SLT Speedup Cycle Race - 2019 

 Gunner Super Cross - 2019 

 UFF Fun rally - 2019 

 Rugby World Cup - 2019 

 Cavelry Super Cross - 2019 

 DSL Super Sports School Volleyball Championship - 2019 

 Prima Under 15 Cricket Final - 2019 

 Rotherham Circuit meet - 2019 

 South Asian Game - 2019 
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Ñ;%mg yd y`v leùï tallh 

jevigyka ms<sn| f;dr;=re 

 Wmis/is .kajk ,o jevigyka 
 
wkq 

wxlh 
jevigyk úldYh jQ 

fldgia .Kk 
01 iskaoq ffNrù ^isxy, Wmis/is& 30 mts  « 206 
02 w;a;smqlal,a ^isxy, Wmis/is& 30 mts  « 205 
03 ABU Short Films ^isxy, Wmis/is& 15 mts « 04 
04 Trip for Love  zzfikyi fidhdZZ ^isxy, Wmis/is& 01 hrs 10 mts 

05 oñ< Ñ;%mg ^isxy, Wmis/is& 150 mts « 05 

06 bx.%Sis Ñ;%mg ^isxy, Wmis/is& 90 mts « 06 

07 ISIS ;%ia;jdoh ^isxy, Wmis/is&                                      15 mts « 03 

08 ICC f,dal l=i,dkh ^isxy, Wmis/is& 15 mts « 12 

09 X - Files ^isxy, Wmis/is& 45 mts « 17 

10 Cltizen ^isxy, Wmis/is& 45 mts « 01 
 

jevigyka .Kk                                                  460 

wdjrKh l< .=jka ld,h                                         246  1/2 hrs 
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 y`v lejQ jevigykA 

 
wkq 

wxlh 
jevigyk úldYh jQ 

fldgia .Kk 
01 Japan Video Topics cmka iqúiersh  

^isxy, y`v lejQ& 
15 mts « 06 

02 Hey Thathsuwa zzujl uysuZZ 
^isxy, y`v lejQ fg,skdgH ud,dj& 

30 mts « 15 

03 ABU short films 
 ^isxy, y`v lejQ&                                     

15 mts « 02 

04 Money Story zzfkdìfok me;=uZZ 
 ^isxy, y`v lejQ&                   

30 mts « 20 

05 Monster House  zzrdiai f.orZZ  
^isxy, y`v lejQ&                      

90 mts « 01 

06 HTDT  
^isxy, y`v lejQ&                                                

30 mts « 26 

07 The Swan Princess Royally Undercover 
 ^isxy, y`v lejQ&            

90 mts « 01 

08 The Adventures of Tin Tin  
^isxy, y`v lejQ Ñ;%mgh&                 

90 mts « 01 

09 Cloudy With a Chance of Meatballs  
^isxy, y`v lejQ Ñ;%mgh&       

90 mts « 01 

wkq 
wxlh 

jevigyk úldYh jQ 
fldgia .Kk 

10 Back to the Village  
^isxy, y`v lejQ jd¾;d jevigyka&              

30 mts « 10 

11 The Shin Totsukawa zzhqlSZZ  
^isxy, y`v leùï lrñka mj;S&         

90 mts « 06 

12 Monster School   
^isxy, y`v lejQ umÜ jevigyk&                  

15 mts « 13 

13 Heritage of Fingertips zzmdrïmrsl odhdoZZ  
^isxy, y`v lejQ&          

30 mts « 06 

14 fkd;s;a wdid -  
^isxy, y`v lejQ Ñ;%mgh&                             

90 mts « 01 

15 yxi l=udrs - k;a;, -  
^isxy, y`v lejQ Ñ;%mgh&                     

90 mts « 01 

16 fkdìfok me;=u -  
^isxy, y`v lejQ fg,skdgH ud,dj &             

30 mts « 20 

17 yev jev  
^isxy, y`v lejQ&                                             

15 mts « 20 

18 fr;aiq  
^isxy, y`v lejQ&                                                

90 mts « 13 

 

jevigyka .Kk                                                       163 

wdjrKh l< .=jka ld,h                                              83  1/4 hrs 
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 icSjlrK jevigyka 

 
wkq 

wxlh 
jevigyk úldYh jQ 

fldgia .Kk 
01 ys;=jlaldrhdg mdvula                                                05 mts « 01 
02 iskaÿ lshk odx.f,a                                                   30 mts « 01 

03 rka rka rka r;a;rka iy iu.sh n,h                               05 mts « 02 

04 msïnqKq f.ïnd iy lmá nQrejd                                      05 mts « 02 

05 lkafldgd iy l<.=K ie,l+ isxyhd                                05 mts « 02 

06 óhka hlv ldmq yeá iy kßhd rcjQ yeá                           05 mts « 02 

07 y;r îß l;dj                                                        05 mts « 01 

08 l< .=K o;a ñksid                                                    05 mts « 01 

09 lïue,shd rcjQ yeá                                                   05 mts « 01 
 

jevigyka .Kk                                                               13 

wdjrKh l< .=jka ld,h                                                     1 1/2 hrs 

 

 

 úfYaI jevigykA 
 
 
wkq 

wxlh 
jevigyk úldYh jQ 

fldgia .Kk 
01 f,dia wekac,Sia fjila ießir                        60 mts « 01 
02 Y%S ,xld Èk ieureu - 2019 ^f,dia wekac,Sia&        60 mts « 01 

03 fu,anka fjila i|yï pdßld                         60 mts « 01 

04 iq<`. uyfurl y`ÿkajdÈu                             30 mts « 01 

05 weußldjg wjqreÿ                                       60 mts « 01 
   

jevigyka .Kk                                                              05 

wdjrKh l< .=jka ld,h                                                     4 1/2 hrs 
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 úfoaY ;r`. i|yd fjk;a tallj,g Wmis/is .ekajQ jevigyka 

 
wkq 

wxlh 
jevigyk úldYh jQ 

fldgia .Kk 
01 wmrdrïN ^is; ksjk l;d &  

^bx.%sis Wmis/is&                        
30 mts « 01 

02 fidndOdrd  
^bx.%sis Wmis/is .ekajQ&                                   

30 mts « 10 

03 mqÿu ysf;k biafldf,a  
^bx.%sis Wmis/is&                           

45 mts « 01 

04 wmQre .=re;=ud   
^bx.%sis Wmis/is&                                      

15 mts « 01 

05 u< fk;g mK  
^bx.%sis Wmis/is&                                     

05 mts « 01 

06 ishm;l .ukdka;h$jika;h ÿr jeäo     
^bx.%sis Wmis/is$bx.%sis y`v lejQ&     

01 mts « 01 

07 w,s l;dj$jeys,sysKs l+vq cdjdru  
^bx.%sis Wmis/is&                  

15 mts « 02 

08 jkaÈh  
^oñ< Wmis/is&                                                 

30 mts « 01 

09 mú;%hs f,dalh  
^bx.%sis Wmis/is&                                      

30 mts « 01 

10 Easter Attactk & Malcolm   
 ^bx.%sis Wmis/is&                        

15 mts « 01 

11 Selfie - 
 ^bx.%sis Wmis/is&                                              

30 mts « 01 

 

jevigyka .Kk                                                            21 

 

 

 

wkq 
wxlh 

jevigyk úldYh jQ 
fldgia .Kk 

01 bßod wdhqfndajka - l,dfõ fjkila                            02 hrs 
02 bßod wdhqfndajka - úiañ; fld<U                  02 hrs 

03 bßod wdhqfndajka - iudc cd,d  02 hrs 

04 bßod wdhqfndajka - YsIagdpdrfha ke.Su  02 hrs 

05 bßod wdhqfndajka - f,dia wekac,Sia iqcd; u;l            02 hrs 

06 bßod wdhqfndajka - <ud idys;H iy <uhd                   02 hrs 

07 bßod wdhqfndajka - cd;Hka;rhg hk wfma l,dj              02 hrs 

                         

         jevigyka .Kk                                                     07 

     wdjrKh l< .=jka ld,h                                            14 hrs 
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 <ud jevigyka 
 
wkq 

wxlh 
jevigyk úldYh jQ 

fldgia .Kk 
01 mqxÑ wfma f,dalh - <ud jevigyk                                    30 mts « 09 
02 mqxÑ wfma f,dalh - <ud jevigyk                                    60 mts « 39 

 

        jevigyka .Kk                                                     48 

     wdjrKh l< .=jka ld,h                                            43  1/2 hrs 

 

 

 

 NHK jevigyka 
 
isxy, y`v lejQ$fou< Wmis/is 
                

 10 mts « 20          

 15 mts « 52 

 20 mts « 86 

 25 mts « 36 

 30 mts « 10 

 43 mts « 09 

                 

                     jevigyka .Kk                                             213 

             wdjrKh l< .=jka ld,h                                   71  3/4 hrs 

 

 NHK jevigyka 
 
fou< fonia lejQ jevigyka 
                

 10 mts « 20   

 15 mts « 106 

 20 mts « 18 

 30 mts « 13      

                     

                     jevigyka .Kk                                              157 

             wdjrKh l< .=jka ld,h                                     42  hrs 
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jevigyka mßmd,k tallh 

 

jevigyka ,sms f.dKq - 2019 

úúO jevigyka                                   -        619 

wOHdmksl jevigyka                        -         443 

m%jD;a;s jevigyka                         -         347 

wf,ú jevigyka                                 -           55 

whs kd,sldj/fka;%d kd,sldj             -         452 

                   tl;=j                -       1,916 

 

biõ l<ukdlrK yd jevigyka ksIamdok tallh  

 

     jir ;=< úfYaIfhka isÿl< ld¾hhka iy jHdmD;s' 

1.  Tone Poem ix.S; jevigyk ' 

2.  idóÉÑh jevigyk ' 

3.  Enterprise Sri Lanka (Anuradhapura & Jaffna) 

4.  ldka;d osk cd;sl W;aijh" md.uk" mQrK' 

5.  Ms Sir Lanka for Ms Intenational (jd¾;d jevigyka 2 iy wjika uyd ;r`.h) 

6.  wjqreÿ l=ußh 2019 ^jd¾;d jevigyka 2& 

7.  mqxÑ wfma wjqreÿ isß' 

8.  Data yekaoEj' 

9.  l%slÜ wfma wdorhhs' 

10.  bßod wdhqfndajka ^jevigyka 2& 

11.  ckm;s fmd<dkakre hq.fha isg krm;s hq.h olajd úfYaI jevigykla isÿ 
 lsrSu' 

12.  31 ? ix.S; m%ix.h  



Y%S ,xld rEmjdyskS ixia:dj - jd¾Isl jd¾;dj 2019  

 

24 

 

 

wd.ñl tallh  

 

ueÈka fmdah Èk Y%smdoia:dkfha isg icsj úldYh 36 jk jrg;a isÿ lrkq ,enq w;r fujr úfYaI 
jHdmD;shla f,i isõ uyd .x.djkaf.ka ,nd .;a meka uyd fmryerlskaa Y%smdo ia:dkh fj; /f.k 
ú;a Y%S m;=,a jykafia fodajkh lr kdkquqr ux.,H mj;ajkq ,enqjd' kdkquqr ux.,H m<uq j;djg 
icSj úldYh lr ie±ye;shkag ±l .ekSfï wjia:dj i,id fok ,È' 

2019 jif¾ meje;ajQ fjila W;aijh fjkqfjka jHdmD;s /ila l%shd;aul lsÍu iy úfYaI icSj jev 
igyka úldYh lsÍu isÿ lrkq ,eîh' .d,a, Èia;%slalfha mE/,sh rkam;a rdcuyd úydrh flakaø 
lr .ksñka rdcH fjila ufyda;aijh isÿlrkq ,enQ w;r thg wu;rj wd.ñl jevigyka tallh 
úfYaI jevigyka /ilao ksIamdokh lrk ,§' 

2019 fmdfidka W;aijhg iu.dój ft;sydisl ;ka;sßu,h uq,a lr.ksñka úfYaI wd.ñl 
jevigyka rdYshla bÈßm;a lrkq ,eîh' 

wei< W;aijh ksñ;af;ka Y%s o<od ud<s.dj flakaø lr.ksñka zzisß o<od jkaokdZZ kñka 
jevigykla iy jHdmD;s .Kkdjla ixúOdkh l, w;r o<od fmryer icSj úldYho isÿ 
lrkq ,eîh' 

iEu fmda Èklu zzioaO¾u j¾IdZZ fmda Èk icSj úldYh" ioyï hd;%d ckm;s O¾u foaYkdj fmda Èk 
icSj úldYh" Oïu idrÒ iy ñheis idrOd jevigyko ksIamdokh lrk ,o w;r ta i|yd úfYaI 
fm%alaIl m%;spdr ,efnhs' 

Èkm;d w`Mhu - zzioaO¾u ulrkaoZZ i;sm;d bßod Èkj, - zziqßh u`v,ZZ icSj úldYhla njg m;a 
úh' 

fmda Èkhkays fn!oaO m%jD;a;s  

zzisiqoï WodkZZ oyï mdi,a orejka iïnkaO jev igykla wdrïN lrk ,§' tfiau fuu jir ;=< 
úfYaI wd.ñl W;aij /ila icSj úldY isÿ lsÍu i|yd wd.ñl tAllh uq,sl;ajh .kakd ,§' 
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;reK jevigyka tallh   

wkq 
wxlh 

jevigyfka ku jevigyka 
.Kk 

úfYaI lreKq 

01 kq. fijK 16 2019$ckjdß iy fmnrjdß iEu 
w`.yrejdod iy n%yiam;skaod Èklu  

02 wd,lukaodj 12 iqúfYaIS l,dlrejl=f.a cSú;h w<,d 
ieliqK jevigyk ls 

03 iqydKS rd;a 36 yskaÈ .S; ms<sn`o jevigyk ls 
04 h;=r isÿr 24 ld,Sk iudc .eg`M iy l%shdldrlï w<,d 

ieliqK jevigykls 
05 ixys`o 44 fmd;a m;a ms<sn`o idlÉPdj 
06 mshjr 04 O¾u .fõIKh 
07 i`olv 08 iqúfYaIS jQ mqrdúoHd;aul jákdlñka hq;a 

úydria:dk ms<sn`oj 
08 bßod wdhqfndajka 02  
09 fhdjqka mqrh 01 ;reK fiajd iNdj yd iu.dój 

;dreKHfha kdhl;aj iy yelshdjka 
t<s±laùfï jevigyk 

10 cd;sl wdrlaIl iuq`Mj icSj 
úldYh 

01 fld<U cd;sl wdrlaIl iuq`Mj 
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jevigyka bosßm;a lsÍfï tallh 

jevigyka bosßm;a lsÍfï tallfha ld¾hh jkafka rEmjdyskS ixia:dfõ kd,sld ;=fkka úldYh 
jk jevigyka úldYh i|yd fm<.eiaùu hs' ;r`.ldÍ kd,sldjkays úldYh jk jevigyka ms<sn| 
wjfndaOfhka mjqf,a ish¨ fokdgu tlg ys| kerôh yels iunr jevigyka kd,sld ;=fkysu 
úldYh flf¾' fuu ld¾hhka bgq lsÍug 15 fofkl=f.ka hq;a ld¾h uKav,hla fuu tallfha 
fiajh lrk w;r" ffoksl úldY mj;ajdf.k hdu i|yd fiajd uqr pl% l%uhla l%shd;aul fõ' 

jevigyka úldYh i|yd fm<.eiau woshr lsysmhlska isÿ fõ' m%:ufhka wod< jevigyk f,aLk.; 
flf¾' jevigyka ie,iqï /iaùïj,oS úldYh jk jevigyka" oskh iy fõ,dj ms<sn| ;SrKh 
flf¾' tu ;SrKh iy jevigyka wxY m%Odksf.a oekqï oSu wkqj by; mßos jevigyk f,aLk .; 
fõ' fojkqj kshñ; jevigyka ksIamdol úiska jevigyk ms<sn| úia;r m;%sldjla iu. 
jevigyka bosßm;a lsÍï tallfha ks,OdÍyq tu leiÜ mgh mqia;ld,fhka ,ndf.k úldYh i|yd 
m%Odk md,l ueosßhg ndr oS úldYfhka miqj m%Odk md,l ueosßfhka leiÜ mgh ,ndf.k kej; 
mqia;ld,h fj; ndr fokq ,efí' 

ndysßka ,efnk jevigykaj, leiÜ mg mQ¾j ksrSlaIKh lr úldYh i|yd m%Odk md,l ueosßhg 
ndr fokq ,efí' óg wu;rj iNdm;s;=ud" wOHlaI ckrd,a;=udf.a Wmfoia u; ffoksl f,aLkhg 
mßndysrj úfYaIs; jQ jevigyka f,aLk .; lsÍu isÿ lrkq ,efí' wf,ú wxYfha b,a,su mßos 
wkq.%dyl nj;=ka yg .=jka ld,h ,nd oSuo isÿ lrk w;r ksIamdoljrekaf.a jevigykaj, Odjk 
ld,h wvq jq wjia:dj,oS flá mQ¾j m%pdrl mg fhdod tu .=jka ld,h iunrj mj;ajdf.k hduo 
wm tallh úiska isÿ lrkq ,efí' 

;jo jevigyka i|yd icSùldrl mg ksmojk ,o w;r úfYaIs; wjia:dj, mQ¾j m%jdrl mg 
ksIamdokh lrKq ,nhs' 

jevigyka bÈßm;a lsÍfï tallh 1982 isg fï olajd úldYh jQ jevigyka ms<sn| úia;r f,aLkhla 
mj;ajdf.k hñka" rEmjdyskS ixia:dfõ jevigyka ms<sn| b;sydifha idËslre njg m;aj ;sfí' 
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wOHdmk jevigyka wxYh 

wOHdmk jevigyka tAllh 

2019 j¾Ih ;=< ksIamdÈ; jevigyka ms<sn`o f;dr;=re 

wkq 
wxlh 

ksIamdokh lrk ,o jevigyfka 
ku$ixLHdj 

01 ßúÈk wreKe,a, - ^úkdä 30& 
má.; l< jevigyka ^48& 
Knowledge first - meh 01 ^icSj& 
jevigyka ^47& 

02 cd;sl mdi, - úoHdj ^úkdä 50& 
jevigyka ^36& 
kq.fijk ^icSj& - meh 03 
jevigyka 17 
má.; lsÍu ^flá¡je¡i¡& 
úkdä 10 - 12;a 

03 Knowledge first (Monday) - meh 01 ^icSj& 
jevigyka ^50& 
cd;sl mdi, ^b;sydih& - úkdä 50 
jevigyka 38 

04 cd;sl mdi, ^.Ks;h& - úkdä 50 
jevigyka 38 
Knowledge first (Thursday) - meh 01 ^icSj& 
jevigyka ^50& 

05 iqlaldku - úkdä 30 ^i;sm;d& 
jevigyka ^46& 
ri fudfyd; - úkdä 50 ^foi;shlg jrla& 
jevigyka ^25& 

06 keK ñysr - meh 01 ^i;sm;d& 
jevigyka ^46& 
kq.fijk - meh 03 ^icSj& 
jevigyka ^34& 
Knowledge first (Friday) - meh 01 ^icSj& 
jevigyka ^46& 

07 rEmdjf,dalKh - úkdä 30 ^i;sm;d& 
jevigyka ^46& 
kq.fijk - meh 03 icSj - ^i;sm;d& 
jevigyka ^34& 
cd;sl mdi, ^isxy,& - úkdä 50 
jevigyka ^12& 
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wkq 
wxlh 

ksIamdokh lrk ,o jevigyfka 
ku$ixLHdj 

08 Knowledge first (Wednesday) - meh 01 
^icSj& 
jevigyka ^46& 
ksIamdokh 
cd;sl mdi, ^bx.%Sis& - úkdä 50 
jevigyka ^38& 
ksIamdokh 
kq.fijk ^nodod& - meh 03 icSj 
jevigyka ^34& 
iydh ksYamdokh 
cd;sl <ud Èk úfYaI Yksod wdhqfndajka  
meh 01  
ksIamdokh 
cd;sl <ud Èk úfYaI icSj úldYh  
meh 06 
ksIamdok lKavdhu 
isysk pdßld - .=jka pdßld 
meh 1 1$2 
ksIamdokh 
h;=r isÿr - meh 1 1$2 
jevigyka ^01& 
iydh ksIamdokh 
mQ¾j m%pdr mg ks¾udKh Knowledge first 
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<ud jevigyka tallh 

<ud jevigyka tallh wOHdmk jevigyka tallh ls' tall m%Odksfhla hgf;a uQ,sl;ajh orK 
fuu tallfha fÊHIaG ksIamdoljre 4 la o" ksIamdoljre 4 la o" iyh ksIamdoljre 2 la o" fiajfha 
ksr; h' tu tallh my; jevigyka 2019 jif¾§ ksIamdokh lr we;' 

cd;sl <ud Èkh 2019 id¾:lj ksIamdokh l< jevigykls¡ fuu jevigyk ñ,shk 06 l 
wdodhula ixia:djg ,nd ÿka jevigykls' iEu jirlu fujeks wdodhula fuu 
jevigyfkka ,efí¡ 

 

 

 
wkq 

wxlh 

 
ksIamdokh lrk ,o 

jevigyfka ku 
 

 
ixLHdj 

1 mqxÑ wfma yev ;, 44 
2 mdg mdg  44 
3 bßod wdhqfndajka 05 
4 ijKla /ia 12 
5 <ud mqj;a 44 
6 99 ñksÜia 40 
7 wfma meh 41 
8 uq;=yr 44 
9 oyï m;au 06 
10 l=re,a,kag .S 40 
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jd¾;d yd úÑ;%dx. jevigyka tallh 

jd¾;d yd úÑ;%dx. jevigyka tallh úiska 2019 jir ;=< jd¾;d jevigyka 20 la i`.rduh 
jevigyka 68 la ksIamdokh lrk ,§' Odrd kñka mj;ajk jd¾;d jevigyka .=jka ld,fh;a wreu 
mqÿu frdao y;r yd wdhqfndafõjd .=jka ld,fh;a fuu jevigyka úldYh úh¡ tallfha 2019 
jif¾§ fcHIaG ksIamdoljreka fofofkla" ksIamdoljre y;afofkla iy ksIamdok iyldrjre 
fofofkla fiajh l<y' tallfha lghq;=j,g wu;rj ksIamdoljre fofofkla kq. fijk 
jevigyk i;sfha Èk folla ksIamdokh lr;s¡ óg wu;rj lf;da,sl yd l%sia;shdks jevigyka o 
k;a;,a yd mdial= foaj fufyhka o tayd wdY%s; jevigykao ksIamdokh lrkq ,nkafka jd¾;d 
jevigyka tallh úisks' fuu jif¾ k;a;,a W;aijh fjkqfjka úldYh l< fn;af,fyfuka 
l,ajdßhg iÔj jevigyka l;dnyg ,lajQ id¾:l jevigykla úh' rkauiq Whk kñka wkq.%dyl 
jevigyklao jd¾;d tallh úiska ksmojkq ,nhs' 2019 jif¾ mej;s ckdêm;sjrKfha§ 
wfmaËlhka i`oyd ,nd fok rEmjdyskS .=jka ld,h fnod fjkalr wfmaËlhka 34 fofkl=f.a 
úkdä 15 ne.ska jQ l;d ;=k ne.ska l;d 102 úldYh lrk ,oafoa jd¾;d tallh u.sks¡ 

tallfha ksIamdoljre 2019 jif¾§ foaYSh yd úfoaYSh iïudk /ila Èkd .;ay¡ ksIamdol kdu,a 

m%ika; uy;d AIBD cd;Hka;r iïudk Wf<f,§ fyd`ou jd¾;d jevigykg ysñ cd;Hka;r 
iïudkh;a › ,xldfõ rdcH iïudkh;a Tyq ksIamdokh l< yß mqÿu biafldaf,a jd¾;d jevigyk 
fjkqfjka Èkd.kakd ,§¡ fcHIaG ksIamdol mQcs; Èidkdhl uy;d ksIamdokh l< wdl%uKYS,S 
wd.ka;=lfhda jd¾;d jevigyk fyd`ou jd¾;d jevigykg ysñ iqu;s iïudkh Èkd.kakd ,§¡ 
tfukau úOdhl ksIamdol pkaok fifkúr;ak yd ksIamdol kdu,a iso;a iQßhnKavdr ksIamdokh 
lrk wreu mqÿu frdao y;r jevigyk rhs.ï iïudk Wf<f,aÈ fyd`ou i`.rduh jevigyk f,i 
ks¾foaY úh¡ úOdhl ksIamdol pkaok fifkúr;ak ksIaamdokh l< ñysu; ;ks ke; jd¾;d 

jevigyk ABU cd;Hka;r ;r`.fha§ wjika jghg f;aÍm;ajQ w;r rdcH iïudk Wf<f,aÈ o 
fyd`ou jd¾;d jevigyk f,ig ks¾foaY úh¡ ksIamdÈld ikaOHd ú;dkjiï fukúh ksIamdokh 
l< wdhqfndafõjd fi!LH i`.rduh jevigyk fyd`ou i`.rduh jevigyk f,i rdcH iïudk 
Wf<f,È ks¾foaYhg md;% úh¡ fi!LH wOHdmk ld¾hdxYh úiska ikaOHd ú;dkjiï fukúh 
jif¾ fyd`ou rEmjdysks fi!LHu jevigyka ksIamdÈldj f,i iïudkfhka mqokq ,enqjd h¡ fuu 
jif¾È tallfha iyldr wOHË úOdhl ksIamdol pkaok fifkúr;ak uy;dg Ökfha mej;s fiao 
udj; ms,sno jevigyka ksIamdok iïuka;%Khlg iyNd.S ùug wjia:dj Wod úh¡ 

tallh i;= ixialrK lÜg,h Ndú; lr ksIamdoljre úiskau ;u jevigyka ixialrKh 
lr.kq ,nhs¡ th ksIamdoljrekag uy;a myiqjla fiau wdh;khg uQ,Huh b;sßhla njo i`oyka l< 
hq;=h¡  
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m%jD;a;s yd ld,Sk isÿùï wxYh 

fiiq rEmjdyskS kd,sld yd i,ld n,k úg" j¾;udk ck iudcfha cd;sl rEmjdyskS m%jD;a;s 
ms<sn`oj .%dylhd ;nd we;s úYajdikSh;ajh ;jÿrg;a ;yjqre lr.ksñka i;H iy ksjerÈ f;dr;=re 
wm%udoj .%dylhd fj; ,nd §u wmf.a uqLH mrud¾:h fõ¡ úfYaIfhkau" j¾;udk ck iudch ;=< 
úúO jdKsc wruqKq mokï lr.ksñka" fm!oa.,sl kd,sld ìysjqjo" ksjerÈ" i;H mqj;a .%dyl 
ck;dj fj; ,nd§fï cd;sl j.lSu" ksrka;rfhkau cd;sl rEmjdysksh bgqlrñka isáhs¡ tneúka" 
iEuúgu .%dyl msßia cd;sl kd,sldj yd ne`§ isá;s¡ 

  

2019 j¾Ifha m%jD;a;s wxYfha iuia; fiajl ixLHdj 106 ls¡ 

 m%jD;a;s tallh    - 68 

 ld,Sk isÿùï tallh   -  15 

 m%jD;a;s leurd tallh   -  23 

 

m%jD;a;s wxYh ^68& 

 úOdhl ks<OdÍka    -  05 

 fcHIaG msgm;a rpl    - 01 

 m%jD;a;s ixialdrljre   -  02 

 fcHIaG ksIamdol    - 01 

 ksIamdol     -  05 

 iydh ksIamdol   -  31 

 wlaIr udOH rEm Ys,amS   -  09 

 mßmd,k ks<OdÍ    -  01 

 fcHIaG l<ukdlrK iyldr  -  03 

 l<ukdlrK iyldr   -  06 

 ld¾hd, ld¾h iydhl   -  04 

ld,Sk isÿùï tallh ^15& 

 úOdhl     -  01 

 fcHIaG ksIamdol    -  01 

 ksIamdoljreka    -  02 

 iydh ksIamdol    -  09 

 l<ukdlrK iyldr   -  01 

 ld¾hd, ld¾h iyhl   -  01 
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m%jD;a;s leurd ^23& 

 tall m%OdkS     -  01  

 leurd Ys,amSka    -  12 

 B¡tka¡Ô¡ iydhlhska    -  10    

    

úfYaIfhkau" ´kEu ld, jljdkqjl rg ;=< isÿjk foaYmd,k" iudcSh yd ld,.=Ksl úm¾hdi yd 
wdmod iys; wjia:dj,o" jeä ld, mrdihla ta i`oyd fjkalr" wod< m%jD;a;s úldYhka u.ska .%dyl 
ck;dj ±kqj;a lsÍu ksrka;rfhkau isÿ flf¾¡ 

b,lal .%dyl fldgia fj; wjOdkh fhduq lsÍfï§" .fõYKd;aul m%jD;a;s fukau ixj¾Ok 
m%jD;a;s jd¾;dlrKh o isÿ flf¾¡ cd;sl jeo.;alñka hq;a isoaê" ck;d .eg¨ ms<sn`o wjOdkh 
fhduqlrñka Tjqkag fi; ie,iSfï wruqfKka iudc i;aldrl m%jD;a;s ieliSu" mdi,a 
wOHdmkh$isiq mrmqr" .%dóh ck;djg we;s ixj¾Ok .eg¨ ms<sn`oj" ldka;d .eg¨ ms<sn`oj wd§ 
jYfhka ta ta ck fldgiays wjOdkh fhduq lrñka m%jD;a;s ieliSu isÿ flf¾¡ 

tfukau" .%dylhskag jvd;a wdl¾IKSh uÜgñka m%jD;a;s bÈßm;a lsÍu i`oyd my; i`oyka l%shdud¾. 
o wkq.ukh flf¾¡ 

 ksfõol - ksfõÈldjkag m%dfhda.sl mqyqKqùï ,nd§u yd jevuq`M meje;aùu  

 m%jD;a;s ksIamdolhska i`oyd by< uÜgfï úIh ±kqu yd m%dfhda.sl mqyqKqùï ,nd§u 

 ixialrKh ms<sn`oj mqyqKqùï ,nd§u 

 y`v leùï ms<sn`oj mqyqKqùï ,nd §u 

 wdl¾IKShj yd .=Kd;aul núka hq;a m%jD;a;s ksIamdokh lrk wdldrh  

 Tka leurd jd¾;dlrKh 

 msgm;a rpkh 

 rcfha ish¨u wud;HdxY wdjrKh lsÍu i`oyd ksIamdoljreka fhoùu 

 

wm rgg uy;a fÄockl isÿùula jQ 2019 wfm%a,a 21 Èk mdial= bßod fndaïn m%ydrfha§ wm wxYfha 
ks<OdÍka uy;a lemùfuka ;u rdcldÍ lghq;= isÿlsÍu m%YxikSh lreKls¡ 
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m%jD;a;s úldY fm<.eiau¡ 

m%Odk m%jD;a;s úldY 06 la iy mefhka meh m%jD;a;s úldY 20 la ffokslj úldYh flf¾¡ 

 
m%Odk m%jD;a;s úldY 

 
isxy, fou< bx.%Sis 

oyj,a 12¡30 oyj,a 1¡30 rd;%S 9¡00 
rd;%S    8¡00 rd;%S   7¡00  
rd;%S   10¡00   

 

 
mefhka meh mqj;a úldY 

 
isxy, fou< 

fmrjre  7¡55 fmrjre  8¡25 
fmrjre  8¡55 fmrjre  9¡25 
fmrjre  9¡55 fmrjre 11¡25 
fmrjre 10¡55 miajre   3¡25 
miajre   1¡55 miajre   5¡25 
miajre   2¡55  
miajre   3¡55  
miajre   4¡55  
miajre   5¡55  

 

ff;%NdId m%Odk m%jD;a;s úldY 06 i`oyd meh 03 lg wdikak ld,hla fjkalr ;sfí¡ ffokslj 
meh 4¡30 l muK ld,hla m%jD;a;s i`oyd fjka flf¾¡ 

óg wu;rj" iEu Èklu WoEik 5¡55 isg 6¡25 olajd ld,Sk yd úfoia m%jD;a;s fjkqfjka —isõfoi˜ 
jevigyk ffokslj úkdä 30 ne.ska fjkalr ;sfí¡ 

fï wkqj" udihlg ish¨ m%jD;a;s úldY fjkqfjka meh 105lg wdikak m%udKhla fjkalr ;sfí¡ 
óg wu;rj" úfYaI wjia:dj,§ úfYaI m%jD;a;s úldYhla i`oyd w;sf¾l ld,hla fhdod.ekSug o 
isÿfõ¡ 

2019 j¾Ifha wdrïNfha§" tkï ckjdß ui§ LMRB jd¾;dj,g wkqj cd;sl rEmjdyskS 
m%jD;a;s ,nd ;snqfKa 0¡4 ;a 0¡8 ;a w;r w.hls¡ th 2019 iema;eïn¾ ui jkúg 1¡1 ;a 1¡7 ;a w;r 
w.hla olajd j¾Okh ù ;sfí¡ 
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m%jD;a;s leurd tallh 

fuu tallh .;a l,ayS" m%jD;a;s wxYfha ffoksl ksIamdok jvd;a úêu;aj isÿlsÍu i`oyd fkdu`o 
iyfhda.hla ,efí¡ tall m%OdkS" WmlrK fufyhqï ks,OdÍ iu. leurd Ys,amSka 12 la iy B¡tka¡cS¡ 
iydhlhska 10 fofkl=f.ka iukaú; fuu tallh u.ska úfoia m%jD;a;s wdjrK" › ,xldfõ mj;sk 
foia úfoia rdcH kdhlhska iyNd.Sjk ks, rdcH wjia:d" Y%S ,xldfõ mj;sk úfoia ksfhdacs; 
iuq`M" w;s.re ckdêm;s;=udf.a iy w.%dud;H;=udf.a m%jD;a;s wdjrK" ue;sjrK m%jD;a;s wdjrK" 
iajNdúl wdmod we;=`M ish¨u m%jD;a;s wdjrK bgqlr we;¡ 

 

ld,Sk isÿùï tallh  

› ,xld rEmjdyskS ixia:dfõ mqfrda.dñ ld¾hNdrhl ksr;jk tallhla f,i ld,Sk isÿùï tallh 
y`ÿkajdÈh yel¡ isxy, fou< oaúNdId flakaø fldg.;a jevigyka iuqodhlg bka mK fmdjhs' 
ffokslj meñfKk má.; yd icSj jevigyka /ila Tiafia È.= .=jka ld,hla w¾:dkaú;j 
wdjrKh lsÍug ld,Sk isÿùï tallh iu;alï olajhs¡ 

iudc ixisoaê yd udkj ixfõoS fukau kj iudc wNsfm%arKhka Wfoid wm tallh 
jevigyka ;=<ska iqjyila fm%alaIl ck;djg wduka;%Kh lrhs¡ i;sfha meh .Kkdjla .=jka ld,h 
wdjrKh lrk jevigyka my; olajd we;¡ 

 wdhqfndajka iqn ojila - ^fm¡j¡ 6¡30 - 7¡00& mqj;am;a úYaf,aIKh 

 wdhqfndajka iqn ojila - ^fm¡j¡ 7¡00 - 8¡00& foaYmd,k"wd¾Ól yd iudcSh idlÉPdj 

 lrg lr jevigyk - foaYmd,k ixjdoh ^iEu nodod Èklu rd;%S 10¡30& 

 uyck Èkh - foaYmd,k lÓldj ^iEu isl=rdod Èklu rd;%S 10¡30& 

 Yksod wdhqfndajka - Yksod idr ix.%yh ^fikiqrdod fm'j' 8¡30 & 

 ri fudfyd; - ix.S; ridiajdod;aul jevigyk ^fikiqrdod iji 3¡00& 

 kq. fijk - ldka;d jevigyk ^nodod fm'j' 8¡00 - 11¡00&   

 fidndOdrd - .fõIKd;aul ld,Sk mdßißl jevigyk - ^isl=rdod rd;%S 9¡00& 

 wdhqfndafõjd - fi!LH i`.rduh jevigyk ^bßod iji 3¡00& 

 rgd - ñksia cSú; yd ne`ÿkq i`.rd jevigyk - ^fikiqrdod fm'j' 11¡30& 

 ckdêm;s;=ud" w.ue;s;=ud iyNd.Sjk ksoyia ieureï Wf<," ysif;,a .Efï rdcH 
ufyda;aijh" w¨;a iy,a ux.,H" cd;sl rKúre ieureu iy rdcH kdhlhska meñKSfï 
W;aij" md¾,sfïka;= ieis jdrh wdrïN lsÍfï W;aij yd md¾,sfïka;=fõ úfYaI jevigyka 
we;=`M ish¨u cd;sl W;aij wjia:d icSùj wdjrKh lsÍu¡ 

 iEu n%yiam;skaodjlu icSj f,i úldYh lrk leìkÜ ;SrK ±kqï§fï udOH yuqj¡ 
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 fldúâ jeks jix.; yuqfõ rch .kakd ish¨u ;Skaÿ ms<sno úfYaI jevigyka /ila 
ld,Sk isÿùï tallh u.ska úldYkh flf¾¡ 

 rcfha ixj¾Ok lghq;= w<,d ielfik jd¾;d jevigyka úldYh lsÍu¡ 

 

ld,Sk isÿùï tallfha oñ< wxYh u.ska rEmjdyskS fka;%d kd,sldj i`oyd jevigyka lsysmhlao 
ksIamdokh flf¾¡ 

 Naledugalil Indru - ^Èkm;d fmrjre 7¡30 isg 8¡00 olajd Èkm;d mqj;am;a jevigyka& 

 Kandathum Ketathum - ^isl=rdod miajre 6¡00 - 6¡30 olajd& 

 Viduyalai Nokki - rcfha ixj¾Okfha ;sridr oelau¡ 

 Ulagavalam - foaYmd,k lÓldj ^w`.yrejdod miajre 6¡00 - 6¡30 olajd& 

 Sadurangam - foaYmd,k jevigyk ^fikiqrdod miajre 6¡00 - 7¡00 olajd& 

 Vilayattu Manjari - fikiqrdod fmrjre 11¡30 - 12¡00 olajd 

óg wu;rj ld,Sk jYfhka jeo.;ajk fou< NdIdfjka lrKq ,nk úfYaI jevigyka yd .re 
ckdêm;s;=ud úfoaY ixpdr iy cd;sl wjia:d iïnkaO f;dr;=re fou< NdIdfjka ksIamdokh 
flf¾¡ 

Y%ñl Ndú;dj blaujd .sh ks¾udK YlH;djlg mK fok ±jeka; jHdmD;sl ixúê;hla Wfoid 
ld,Sk isÿùï tallh È.= ld,Sk iQodkul miqfõ¡ tys m%;sM,h fï ;dla rEm" Yío f,i fm%alaIlhd 
fj; m%;smQ¾Kh l< whqrgu wkd.;fha§ o tlS fufyjrg iQodkïh¡ 
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ksIamdok fiajd wxYh  

ksIamdok fiajd wxYh wOHlAI ^ksIamdok fiajd& hgf;a l%shd;aul fõ' fuu wxYh leurd" má.; 
lsÍï" wdf,dallrK" udOH rEm yd iÔjlrK" miq;, ks¾udK yd fõY ksrEmk hk tall 06 lska 
iukaú; fõ' rEmjdyskS jevigyka ksIamdokfha§ wjYH jk m%Odk fiajdjka imhkq ,nkafka 
ksIamdok fiajd wxYfhks' Wiia ;dlaIKfhka hq;a .=Kd;aul rEmjdyskS jevigyka ksIamdokh 
i`oyd fiajd iemhSu wxYfha m%Odk wruqK fõ' 

 

má.; lsÍï iy ksIamdok fiajd ndysr úldY tallh 

má.; lsÍï iy ksIamdok fiajd ndysr úldY tallh ksfhdacH wOHlaI ^má.; lsrSï& hgf;a 
wëlaIKh fõ¡ má.; lsrSï tallh" Y%jH ixl,kh yd oDYH ixl,k ks¾udmlhska 16 fofkl=f.ka 
iukaú; fõ¡ 2018 j¾Ifha mej;s mqrmamdvq msrùu fya;=fjka" Ys,amSka 6 fofkl= mqyqKqjk Y%jH 
ixl,k ks¾udml f,i oekg tallfha fiajhg tla ù we;¡  

ksIamdok fiajd ndysr úldY r:h lrk icSj úldY iy má.; lsÍïj, Yío mrsmd,k" oDYH 
ixl,kh we;=¨ ish¨u ;dlaIKsl lghq;= fufyhùu iy ixia:dj úiska ksIamdokh 
lrkq ,nk ;ks leurd Ndú;fhka lrkq ,nk ish¨ lafIa;% jevigyka i`oyd Yío ixl,kfhka 
odhl jkafka Y%jH ixl,k ks¾udmlhskah¡ 

fuu tallh u`.ska taldx.sl iy ud,d fg,skdgHh" jd¾;d jevigyka" ls%vd jevigyka" <ud 
jevigyka" ix.S; jevigyka iy wOHdmk jevigyka" oñ< NdIdfjka lrkq ,nk jevigyka iy 
fg,skdgH" ld,Sk jevigyka" fj<`o jevigyka" bx.S%is NdIdfjka lrkq ,nk jevigyka iy 
ksIamdok fiajd ndysr úldY r:h fhdod .ksñka lrkq ,nk icSj iy icSj rE.; lsrSï fõ¡ 2019 
jir ;=< jevigyka 1227 lg wêl ixLHdjlg iy ksIamdok fiajd ndysr úldY r:h 
fhdod .ksñka lrkq ,nk icSj iy icSj rE.; lsrSï 82 lg ks¾udKuh odhl;ajh ,nd oS we;¡ 

;jo m¾fhaIK yd mqyqKq lsrSï tallh ie,iqï lrk ndysr yd wNka;r whÿï lrejka i`oyd jk 
mqyqKq mdGud,d i`oyd Y%jH ixl,Kh iïnkaOfhka iïm;a odhl;ajh fuu tallfha fcHIaG 
ks,OdrSka úiska ,nd oS we;¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Y%S ,xld rEmjdyskS ixia:dj - jd¾Isl jd¾;dj 2019  

 

37 

 

 

leurd tallh 

leurd tallh ksfhdacH wOHË ^leurd& hgf;a l%shd;aul fõ' leurd Ys,amSka 40 fofkl= fiajh 

l< w;r" lksIaG úOdhl fY%aKsfha ^JM& fcHIaG leurd Ys,amSka 03 fofkl=" l<ukdldr iydhl 

fY%a‚fha ^MA-4& fcHIaG leurd Ys,amSka 22 fofkl= iy l<ukdldr iydhl fY%a‚fha ^MA-2& 
leurd Ys,amSka 15 fõ'   

2019 jir wdrïN jkúg leurd tallh i;= leurd .Kk 12 ls' bka leurd 4 la má.; lsÍï i|yd 
Ndú; l< fkdyels uÜgul mej;s w;r tu leurd nyq leurd má.; lsÍu i|yd muKla fhdojd 

we;' DV CAM leurd 3 o Ndú;hg iqÿiq uÜgul fkdmej;sK' 

2019 ud¾;= ui isg Ndú;hg tla jQ w¨;a leurd 5 iu. DV CAM leurd 3 má.; lsÍï i|yd 

fhoùu kj;d we;s w;r 2019 ud¾;= ui isg ish¨ EFP ksIamdok i|yd HD leurd muKla 

Ndú;hg .ekSu wdrïN úh' 2019 wjika jk úg leurd tallh i;= HD leurd .Kk 10 ls' 

2019 jir ;=< leurd tallh isÿl< EFP ksIamdok m%udKh 1227 ls' 

 

WmlrK ñ,§ .ekSu' 

leurd tallh i;= JIB ARM WmlrKh ksIamdok 81 la i|yd Èk 94 la fiajhg fhdojd we;' meh 
wgl ld,hlg wh lsÍu remsh,a 13000'00 la f,i ñ, lr we;s tu WmlrKh l=,shg fkd.ekSu 
u.ska remsh,a ñ,shk 1'2 lg jeä uqo,la 2019 jir ;=< wdh;khg b;sß lr .ekSug yels úh' 
leurd tallh i;= fv%dak leurd fol jevigyka ksIamdokh i|yd Èk 55 la fhdojd we;s w;r 
Èklg remsh,a 8000'00 l uqo,lg ñ, lr we;s fuu WmlrKh l=,shg fkd.ekSu u.ska 
remsh,a ,laI 4 lg jeä uqo,la 2019 jir ;=< wdh;khg b;sß lr .ekSug yels úh' th tla fv%dak 
leurdjla ñ,§ .ekSug jeh jk uqo,g jvd jeä w.hls' 2019 jir wjika jk úg fv%dak leurd 
fol u.ska wdh;khg b;sß lr .; yels jQ uqo, remsh,a ñ,shk 1'6 lg jeä w.hls' 

2019 jir ;=< bxðfkare wxYh isÿl< ndysr nyq leurd jevigyka 90 la i|yd Èk 143 la ;=< 
leurd Ys,amSka 508 fofkl= fiajhg wkqhqla; lr we;' ksIamdok fiajd wxYfha nyq leurd 
fufyhqï r:h fhdod ksIamdokh l< jevigyka 80 la i|yd leurd Ys,amSka 320 muK fiajhg 
fhdojd we;' jif¾ Èk 365 u l%shd;aul jk m%jD;a;S ueÈßh iy ueÈß wxl 1" 2 iy 3 i|yd leurd 
Ys,amSka 12 fofkl=f.a fiajh ffokslj iemfha' 

2019 j¾Ifha leurd Ys,amSka  03 fofkl= jegqma rys; ksjdvq ,nd úfoia.;j we;' 
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wdf,dallrK tallh    

 

ksfhdacH wOHËjrfhl= hgf;a l%shd;aul jk wdf,dallrK tallh ixia:dj u.ska bgqlrkq ,nk 

ish¨u fË;% ksIamdokj, wdf,dallrK ks¾udK lghq;= i|yd odhl fõ' fuu tallh úiska 

kdgH" jd¾;d jevigyka" wOHdmk" úÑ;%dx." iÕrduh" <ud iy fj<| oekaùï jeks ish¨u 

wdldrfha fË;% ks¾udK i|yd wdf,dallrKfhka odhl;ajh imhkq ,nhs' Bg wu;rj w;s.re 

ckdêm;s;=ud iy w.ue;s;=ud iyNd.sjk ish¨u W;aij iy rdcH W;aij i|yd wdf,dallrKh 

isÿlrKq ,nkafkao fuu tallfhks' 2019 jir ;=< jevigyka 1227 lg wêl ixLHjla iy 

ksIamdok fiajd wxYfha ndysr úldY r:fhka ksIamdok lrkq ,nk jevigyka iy iðj jevigyka 

82 lg Ys,amS odhl;ajh ,nd§ we;'  

 
fiajl weia;fïka;=j wkqj wdf,dallrK Ys,amSka 15 fokl= isáh hq;= w;r oekg fuu tallh 

mj;a;df.k hkq ,nkafka fcHIaG wdf,dallrK ks¾udmlhska 03 fokl= iy wdf,dallrK 

ks¾udmlhska 04 fokl= úisks' fujeks Ys,amSka ysÕhla mj;soa§ ksIamdok 1227 lg iy ndysr iÔj 

jevigyka 82 lg wêl m%udKhlg odhl ù we;' 2020 jir ;=< fuu fiajl ysÕh h:dj;a 

lr .ekSug fhdackd fldg ;snQ w;r" miafofkl= ,nd .ekSu i|yd by< l<ukdldß;ajh wkqu; 

lr ;snQ miqìul bka n|jd.kakd ,oafoa mqyqKq jk wdf,dallrK Ys,amSka 02 fkl= mu‚'  

 
ixia:dfõ mqyqKq tallh u.ska ixúOdkh lrkq ,nk wNHka;r iy ndysr Ys,amSka i|yd jk mqyqKq 

mdGud,djkayS wdf,dallrK mqyqKq lghq;= ie,iqï lsßu iy iïm;a odhl;ajh iemhSu isÿlrK ,o 

w;r" bÈß jir i|yd o fuu mqyqKq lghq;= mqyqKq tallh iuÕ ixúOdkh fldg we;' 

wdf,dallrKhg wjYH ish¨u WmlrK iy Wmdx.hkaf.ka iukaú; WmlrK ixÑ;h kv;a;= 

fldg mj;ajdf.k hkq ,nk w;r" tfy;a tu WmlrK b;du;a mer‚ tajd neúka  t<fUk 

jir ;=< fuu WmlrKj, kùlrk isÿlsÍug;a kj ;dlaI‚l WmlrK ,nd .ekSug;a ie,iqï 

fldg we;'  

     
ksIamdok fiajd wxYfha fiajh lrk B'tka'Ô'$B't*a'mS' iyhlhskaf.a fiajd mejÍï iy rdcldß 

wëlaIKh o ks'w' ^wdf,dallrK& úiska isÿ lrkq ,nhs'   

      
ta wkqj fiajd uqr pl%hla hgf;a ksIamdok fiajd wxYfha ndysr úldY r:h i|yd iyhlhska 03 

fofkl=o" ueÈß ðí wdï tl i|yd 02 fkl=o" ndysr ðí wdï tl i|yd 03 fkl=o" áhqí g%ela tl 

i|yd 02 fkl=o" ndysr g%ela tl i|yd 02 fkl=o" ndysr má.; lsÍï i|yd tla flfkl= ne.ska o 

fhdojkq ,efí' 
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2019 jif¾§ ueÈß ðí wdï" áhqí g%ela" jevigyka 351 la i|yd iyhlhska fhdojd we;'   

;jo ksIamdok fiajd wxYh i;= kv;a;= tallho ks'w' wdf,dallrK hgf;a l%shd;aul fõ' 

úY%du ,;a fÊ' leurd Ys,amsfhl= ffoksl f.ùï moku hgf;a tys fiajd lghq;= lr f.k hhs' 

 

úYd, jákdlulska hq;a ueÈß ;%smdo w¨;a jeähdj" ueÈßfha we;s l%shd úrys;j ;snq ðí wdï 

WmlrKh w¨;a jeähd lr h:d ;;ajhg m;a lsÍu jeks úfYaI kv;a;= lghq;= o fuu tallfhka 

isÿ lr we;'  
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miq;, ks¾udK tallh 

wm wdh;kh ksIamdokh lrk ish¨u jev igykaj, wdh;ksl wkkH;dj by, uÜgul 
mj;ajd .ksñka" .=Kd;aul yevfhka Wiia jevigyka ksIAmdokh i`oyd miq;, ks¾udK ;=<ska 
odhl;ajh ,nd oSu miq;, ks¾udK tallfha m%Odk wruqK fõ¡ 

2019 j¾Ifha wm ld¾h uKav,h my; mrsos fõ¡ 

1¡ iyldr wOHË   - 01 

2¡ miq;, ks¾udK Ys,amSka  - 07 

3¡ we`ÿï ks¾udK iyldr  - 01 

4¡ miq;, iydhl   - 11  ^fldka;%d;a - 01& 

5¡ miq;, boslsÍï Ys,amS   - 03 

6¡ ,smslre    - 01 

 

2019 jif¾ miq;, fhojqï 

1¡ ueosrs miq;, fhojqï$bj;a lsÍï          -  2925 

2¡ rc; ueosß fhojqï    -  150 

3¡ flá kdgHh ^is; ksjk l:d&   - 12 

4¡ <ud kdgH       -  01 

5¡ fg,s Ñ;%mg kdgH       -  05 

 

my; i`oyka wjia:d iy W;aij i`oyd  

úfYaI m%o¾Yk l=á 

1¡ wjqreÿ W`÷k     -   ;siaiuydrduh¡ 

2¡ jika; Wodk    -   kqjrt<sh 

3¡ fhdjqka fiakdxl    -   iS.srsh 

4¡ rE tkagfÜÜuka     -   B. M. I. C. H 

5¡ <ud wjqreÿ     -   wfma .u 
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2019 w¨;ska ks¾udKh lrk ,o miq;, úfYaIs; jev igyka i`oyd 

1¡  lsrsn;a ux.,Hh 

2¡  jd¾Isl msrs;a uxvmh - ^ixj;airh fjkqfjks& 

3¡  wjqreÿ icSj 

4¡  ff;fmdx.,a  

5¡  rx. N+ñ 

6¡  kq. fijK w¨;a miq;,h  

7¡  iskd fnda fõjd  

8¡  meyeir is; 

9¡  Ippadikku Suddam ^fou<&  

10¡ Knowledge First 

11¡ World Cup l%Svd  

12¡ Untitled Musical 

13¡ Enterprise Sri Lanka 

14¡ f,dal <ud oskh 

15¡ Bill Board ^wf,ú wxYh& 

16¡ keK ñysr 

17¡ rE lsre< 

18¡ y`v jrKh lsrSu ^udOH rEm tallh& 

 

2020 úfYaIs; ie,iqï 

1¡ f,d;/hs miq;, kj boslsrSï i`oyd ie,iqï lsrSu 

2¡ rc; ueosrsh w¨;ajeähd lsrSu 
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udOH rEm yd iÔjlrK tallh 

 2019 fkdjeïnrfha mej;s ckdêm;sjrKh fjkqfjka ,eî ;snQ fjf<`o m%pdrl jevigyka 
yd úfYaI jevigyka i`oyd mQ¾j m%pdrl mg ks¾udKhg tallfha ish¨ fokd iyh jQy'  

 yqiau fy<k mkays`o kï kq.fijK wkq.%yfhka Èh;a lrk ,o kj f,aÅldjkag w;fok 
jevigyka i`oyd;a" 2019 f,dal l%slÜ Y+r;dj i`oyd ksIamdÈ; jevigyka i`oyd;A" 2019 isß 
,l msß wjqreÿ jevigyk i`oyd;a tallfha Ys,amSyq uy;a Wkkaÿfjka iyNd.S jQy' 

 bj; ouk øjH iy b;sßj ;snQ øjH Ndú; lrñka wvq msßjehla ord tallh kùlrKh 
miq;, tallh úiska wdrïN lrk ,§' 

 tallfha iaÒr ld¾h uKav,hg ysñ fiajlfhda 19 fofkla fiajfha fh§ isá;s' fiajd 
mejreï u; tla fiajlfhla fiajfha fh§ isà'   

 

fõY ksrEmK tallh 

tall m%Odksfhl= hgf;a ls%hd;aul jk fõY ksrEmK tallh ixia:dj úiska bgqlrkq ,nk ish¨u 
ksIamdok ks¾udK lghq;= i`oyd odhl fõ' fõY ksrEmK tallh" ueosrs má.; lsrSï" ndysr má.; 
lsÍï" fg,skdgH" jd¾;d" wOHdmk" úÑ;%dx." iÔú i`.rduh" <ud" fj<o" m%jD;a;s" ix.S; jevigyka 
i`oydo isxy," oñ<" uqia,sï" bx.%Sis" cd;sl W;aij" cd;sl osk" wd.ñl W;aij jeks ish¨u ks¾udK 
i`oyd fõY ksrEmKfha odhl;ajh ,nd fohs' 

óg wu;rj w;s.re ckdêm;s;=ud" w.ue;s;=ud" iyNd.S jk ndysr yd iÔj jevigyka" cd;sh 
weu;Su" cd;sl W;aij i`oyd fõY ksrEmK odhl;ajh ,nd §u' ue;s weu;sjreka iyNd.sjk 
foaYmd,k idlÉPd i`oyd o fõY ksrEmK odhl;ajh ,nd oS we;s w;r 2019 jir ;=< jevigyka 
4"500 lg wêl ixLHdjla i`oyd fõY ksrEmKh lr we;' iuyr Èkhkays Ys,amSka 140 la muK fõY 
ksrEmKh lsrSug isÿ fõ' 

fiajl weia;fïka;=jg wkqj fõY ksrEmK Ys,amSka 15 fofkl= isáh hq;= w;r oekg fuu tallh 
mj;ajdf.k hkq ,nkafka fcHIaG fõY ksrEmK Ys,amSka 04 fofkl= yd fõY ksrEmK Ys,amSka 06 
fofkl= úisks' fuu Ys,amSka fiajd uqr pl%hla u; ls%hd;aul fõ' fõY ksrEmK Ys,amSkaf.a ys`.;dj 
u; jqjo b;d wiSrej ish¨u tallhkaf.a ksIamdok lghq;=j, fõY ksrEmK ld¾hhka imqrdf.k 
tallh mj;ajdf.k hkq ,nhs' 

fiajl ys`.h h:dj;a lr .ekSug fhdackd lr we;'    
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whs kd,sldj 

furg fndfyda bx.%Sis kd,sld ;u jevigyka úldYh lrkafka ngysr wdNdih ,nñks' kuq;a tu 
rduqfjka Tíng hñka bx.%Sis NdIdjg foaYSh uqyqKqjrla ,nd§ug whs kd,sldjg yelshdj ,eî ;sfí' 
› ,xld rEmjdysksh 30 jirla iurk fï fudfydf;a tys ifydaor kd,sldj f,i yrj;a .=Kj;a 
hula fm%alaIlhdg ,nd §ug wmg yelshdj ,eìKs' wm jgd isák fm%alaIlhskaf.a is;e`.s ukdj 
f;areï f.k bÈßfha§ o bx.%Sis NdIdj › ,xldj ;=< m%p,s; lsÍfï Ndr¥r j.lSula wm fj; mejÍ 
we;s nj wms oksuq' ta .uk hkakg wfma ifydaor cd;sl rEmjdysksh wmg wjYH mkakrh ,nd § 
we;' cd;sl rEmjdysksfha oYl 3 l iudc fufyjrg wmf.a m%Kduh' 

 

 

Rise & Shine 

kd,sldj  - pek,a whs 

m<uq úldY Èkh - 2010 foieïn¾ 1 jk Èk 

udOH   - bx.%Sis 

 

jevigyfka iajNdjh 

whs kd,sldj Tiafia iu úldYhla f,i WoEik 6'00 isg 7'30 olajd bx.%Sis udOHfhka bÈßm;a 
flfrk rhsia wekaâ Yhska WoEik rEmjdyskS jevigyk mq`M,a fm%alaIl msßila b,lal lr.ksñka 
bÈßm;a flfrk w;r bx.%Sis NdIdj ms<sn`o wjfndaOhla we;s iy ta ms<sn`o Wkkaÿjla olajk fiiq 
fm%AlaIl msßi w;ro buy;a ckm%sh;ajhla ,nd .ekSug thg yelshdj ,eî we;' taldldÍ WoEik 
jevigyka rduqfjka Tíng f.dia úÑ;%dx. rdYshla leálr .ksñka ish b,lal fm%alaIl msßi fj; 
m%fndaOu;a rEmjdyskS w;a±lSula ,nd §ug rhsia wekaâ Ihska jevigyk iu;aj we;' úúO f;audjka 
Tiafia jevigyk fm<.eiafjk w;r ix.S;h" iskudj" ffjoH" l%Svd iy wka;¾cd;sl biõ we;=`M 
lafIa;% .Kkdjla Bg we;=<;ah' Èkm;d tla tla úIhg m%ùk;ajhla olajk iïm;a odhlfhda 
jevigykg iïnkaO lr.efk;s' k.rno bx.%Sis Ndú; lrk fm%alaIl iuQyhd fukau msg m<d;aj, 
isxy," oñ< iy uqia,sï ck;dj úYd, msßila Èkm;d ÿrl:k iy wka;¾cd,h Tiafia jevigyk 
iu. iïnkaO fj;s' foaYSh;ajhg uq,a;ek foñka ir,j ksjerÈ f,i bx.%Sis NdIdj yeisrùu ms<sn`o 
fuu jevigykg fyd`o m%;spdr ,eî ;sfí' 
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Eye Shuffle 

kd,sldj  - pek,a whs 

m<uq úldYh  - 2010 fkdjeïn¾ ui 30 jk Èk 

udOH   - bx.%Sis 

 

jevigyfka iajNdjh 

rEmjdyskS udOH ;=< ix.S;hg we;af;a iqúfYaIS ia:dkhls' thsksÿ ngysr ix.S;h ms<sn`o jevigyka 
ms<sn`o oeä fm%alaIl wjOdkhla we;' furg l%shd;aul flan,a kd,sld ;=<ska w¨;a .S; we;=<;a ix.S; 
jevigyka m%pdrh jqjo tajdg oeä ;r.ldÍ;ajhla ,nd foñka furg m%uqL;u ngysr ix.S; 

jevigyk f,i Eye Shuffle jevigyk fm%alaIl wdl¾IKh Èkdf.k we;' kj;u ngysr .S; 
ish,a, we;=<;a lrñka ish¨ jhia iSudjkaj, fm%alaIlhska iïnkaO lr.ksñka fuu jevigyk 
iEu i`ÿod Èklu whs kd,sldj Tiafia rd;%S 9'30 isg úldYh flf¾' ^kej; úldYh w`.yrejdod 
WoEik 11'00 g& 

 

Cafe Classics 

kd,sldj  - pek,a whs 

m<uq úldYk Èkh - 2012 uehs ui 16 jk Èk 

udOH   - bx.%Sis 

 

jevigyfka iajNdjh 

60" 70" 80 oYl ;=< b;d ckm%sh;ajhg m;a bx.%Sis .S; wo rEmjdyskS udOH ;=< oelsh fkdyel' tu 
wvqj b;d fyd`Èka mqrjd,ñka merKs bx.%Sis .S;j, rEm rpkd iu.u ta .S; ms<sn`o úia;r;a 

fm%alaIlhka fj; bÈßm;a lrñka b;du wdl¾IKSh jevigykla f,i Cafe Classics ix.S; 

jevigyk úldYh flf¾' fujka jevigykla fiiq kd,sld yryd úldYh fkdjk w;r Cafe 

Classic jevigykg we;af;a b;d fyd`o fm%alaIl m%;spdrhls' fuu jevigyk iEu w`.yrejdod 
Èklu whs kd,sldj Tiafia rd;%S 9'30 isg úldYh flf¾' ^kej; úldYh nodod WoEik 11'00 g& 
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Dhamma And You 

kd,sldj  - pek,a whs 

m<uq úldYk Èkh - 2014 ud¾;= 16 jk Èk 

udOH   - bx.%Sis  

 

jevigyfka iajNdjh 

fn!oaO o¾Ykh ms<sn`o idïm%odhsl idlÉPduh jevigykl wka;¾.;fhka ñ§ tÈfkod cSú;hg 
nqÿ oyu m%dfhda.slj Wmfhda.S lr.kakd wdldrh ms<sn`oj;a nqÿ oyfï ks;r idlÉPdjg n`ÿka 

fkdjk oyï lreKq ms<sn`oj;a wjOdkh fhduq lrñka Dhamma and You rEmjdyskS jevigyk 
úldYh fõ' fuh m%ùK ckudOHfõÈfhl= jk l=ud¾ o is,ajd uy;d úiska fufyhjkq ,nk w;r" 
nqÿ oyu ms<sn`oj ukd m%ùK;ajhlska fyì .sys meúÈ nqoaêu;ayq fuys iïm;a odhlfhda f,i 
werhqï ,n;s' fuu jevigyk iEu fmdfydh Èklu rd;%S 9'30 isg pek,a whs kd,sldj Tiafia 
úldYh flf¾' 

 

Law And Order 

kd,sldj  - pek,a whs 

m<uq úldYk Èkh - 2015 wfm%a,a ui 03 jk Èk 

udOH   - bx.%Sis 

 

jevigyfka iajNdjh  

› ,dxlSh kS;sh yd iïnkaO ud;Dld iy úúO ffk;sl .eg¨ ms<sn`oj idlÉPd flfrk icSùj 
má.; l< jevigykls' fuu idlÉPd i`oyd iïm;a odhlhska f,i kS;s lafIa;%fha m%ùKfhda 
iyNd.S fj;s' fuu jevigyk iEu isl=rdod Èklu rd;%S 9'30 isg whs kd,sldj Tiafia úldYh 
flf¾' ^kej; úldYh i`ÿod WoEik 11'00 g& 
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Business Today 

kd,sldj  -  pek,a whs 

m<uq úldYk Èkh - 2015 wfm%a,a ui 08 jk Èk 

udOH   -  bx.%Sis 

 

jevigyfka iajNdjh 

jHdmdßl f,dalfha jHjidhlhska iu. Tjqka ms<sn`oj iy Tjqkaf.a jHdmdßl .ukau. ms<sn`oj 
isÿlrk iÔj ixjdo iy fldgia fj<`ofmd< ms<sn`oj flfrk iÔj ixjdo m%Odk wx. f,i 
we;=<;a h' óg wu;rj fldgia fj<`o fmd< icSj ÿrl:k jd¾;d" foia úfoia jHdmdßl mqj;a" 
jHdmdr lafIa;%h yd iïnkaO ùäfhda mg wd§ wu;r wx. rdYshlska iukaú; jevigykls' fuu 
jevigyk iEu nodod Èklu rd;%S 9'30 isg whs kd,sldj Tiafia úldYh flf¾' ^kej; úldYh 
n%yiam;skaod WoEik 11'00 g& 

 

Eye on World 

kd,sldj  -  pek,a whs 

m<uq úldYk Èkh - 2015 wfm%a,a ui 08 jk Èk 

udOH   -  bx.%Sis 

 

jevigyfka iajNdjh 

f,dalfha úúO f;dr;=re we;=<;a úfkdaodiajdoh iy oekqu fm%alaIlhka fj; ,nd fok má.; l< 
jevigyklA f,i fuh y`ÿkajdÈh yel' kj ;dlaIKsl fidhd.ekSï" ixpdrl ia:dk iy rgj,a" 
ffjoH úoHd;aul f;dr;=re" f,da m%lg mqoa.,hska" mßirh wd§ wx. rdYshlska fuh iukaú;j we;' 
tfukau ckm%sh .S;o fuhg we;=<;ah' fuu jevigyk iEu n%yiam;skaod Èklu rd;%S 9'30 isg 
pek,a whs kd,sldj Tiafia úldYh flf¾' ^kej; úldYh isl=rdod WoEik 11'00 g& 

 

 

 

 



Y%S ,xld rEmjdyskS ixia:dj - jd¾Isl jd¾;dj 2019  

 

47 

 

 

Meet The Minister 

 

kd,sldj  -  rEmjdyskS 

m<uq úldYk Èkh - 2018 wfm%a,a ui 08 - 2019 cQ,s ui 26  

udOH   -  isxy, 

 

jevigyfka iajNdjh  

ue;s weu;sjreka iy ck;dj uqyqKg uqyqK yuqjk kejqï wdrla .;a fg,súIka jevigykls' 
ck;djg ;uka uqyqK fok fmdÿ iy fm!oa.,sl .eg¨ ks¾Nhj iDcqj fuu jevigyk ;=< bÈßm;a 
l< yel' fuu jevigykg iïm;a odhlhska f,i rcfha úúO jQ wud;HxY ksfhdackh lrñka 
wud;Hjre iyNd.S fj;s' jevigyka miq;<h leurd fldaK we;=`M iïmQ¾K ksIamdok ld¾hhu 
úfoaYSh rEmjdyskS foaYmd,k jevigykl W!rejlg b;du Wiia ksudjlska má.; l< 
jevigykla f,i ksIamdokh fõ' fuu jevigyk iEu uilu wjika isl=rdod rd;%S 10'30 whs 
kd,sldj Tiafia úldYh flf¾' tfukau wdl¾IKSh miq;, iy ckm%sh ia:dkj, fuys má.; lsÍï 
isÿ lrkq ,nhs' fuu jevigyk idïm%odhsl leurd fldaK iy ixialrK ffY,Skaf.ka uola 
fjkaj kejqï wdldrhlska bÈßm;a flf¾' fuys jevigyka bÈßm;a lsÍuo b;d wdl¾IKSh 
wdldrfhka isÿ flf¾' fuu jevigyk iEu uilu wjika bßod rd;%S 08'00 whs kd,sldj Tiafia 
úldYh fõ' ^kej; úldYh fikiqrdod WoEik 11'00 g&  

 

Citizen 

 

kd,sldj  -  pek,a whs 

m<uq úldYk Èkh - 2019 Tlaf;dan¾ ui 11 - 2019 fkdjeïn¾ ui 03 

udOH   -  bx.%Sis 

 

jevigyfka iajNdjh 

mqrjeis whs;sjdislï ms<sn`oj ck;dj oekqj;a lsÍu Wfoid iudc úoHd iy foaYmd,k úoHd 
lafIa;%hka ys m%dudKsl úoaj;=ka iïm;a odhlhska f,i iyNd.S lr.ksñka idlÉPduh wdlD;sfhka 
fuu jevigyka fm< má.; l< jevigyka fm<la f,i ksIamdokh flßKs' iEu isl=rdod Èklu 
rd;%S 10'30 g whs kd,sldj Tiafia úldYh flßK' 
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2019 j¾Ifha wdrïN lr úldYh lrk ,o jevigyka  

Eye Med 

kd,sldj  -  pek,a whs 

m<uq úldYk Èkh - 2019 fmnrjdß ui 04 jk Èk 

udOH   -  bx.%Sis 

 

jevigyfka iajNdjh 

tÈfkod je<f`ok idudkH frda.dndOj, isg b;d ixlS¾K fukau ÿ¾,N frda.dndO ms<sn`oj 
iúia;rd;aulj idlÉPdjg n`ÿkalrkq ,nk jevigykls' idïm%odhsl ffjoH idlÉPduh 
jevigykaj,ska Tíng f.dia Y,Hl¾u iy fjk;a m%;sldr l%u ms<sn`oj má.; lsÍï Tiafia 
fm%alaIlhd jvd fyd`Èka frda.dndOhka ms<sn`oj oekqj;a lsÍu fuu jevigyfka úfYaI;ajhls' 
tfukau frda.dndO j<lajd .ekSu hym;a ksfrda.S fi!LH iïmkak cSú;hla .; lsÍug wjYH ish¨ 
f;dr;=re idlÉPd u.ska fm%alaIlhka fj; fuu jevigyk /f.k ths' fuu ish¨ idlÉPd i`oyd 
i`oyd Èjhsfka m%ùK tfukau lS¾;su;a ffjoHjre iïm;a odhlhska f,i fuu jevigykg iyNd.S 
lr.efk;s' fuu jevigyk iEu i`ÿod Èklu rd;%S 8'30 g whs kd,sldj Tiafia úldYh flf¾' 
^kej; úldYh isl=rdod WoEik 11'30 g& 

 

Cine Mag 

 

kd,sldj  -  pek,a whs 

m<uq úldYk Èkh - 2019 fmnrjdß ui 02 jk Èk 

udOH   -  bx.%Sis 

 

jevigyfka iajNdjh 

wka;¾cd;sl iskud l¾udka;h iy tlS ft;sydisl fukau hdj;ald,Sk f;dr;=re ms<sn`oj;a" ckm%sh 
fukau iïudkkSh iskud lD;s ms<sn`oj;a f;dr;=re rdYshla wdl¾IKSh ùäfhda mg iu. 
fm%alaIlhka fj; ;s<sK lrkq ,nk jevigykls' tfukau Ñ;%mg l¾udka;h leurdj msgqmi 
isÿjk oejeka; ld¾hNdrh ms<sn`oj f;dr;=re fuu jevigyk u.ska fm%AlaIlhdg ióm lrhs' 
wka;¾cd;sl iskud iïudk W;aij ms<sn`oj WKqiqï f;dr;=re /f.k tau;a fuu jevigyfka 
iqúfYaI;ajhls' fuu jevigyk iEu fikiqrdod Èklu rd;%S 8'30 g whs kd,sldj Tiafia úldYh 
flf¾' ^kej; úldYh i`ÿod WoEik 11'30 g& 
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Local Hunt  

kd,sldj  -  pek,a whs 

m<uq úldYk Èkh - 2019 fmnrjdß ui 03 jk Èk 

udOH   -  bx.%Sis 

 

jevigyfka iajNdjh 

› ,xldj ;=<;a úfoia.;j;a isák › ,dxlsl .dhl .dhsldjka úiska ks¾udKh lrKq ,nk 

bx.%Sis .S; ùäfhda mg iy .S; we;=<;a lr .ksñka .S; o¾Yl ^Chart Show& rEmjdyskS jevigyka 
wdlD;sh Tiafia ksIamdokh lrkq ,nk jevigykls' fuh › ,xldj ;=< › ,dxlSh kj bx.%Sis .S; 
ks¾udK fjkqfjka u wdrïN l< uq,au rEmjdyskS jevigyk f,i b;sydi.; fjhs' tfukau fuh 
ta iïnkaOfhka jk tlu rEmjdyskS jevigyk f,i o ye`Èkaúh yel' .S; o¾Ylhg wu;rj 
› ,dxlSh bx.%Sis .S; lafIa;%fha m%ùK fukau kjl .dhl .dhsldjka iu. lrkq ,nk iïuqL 
idlÉPdo iuyr jevigyka j,§ Ndú; flf¾' bßod rd;%S 08¡00 g úldYh flf¾¡ 
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fou< jevigyka tallh 

fka;%d TV  

 

wLKavj úldYh jk jevigyka - 2019 

01' Woh oßikï  - i;sfha Èkj, Èkm;d WoEik icSù idlÉPdj   
     iy .DyKshka i`oyd jQ i`.rduh jevigyk   
     

02' Lunch Time Music - i;sfha Èkj, Èkm;d icSù ix.S;uh úfkdaod;aul   
     jevigyk  

03' m%jdyï   - i;s wka; icSù i`.rduh idlÉPd jevigyk  

04' fm!¾Kñ   - iEu fmdah Èklu - icSj iy má.; lrk ,o - fmdah Èk  
     yd iïnkaO jevigyka 

05' M 9.30   - i;s wka; icSj .S; b,a¨ï úfkdaod;aul jevigyk   

06' Children Programme - <ud icSù úfkdaod;aul jevigyk - i;sm;d 

07' ffijkS;s   - yskaÿ wd.ñl jevigyk 

08' wre,a ´Üre  - l%sia;shdks wd.ñl jevigyk 

09' lff, wuqoï  - idïm%odhsl ix.S;uh jevigyk 

10' fldaffv uff,  - jd¾;d jevigyk 

11' w,f.dúhï   - i`.rduh jevigyk - bjqï msyqï" rEm,djkH wd§ 

12' miqffu t`MÉÑ  - lDIsld¾ñl jevigyk 

13' bmamälal= iÜgï  - kS;s jevigyk - kS;S{jrekaf.a iyNd.S;ajfhka  
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úfYaI jevigyka - 2019  

01' kj jir iy fka;%d kd,sldfõ ixj;airh - kj jir iy fka;%d kd,sldfõ  
        ixj;airh i`oyd úfYaI icSj  
        jevigyk 

02' ff; fmdka.,a     - rEmjdyskS rc; ueÈßfha isg icSj  
        f,i úldYh lrk ,o úfYaI  
        ixialD;sl yd idïm%odhsl   
        jevigyk 

03' ud;f,a f;are W;aijh    - ud;f,a isg icSj úldYh lrk ,o  
        jevigyk 

04' uyd isjrd;%S     - lemagka .dâka fldaúf,a isg icSj  
        úldYh  

05' isxy, yd yskaÿ w`M;a wjqreoao   - hdmkfha isg úldYh lrk ,o  
        úfYaI icSj jevigyk w`M;a wjqreÿ  
        idïm%odhsl" ixialD;sl wx. yd l%Svd  
        biõ 

 06' fjila       - fjila Èk icSj jevigyk 

 07' fmdfidka      - fmdfidka fmdfyda Èk icSj iy  
        má.; lrk ,o jevigyk 

 08' k,aÆ¾ jd¾Isl f;are W;aijh   - hdmkh k,aÆ¾ fldaúf,a isg icSj  
        úldYh lrk ,o jevigyk 

 09' §mjd,S W;aijh     - Y%S ,xld rEmjdyskS ixia:dfõ ueÈß  
        wxl 3 ys isg icSj úldYh l<  
        úfYaI jevigyk  

 10' k;a;,a uOHu rd;%S foaj fufyh   - fldgfyak foajia:dkfha isg má.;  
        lrk ,o úfYaI k;a;,a jevigyk  

 11' k;a;,a jevigyk    - úfYaI ixialD;sldx. iys;j icSj  
        úldYh lrk ,o jevigyk 

        bffr .S;dx.,a iy lefrd,a má.; 
        lr úldYh lrk ,o jevigyk  
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uqia,sï jevigyka tallh 

fka;%d wxYh hgf;a uqia,sï jevigyka tallh l%shd;aul fõ' uqia,sï jevigyka tallh úiska 
uqia,sï m%cdj i`oyd fou< iy isxy, NdIdj,ska jevigyka ksIamdokh lrkq ,nhs' wm úiska uqia,sï 
YsIH;aj,dNSka" l,dlrejka" olaI mqoa.,hska i`oyd o wjia:d fokq ,efí' fï wxYh" jd¾;d" ix.S;" 
kdgH" <ud" ;reK" ldka;d wd§ iEu j¾.hlu jevigyka ksIamdokh lr i;sm;d" wjqreÿ m;d iy 
wjia:dkql+,j bÈßm;a lrhs' fuu tallh ksfhdacHh wOHlaIjrfhl=" ksIamdoljre ;sfofkl= iy 
fcHIaG l<ukdlrK iyldrjrfhl=f.ka iukaú; fõ' 

ksIamdokh lrkq ,nk jevigyka  

 idlÉPduh yd i`.rdhuh jevigyka ^i;sm;d - icSj& 3 x 30 mts  

 rdu,dka b*a;d¾ jevigyka ^wd.ñl& 30 x 30 mts 

 W;aijhkag wod, jevigyka 3 x 20 hrs 

 i;sm;d jd¾;duh" ;reK i`.rduh iy ix.S;uh jevigyka ksIamdokh lsÍu 3 x 30 mts 

 W;aijhkag wod< jevigyka ksIamdokh 3 x 60 mts 

 jevigyka bÈßm;a lrkakka f,i uqia,sï jevigyka" fou< wxYfha jevigyka yd l%Svd 
wxYfha ^l%slÜ f;dr;=re& i`oyd iyNd.S ùu' 

 fldúâ 19 jix.; ld,h ;=< hï YsIH;aj,dNSka iy wod, lafIa;%fha jD;a;Shfõ§ka i`oyd 
±kqj;a lsÍfï jevigyka ksIamdokh lsÍu' 
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bxðfkare wxYh 
 
ixia:dfõ jevigyka ksIamdok yd úldYk kshð; ;dË‚l m%ð;Ska wkqj .=Kd;aulj isÿlsÍu 
i|yd bxðfkare wxYfhka ,efnkqfha Rcq odhl;ajhls'  fuu wxYh m%Odk md,l ueÈßh" ueÈß yd 
ndysr úldYk" iïfm%aIK" WmlrK kv;a;=" f;dr;=re iy ikaksfõok ;dËKh" úÿ,s yd 
jdhqiólrK hk tallj,ska iukaú; fõ' 
 
ksIamdok fiajd wxYh we;=¿ wfkl=;a ish¨ wxYj, ;dË‚l wjYH;d i|yd 
odhl;ajhla ,ndfokqfha o bxðfkare wxYh úisks' ixia:dfõ iuia; ;dË‚l WmlrK 
m%iïmdokfha § bxðfkare wxYh ukd odhl;ajhla ,nd fohs' 
 
m%jD;a;s ueÈßh o we;=<;aj rEmjdyskS jevigyka ksIamdokh i|yd wx. iïmQ¾K ueÈß 03 la o 
we;=¿j ueÈß 06 la o" cx.u úldYk r: 03 la o Wmfhda.S lr.ksñka rEmjdyskS" fka;%d iy whs 
kd,sld fjka fjka jYfhka iïfm%aIK cd, 3 la u.ska úldYh lsÍu 2019 jir ;=< § 
isÿlrkq ,eîh' msÿre;,d.," fokshdh" f.dka.," iQßhlkao" yka;dk" m%sïfrdaia" kuqKql=," m,d,s" 
fldldú,a" yqkakia.sßh" rdc.sßh iy ufvd,aisu hk ia:dkj, msysgqjd we;s iïfm%aIKd.dr 12 la 
Tiafia tu úldYhka úiqrejd yßkq ,nk w;r"  fuu fN!ñl iïfm%aIK cd, u.ska iuia; 
ck.ykfhka  95] l muK m%foaYhla wdjrKh lrkq ,nk w;r" N+ñ m%udKfhka 80] - 90] olajd 
m%udKhla wdjrKh lrkq ,nhs' 
 
rEmjdyskS ixia:d jevigyka vhf,d.a pkaøsld úldYh Tiafia (Dialog TV)  iy ›-,xld fg,sfldï 
msfhda àù (PEO TV) /yeka fiajdj Tiafia tu myiqlu ,ndf.k we;s mdßfNda.slhka yg o 
www.rupavahini.lk, www.nethratv.lk,  iy www.channeleye.lk fjí wvú u.ska wka;¾cd,h Tiafia 
f,dalfha ´kEu ;ekl isg o kerôh yel' 
 
bxðfkare wxYh fukau ksIamdok fiajd wxYh i|yd remsh,a ñ,shk 160 l NdKavd.dr m%;smdok 
hgf;a ueÈß i|yd kj leurd 06 la iy wfkl=;a WmlrK ñ,§.ekSï isÿlsÍfï l%shdj,sh  fuu 
jif¾ § isÿúh' 
 
fuysoS ueÈß wxl 1 iy 2 ys Ndú;d l< wjqreÿ 20 l a mer‚ wekf,d.a ;dlaIKfhka hq;a leurd 
fjkqjg kj äðg,a leurd ñ,§ f.k Ndú;hg .ekSug yelsúh' fuu.ska jvd;a meyeÈ,s 
rEm ,nd.ekSug yelsùu kd,sldfõ m%j¾Okhg úYd, msájy,la úh'   
 
fï jkúg › ,xld rEmjdyskS ixia:dfõ WmlrK mer‚ wekf,d.a ;dËKfha isg äðg,a ;dËKh 
fj; l%ufhka mßj¾;kh lrðka mj;sk w;r" 2019 j¾Ihg wod<j ;dË‚l l¾;jHhka 
isÿlsÍfï§ mer‚ wekf,d.a ;dËKh iys; WmlrK yd moaO;s o Ndú; lsÍug isÿjqj o wod< 
ksIamdok iy úldYk ld¾hhka bxðfkare wxYfha ks,OdÍkaf.a oeä lemùu iy W;aidyfhka b;d 
Wiia uÜgulska id¾:lj bgq lsÍug yelsúh' 
 
m%Odk ld¾hd,fha WmlrK fukau ndysr úldYdkd.drj, ish¨ wjYH;d yd kv;a;= ksis whqßka 
fuu jif¾ bgq lrk ,§' fuu ish¨ fufyhqï" kv;a;= iy jHdmD;s lghq;= bgq lsÍug isÿjQfha 
bxðfkare wxYfha mj;sk fiajl mqrmamdvq fukau fuu jir ;=< ;dCI‚l ks,OdÍka fofofkl=f.a 
yerhdu;a iu. h'  wm ixia:dfõ mj;sk jegqma ;, rdcH wxYfha jHjia:dms; uKav,j, 
jegqma ;,j,g jvd ixikaokd;aulj wvq uÜgul msysàu ksid bxðfkarejreka iy ;dË‚l 
ks,OdÍka n|jd.ekSfï m%dfhda.sl .eg¨j fukau wvq jegqma uÜgï ksid kjl fukau olaI 
m<mqreÿ ;dË‚l ks,OdÍka jd¾Islj fiajh yerhdu;a bxðfkare wxYh uqyqK ÿka m%Odk .eg¨jla 
úh' 
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ñg wu;rj fndfyda rcfha wdh;kj, ;dË‚l wjYH;d mokï lr.ksðka úúO jHdmD;s yd 
WmfoaYk fiajd iemhSu o fmr jirj, fuka 2019 jif¾§ o bxðfkare wxYh úiska isÿlrk ,§' 
cd;sl fiajdjla f,i ld¾ñl úoHd,j, ;dlaIK ämaf,daud isiqkag yd úYaj úoHd,j, bxðfkare 
Wmdê wfmalaIlhskag ff;%udisl yd ih udisl ld,hlg fkdñf,a fiajdia: mqyqKqj o imhk ,o 
w;r"  fuu jif¾ § tjka isiqka 30 lg mqyqKq wjia:d imhd § we;' 
 
tfukau" 2019 jir ;=< § cmdkfha mej;s úfoaY YsIH;ajhla i|yd o" uef,aishdfõ mej;s ABU 
jevuq¿j i|yd iy ldïfndacfha mej;s jevuq¿jla i|yd o iyNd.sùug ks,OdÍka 03 fofkl=g 
wjia:dj ysñlr §ug yelsúh'   
 
fuu wxYh ksfhdacH wOHË ckrd,a ^bxðfkare& hgf;a md,kh jk w;r" 2019 jif¾ ud¾;= udih 
olajd mqrmamdvqj mej;s tu moúhg iaÓr jYfhka ks,Odßfhl= m;a flß‚' 
 
tall yhlska ^06& iukaú; fuu wxYh u.ska jir mqrd msßkuk ,o úúO fiajd ixlaIsma;hla f,i 
my; mßÈ oelaúh yel' 
 
 
 

m%Odk md,l ueÈßh (Master Control Room) 
 
bxðfkare wxYfha m%Odk md,l ueÈßh úiska uQ,sl jYfhka jevigyka úldYhka 3 la Èkm;d meh 
55 l ld,hla rEmjdyskS" whs kd,sldj iy fka;%d kd,sld Tiafia mj;ajdf.k hk ,§'  fuys miq 
ksIamdok iy ixialrKh i|yd f¾Çh fkdjk ixialrK moaO;s 12 la Ndú; lr we;' 
 

    idudkH ffoksl úldYk ld,hka my; i|yka mßÈ fõ' 
 rEmjdyskS kd,sldj   -  meh  20 
 pek,a whs kd,sldj   -  meh  18 
 fka;%d kd,sldj   -  meh  17 

 
idudkH ffoksl ixialrK ld,hka my; i|yka mßÈ fõ' 

 f¾Çh fkdjk ^NLE&   -  meh  74 
 

ta wkqj" 2019 j¾Ifha rEmjdyskS kd,sldfõ úldYk meh 7300 la yd pek,a whs kd,sldfõ úldY 
ld,h meh 6660 la iy fka;%d kd,sldfõ úldY ld,h meh 6380 l muK úldYhka isÿlr we;'  
ixialrK moaO;s 12 lska meh 27"100 l muK f¾Çh fkdjk ixialrK ld,hka 
ksIamdoljrekag ,nd§ we;' 
 
óg wu;rj my; i|yka m%Odk ñ,§ .ekSï 2019 j¾Ih ;=< § isÿlrk ,§' 

 
1' miq ksIamdok lghq;= i|yd f¾Çh fkdjk  ixialrK ^NLE&  hka;% 10 la  

 
2' ixialrK iy úldYhka i|yd XDCAM hka;% 3 la wod< ixialrK md,l 3 la    
 (Editing Control Units) iu. ñ,§ .ekSu 

 
3' fj<| oekaùï ,ehsia;=.; lsÍu i|yd kj mß.Kl 2 la ñ,§.ekSu iy th 
 m%Odk md,l ueÈßh ;=< ia:dms; lsÍu 
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ueÈß yd ndysr úldY tallh 
 
bxðfkare wxYfha ueÈß yd ndysr úldY tallh u.ska ueÈß ;=< iy bka ndysrj jevigyka má.; 
lsÍu iy iÔùj úldYh lsÍu isÿlrkq ,nhs' 
 
ta wkqj" 2019 jif¾§ ueÈß ;=< isÿ lrk ,o jevigyka wdikak jYfhka my; olajd we;s mßÈ fõ' 

 
 má.; l< jevigyka          -   6"884 
 iÔj jevigyka          -   3"578 
 iÔj m%Odk mqj;a jevigyka         -   1"100 
 mefhka meh mqj;a jevigyka         -   3'450 

 
fuu jevigyka Èklg wdikak jYfhka meh 14 la muK jk úldYk ld,hla ueÈß wxl I" II" III 
yd kj m%jD;a;s ueÈßfha§ isÿ lrk ,§' 
 
óg wu;rj 2019 j¾Ih ;=< w¨;ska ñ,§.;a leurd w;=ßka leurd 3 la ueÈß wxl I ys o leurd 03 
la ueÈß wxl II ys o ueÈß wxl III i|yd ueÈß wxl 2 ys Ndú; leurd 2 la o ia:dmkh lrk ,§' 
 
ndysr úldY nia r: fol yd ukao Odjk niar:h (Slow motion) Ndú;fhka miq.sh jir ;=< ndysr 
iÔj úldYk yd má.; lsÍï 59 la id¾:lj isÿlr we;' óg wu;rj bxðfkare ld¾h uKav,h 
fhdod.ksñka 2019 jir ;=< wdh;ksl fkdjk ndysr iÔù úldYhka 2 la ^Èk 4 la&  isÿlr wu;r 
wdodhula o Wmhd fok ,§' 

 
 

 
iïfm%aIK tallh  
 
Èjhsk mqrd M,odhs wdjrKhla isÿjk mßÈ úldYkd.dr 12 lska iukaú; §m jHdma; fN!ñl 
úldYk cd, fufyhqï yd kv;a;= lghq;= b;d Wiia uÜgfuka mj;ajdf.k hdu;a" ndysr úldY 
i|yd iÔj ine¢ myiqlï ,nd§u;a bxðfkare wxYfha iïfm%aIK tallh u.ska isÿflfrk m%Odk 
ld¾hNdrhka fõ' 
 
.; jq jif¾ iïfm%aIK  tallfhka my; i|yka m%Odk ld¾hhka bgq lrk ,§' 
 

 Èjhsfka úúO ia:dkj, isg yd úfoaYhkays isg iÔj in|;dj ,nd§u i|yd Ndú;d lrkq 
,enQ laIqø ;rx. WmlrK ^Microwave Links&" pkaøsld ;dËK WmlrKh ^DSNG&" fld<U yd 
msÿre;,d., w;r ueÈß iïfm%aIK in|;dj ^STL& yd  pkaøsld o¾Yk ,nd.ekSfï ^TVRO& 
moaO;sfhys fufyhqï yd kv;a;= lghq;= b;d Wiia uÜgfuka mj;ajdf.k hdu' 

 
 Èjhsfka úúO ia:dkj, isg iïfm%aIK tallh i;= WmlrK u.ska my; i|yka mßÈ ndysr 

úldY 117 la i|yd iÔj ine¢ myiqlï ie,iqï lsÍu yd l%shd;aul lsÍu isÿlrk ,§' 
 

laIø ;rx. WmlrK ^Microwave Links& u.ska -  ndysr úldY   95 
pkaøsld ;dËK myiqlï ^DSNG& u.ska         -  ndysr úldY   18 
m%ldY ;ka;= cd, ^Fiber Optic Network&  u.ska      -  ndysr úldY   04  
     tl;=j          -  ndysr úldY 117 
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fuys§  úldY msßjeh wju lsÍfï wruqfKka wod< ndysr úldY ia:dkh" úldY ld,h wd§ lreKq 
i,ld laIqø ;rx. WmlrK ^Microwave Links&" pkaøsld ;dËK WmlrK ^DSNG& fyda ÿrl;k 
fiajd imhk iud.ïj,g wh;a m%ldY ;ka;= cd, ^Fiber Optic Network& jeks ;dËKhka w;ßka 
jvd;a iqÿiq ;dËK l%ufõoh ;SrKh lsÍfuka wk;=rej mj;sk WmlrK ld¾hËuj yd M,odhSj 
fhdod.ksñka iÔù iïfm%aIK myiqlï ie,iqï lsÍu yd l%shd;aul lsÍu isÿlrkq ,eîh' 

 
 foaYSh udOH wdh;k i|yd pkaøsld ;dËK myiqlï ^DSNG& u.ska fiajd ,nd§u fjkqfjka 

re' 2"688"773$- l wu;r wdodhula o W;amdokh lrk ,§' 
 2019 jir i|yd fjkalrk ,o ixia:d m%;smdok j,ska kj .uka l;k hka;% 26 la iy SDI 

Audio Monitor 2 la ñ,§ .kakd ,§' 
 
óg wu;rj" ld¾ñl ks,OdÍjrfhl= i|yd cmdkfha úfoaY YsIH;ajhla msßkeóug o 
yelshdj ,eì‚' 
 
 
úÿ,s yd jdhqiólrK tallh 
 
úÿ,s yd jdhqiólrK tallh úiska fld<U ueÈß ixlS¾Kfha ia:dms; lr we;s my; ioyka m%Odk 
úÿ,s ckl hka;%" wLKav n, iemhqï ^UPS&" jdhqiólrK moaO;s yd ndysr úldY niar:j, 
jdhqiólrK moaO;sj,g wu;rj ndysr úldYkd.drj, ia:dms; lr we;s úÿ,s ckl hka;%o" wLKav 
n, iemhqï ^UPS& yd jdhqiólrK hka;%j, kv;a;= lghq;= yd fodaI ksjerÈ lsÍï úêu;a 
ld,igyklg wkqj 2019 jif¾ o isÿlrkq ,eì‚' 
 
ta wkqj" 
2019 j¾Ifha bgqlrk ,o kv;a;= lghq;= yd fodaI ksjerÈ lsÍï  
 
1' fld<U ueÈß ixlS¾K mßY%fha ia:dms; lr we;s 1250KVA yd 250KVA ãi,a úÿ,s ckl hka;% 

2'   msÿre;,d., m%Odk úldYkd.drfha ia:dms; lr we;s 250KVA ãi,a úÿ,s ckl hka;%h 

3'   f.dka., iy fokshdh úldYkd.drj, ia:dms; lr we;s 100KVA yd 70KVA ãi,a úÿ,s  ckl 
hka;%  

4'   jdhqiólrK hka;% yd wod< WmlrKj, wia:djrùï h:dj;a lsÍfï lghq;=j, ksr;ùu 

5'   OB-2 niar:fha fojk jdhqiólrK moaO;sfha m%Odk fldgia iúlsÍu yd m%Odk w¨;ajeähd 
kv;a;= lghq;= isÿlsÍu 

6'   udisl" ld¾;= yd jd¾Islj my; ioyka WmlrKj, kv;a;= lghq;= yd fodaI ksjerÈ lsÍï 
lghq;= isÿlrk ,§'  

 
i. ueÈß I" II iy ueÈß III ixlS¾Khkays uOHu jdhqiólrK moaO;s fol yd Bg wod<   
 WmlrK 
ii'  ndysr úldYk r:j, jdhqiólrK moaO;sh ^OB- I"  OB- II" PS OB iy ukao p,k 
 niar:h& 
iii' › ,xld rEmjdyskS  ixia:d mßY%fha yd ndysr úldYkd.drj, Split jdhqiólrK 
 hka;% - 203 
iv' wdh;kfha we;s ish¨u YS;lrK WmlrK 
 v' bf,lafg%dksla jdhq fmryka 
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kv;a;= tallh  
  
kv;a;= lghq;= myiq lr,Su i|yd moaO;s yd WmlrK kv;a;= lghq;= yd lafIa;% WmlrK yd 
ksIamdok fiajd wxYhg wod< ndysr úldY nia r:fha kv;a;= lghq;= f,i kv;a;= tallh 
mj;ajdf.k hkq ,efí' 
 
ixia:dfõ ish¨u rEmjdyskS jevigyka ksIamdokh i|yd Ndú;d lrkq ,nk úoHq;a WmlrK ukd 
f,i mj;ajdf.k hdu kv;a;= tallh u.ska isÿ lrkq ,nhs'  fï i|yd m%Odk md,l ueÈßh" ueÈß 
wxl I" II" III" rc; ueÈßh" m%Odk md,l ueÈßfha we;s ksIamdok ueÈßh ^MCR Dub Studio&" ixialrK 
ueÈßj, rEmjdyskS jevigyka ksIamdokhg wod< ish¨ úoHq;a WmlrK" miq ksIamdok tall" ndysr 
úldYk nia r: I yd II iuÕ Slow motion  nia r:h" 2D/3D iÔùlrK tallh" Ñ;%má yd y~ 
leùï tallh" udOH rEm yd iÔjlrK tall" m%jD;a;s wxYh" ÿrl;k yqjudrej wd§ ish¨ tallj, 
úoHq;a WmlrK j, fodaI ksjerÈ lsÍu" w¨;ajeähdj yd ish¨u w;HdjYH kv;a;= lghq;= fuu 
tallh uÕska bgq lrkq ,efí' 
 
fuu tallh uÕska ish¨u ENG" EFP" PS OB tallhkag wod, leurd má.; lsÍï hka;% j," o¾Yk 
má.; lsÍï hka;%  ^VCR&" oDYH ixl,k hka;% " Y%jH ixl,k hka;%" oDYH jdyskS hka;%" 
uhsl%f*dka Yío j¾Ol hka;%" negß wdfrdamk hka;%" úÿ,s iemhqï hka;%" wdf,dal mßmd,k hka;% 
w¨;ajeähd lsÍu yd udislj isÿ lrk ;;a;aj mÍlaIdj yd kv;a;= lghq;= isÿ lsÍu lrkq ,efí'  
Bg wu;rj wdrlaIs; leurd moaO;sh yd ÿrl:k yqjudre moaO;shkays ish¨u hdj;ald,Sk lsÍï yd 
kv;a;= lghq;= lsÍï o isÿ flf¾' 
 
by; rdcldÍ lghq;= j,g wu;rj OB - I" OB - II yd Slow motion  nia r: uÕska bgq lrkq ,nk 
ish¨ ndysr úldYk rdcldÍ lghq;= i|yd wjYH ;dË‚l fiajd bgq lsÍu" m%o¾Yk wjYH;d j,§ 
ixia:dj ksfhdackh lsÍu i|yd rEmjdyskS m%o¾Yk tall ie,iqï lsÍu yd ndysr wdh;k i|yd 
wjYH jk ;dË‚l fiajd wjYH;d bgq lr§u o fuu ks,OdÍka u.ska bgq flf¾' 
 
fuu m%Odk rdcldÍka j,g wu;rj kj WmlrK ñ<§.ekSfï § Bg wod, ;;a;aj jd¾;d ieliSug 
iyh ùu" kj WmlrK mÍlaId lsÍï yd wod< WmlrK kshu ;dËK ;;a;ajfha mj;S o hkak 
fidhd ne,Su wd§ lghq;= kv;a;= tallh uÕska isÿ lrkq ,nhs' 
 
 
2019 jir ;=< my; i|yka uQ,sl rdcldÍ lghq;= fuu tallfha ks,OdÍka úiska bgq lrk ,§' 

 
1' rEmjdyskS jevigyka ksIamdokhg fhdod.kakd Y%jH yd oDYH úoHq;a WmlrKj,g wod< 

m%Odk   w¨;ajeähdjka 87 la  yd kj WmlrK mßËd lsÍï 60 la fuu jir ;=< 
isÿlrk ,o w;r" iÔj úldYk" má.; lsÍï we;=¿ ndysr úldYk 45 la ^OB - I" OB - II" 
Component OB& i|yd kv;a;= tallfha ks,OdÍkaf.a ;dË‚l odhl;ajh ,ndfok ,§' 

 
           

 m%Odk WmlrK w¨;ajeähdjka      -   87 
 kj WmlrK mßËd lsÍï       -   60 
 OB - I" OB - II yd Component OB nia r: iuÕ bgqlrk ,o  

     ndysr úldYk rdcldß   -   45 
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2'  ixia:dfõ ÿrl;k wdY%s; fiajd yd w¨;ajeähd lghq;= 163 la muK ksjerÈ lr ÿrl;k     
 in|;d ukd f,i mj;ajdf.k hdug wjYH lghq;= bgq lrk ,§'   

 
3' w;s.re ckdêm;s;=ud yd w.%dud;H;=ud fjkqfjka wjYH fg,sfm%dïg¾ rdcldÍ kv;a;= 

tallfha ks,OdÍka u.ska bgq lsÍu" 2019 ckdêm;sjrK m%;sM, iÔj úldYh id¾:lj 
bgqlr .ekSu i|yd wjYH úfYaI ish¨ ;dË‚l myiqlï ueÈß wxl III i|yd ,nd§u" ùrú, 
mej;s fhdjqka mqrh - 2019 i|yd ixia:d m%o¾Yk l=áhla ks¾udKh lsÍug wjYH ;dË‚l 
odhl;ajh ,nd §u'  

 
4' ixia:dj u.ska ñ,§ .;a kj;u Hitachi j¾.fha leurd tallhka ueÈß wxl I yd ueÈß wxl 

II   i|yd ia:dmkh lsÍu" m%Odk md,l ueÈßh i|yd ñ,§.;a kj;u AVID yd Adobe 
Premier f¾Çh fkdjk ixialrK moaO;s ^NLE& 10 la m%Odk md,l ueÈßh ;=< ia:dmkh 
lsÍu yd mej;s mer‚ ixialrK moaO;s kej; Ndú;h i|yd iqÿiq fjk;a ia:dkj, 
ia:dmkh lsÍu' 

 
5' Ñ;%mg yd y~leùï tallh" o¾Yk mqia;ld,h" jevigyka bÈßm;a lsÍï tallh yd fmr 

kerUqï ldurh m%Odk md,l ueÈßfha MAM moaO;sh yd iïnkaO lsÍu i|yd wjYH 
network iïnkaO;djhka w¨;ska ilia lsÍu" m%Odk md,l ueÈßfha VCR$XD Cam Rack kj 
A/V /yeka weo w¨;ska ilia lsÍu'  

 
6'  ICC Cricket World Cup" Sri Lanka Vs South Africaa" Sri  Lanka Vs New Zealand 

l%slÜ ;rÕdj,sh i|yd ueÈß III wd,skaofha úfYaI l%Svd ueÈßhla ilid wjYH 
ish¨ ;dË‚l myiqlï i,id §u' 

 
7'  kj RTS Communication moaO;sh m%Odk md,l ueÈßfha ia:dmkh lr ueÈß tallj,g wjYH 

in|;d ,nd§u wdrïN lsÍu' 
 

8'  2D$3D Animation yd F & D tallhkays Z800 f¾Çh fkdjk ixialrK moaO;s lsysmhl ^NLE& 
Power Supply tallj, we;s jQ fodaIhka ksjerÈ lr§ug kv;a;= tallfha ks,OdÍkag yelsjQ 
w;r" fuu.ska b;d ñ, wêl kj Power Supply ñ,§ .ekSu j,ld .ekSug yels úh' 

 
9' m%Odk md,l ueÈßh i|yd kj cd,.; o;a; .nvd moaO;shla ^NAS& ia:dmkh lsÍu' 

 
 
kv;a;= tallh úiska 2019 j¾Ifha isÿlrk ,o kj ia:dms; lsÍï$idudkH yd úfYaI kv;a;= 
lsÍï$fodaI h:d ;;a;ajhg m;a lsÍï 

 
1&  kj ia:dms; lsÍï 

ÿrl;k /yeka     -   02 
wdrËl leurd moaO;s   -   04 

 
2&  idudkH yd úfYaI kv;a;= lsÍï 

leurd má.; lsÍï hka;%  
 

3&  fodaI h:d ;;ajhg m;a lsÍï 
leurd má.; lsÍï hka;%" oDYH  jdyskS hka;%" Yío jdyskS hka;%" leurd úÿ,s 
iemhSï$úÿ,s wdfrdamK hka;%" úÿ,s wdf,dallrK NdKav" ÿrl;k yd ÿrl;k 
/yeka" wdrËl leurd moaO;s  
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f;dr;=re iy ikaksfõok ;dËK tallh  
 
f;dr;=re iy ikaksfõok ;dËK tallh ^ICT& u.ska uQ,slj wdh;kfha m%dfoaYSh cd,lrKh o 
we;=<;a il¾ul iy wl¾ul Wmdx. kv;a;=j" mßmd,kh iy l<ukdlrKh lrkq ,efí' 
 
Bg mß.Kl 300" uqøK hka;% 35 la" fjí úoHq;a ;emE, fhÿï" meðŒu igyka lsÍug wod< 
fiajdodhl mß.Kl 15 la we;=<;a fõ' 
 
;jo" cd;sl rEmjdysksfha jevigyka wka;¾cd,h Tiafia úldYkh iy fjí wvúh ks¾udK 
kv;a;=j iy ld,dkqrEmSj hdj;ald,Sk lsÍu isÿlrkq ,efí' wdh;ksl jYfhka wjYH mß.Kl 
uDÿldx. ks¾udKh iy ieliSu o Bg wod< o;a; .nvd ieliSu" kv;a;=j" l<ukdlrKh lsÍu o 
f;dr;=re ;dËK tallh u.ska isÿlrkq ,efí' 
 
miq.sh jir ;=< f;dr;=re ;dËK tallh u.ska my; i|yka ld¾hNdrhka isÿlrk ,§' 
 
1' oDYH p,k rEm" You tube udOH Tiafia m%pdrKh u.ska kj wdodhï ud¾. y÷kajd§u iy 

m%j¾Okh" cd;sl rEmjdyskS jevigyka m%pdrKh by< oeóug Facebook iudc cd, jHdmD;sh 
mq¿,a lsÍu yd ta i|yd iudc udOH cd, yryd m%pdrK l%ufõohla ilia lsÍu' 

 
2' m%Odk fjí wvú 3 u (rupavahini.lk/Nethratv.lk/channeleye.lk) hdj;ald,Sk lr kej; Èh;a 

lsÍu iy cd;sl mdi, jevigyk" keK ñysr yd edu.com Tiafia úldYs; wOHdmksl 
jevigyka ud,djg wod< oDYH  p,k rEm fjí wvúh u.ska nd.; lsÍug myiqlï ie,iSu' 

 
3' jevigyka ksIamdoljreka Tjqkaf.a jevigykaj, fjí wvú iy iudc cd, udOH l%ufõohka 

Ndú;h iy m%pdrKh lsÍu iy oekqj;a lsÍu' 
 
4' jevigykaj,g wjYh mß.Kl udOH rEm uDÿldx. ksmoùu iy l%shd;aul lsÍu' 
 
5' Nethra iy Channel Eye kd,sldjkays wka;¾cd, iÔj úldYkfha oDYH p,k 

rEmhkays .=Kd;aul nj by< oeóu" miq kerUqï ;dlaIKhg wod< oDYH p,k rEmj, .=Kd;aul 
nj by< oeóu yd Nethra iy Channel Eye kd,sldjka i|yd o miq kerUqï ;dËKh jeäÈhqKq 
lsÍu' 

 
6' Live U ;dËKh Ndú;d lrñka cx.u 3G/4G ikaksfõok ;dËKh yd taldnoaO fjñka oDYH 

p,k rEm yd y`v foaYSh yd úfoaYhkays isg m%Odk md,l ueÈßhg iïfm%aIKh lsÍu'  
 
7' f;dr;=re ;dËK yd ikaksfõokhg wod< ish¨u Wmdx. fodaI y÷kd.ekSu" ksrdlrKh iy 

hdj;ald,Sk lsÍu' 
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isú,a bxðfkare tallh  
 
isú,a bxðfkare tallh úiska m%Odk ld¾hd,fha iy úldYkd.drj, idudkH kv;a;= lghq;= yd 
yÈis kv;a;= lghq;= 2019 j¾Ih ;=< o bgq lrk ,§' 
 
 
úfYaI rdcldÍ 
 

1'  úÿ,s Wm fmd< I iy Wm fmd< II ys jy,hka .,jd w¨;ska jy, ksu lsÍu' 
2'  1250KVA  fckf¾g¾ ldurfha jeysmS,s w¨;ska iú lsÍu' 
3'  m%Odk msúiqfï iúlr we;s f.aÜgqj w¨;ajeähd lsÍu' 
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wf,ú wxYh 

wf,ú wxYfha wxY m%OdkS wOHË ^wf,ú& fõ¡ l<ukdlrKfhys myiqj i`oyd fuu wxYh my; 
tall j,ska iukaú; fõ¡ 

01' wf,ú tallh 

02' Wmf,aLk tallh 

03' wf,ú m%j¾Ok tallh 

04' m%pdrl yd udOH tallh 

05' wf,ú yd ksIamdok tallh 

06' mßmd,k tallh 

 

01' wf,ú tallh 

2019 jif¾ rEmjdyskS iy fka;%d" whs kd,sldj, .=jka ld,h úlsKSfuka ,nd we;s iuia; 
wdodhu remsh,a 1"861"549"631'07 la jk w;r iuia; uqo,a whlr .ekSu remsh,a 2"003"033"405'01 
ls' 

úfYaI biõ i`oyd Wmhk ,o wf,ú wdodhï my; i`oyka fõ' 

biõj 
 

wdodhu ^remsh,a& 

Dream Land <ud úfkdao 
ieKfl<sh 

re' 4"200"000'00 

iqkaor kqjrt<sh ie<,sysKs 
jika;h  

re' 8"970"000'00 

mqxÑ wfma wjqreÿ isß wjqreÿ 
W;aijh 

re' 7"500"000'00 

isß,l msß wjqreÿ isß 
W;aijh 

re' 21"825"900'00 

fjila W;aijh re' 3"049"168'00 
fmdfidka W;aijh re' 2"589"671'69 
f,dal <ud Èkh re' 6"250"000'00 
ckdêm;sjrKh re' 24"000"000'00 

igyk - ue;sjrKhla i`oyd Wmhk ,o jeäu wf,ú wdodhu fõ' 
foieïn¾ 31 ? re' 5"895"600'00 
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l%Svd ;r`. úldYfhka Wmhk ,o wf,ú wdodhï my; i`oyka fõ' 

wkq 
wxlh 

biõj wdodhu ^remsh,a& 

01 Y%S ,xld msf,a ol=Kq wm%sld l%slÜ ixpdrh re' 32"685"000'00 
02 f,dal l=i,dk l%slÜ ;r.dj,sh re' 402"123"968'06 
03 kjiS,kak msf,a › ,xld l%slÜ ixpdrh re' 23"960"000'00 
04 nx.,dfoaY msf,a › ,xld ixpdrh  re' 16"734"584'67 
05 › ,xld msf,a mlsia:dk l%slÜ ixpdrh re' 5"983"333'00 

 

wu;r wf,ú wdodhï 

2019 jif¾ wdodhu j¾Okh lr .ekSfuys,d my; i`oyka jevigyka o úfYaIfhka odhl ù 
we;' 

 cd;Hka;r ldka;d Èkh 

 fudag¾ r: Odjk ;r`. 

 k,aÆ¾" §mjd,S W;aij 

 k;a;,a W;aijh 

 mdi,a úúO m%ix." wd.ñl isoaOia:dkj, úfYaI W;aij" fmryer 

02' Wmf,aLk tallh 

fiajdodhl wdh;k iu. ukd iïnkaO;djhla mj;ajd f.khdu ;=<ska fiajd 
odhlhkaf.ka ,nd .kakd fj<`o ±kaùï ksjerÈj Wmf,aLk .;lr úldYh lsÍug lghq;= 
i,iajd we;' wdodhï b,lal imqrd .ekSug iydhùu Wmf,aLk tallfhys ld¾hNdrh fõ' 2019 
jif¾ § Wmf,aLk tallh ±kaùï 18047 la Wmf,aLk .; lr we;' 

03' wf,ú m%j¾Ok tallh 

 fiajdodhlhskaf.a m%j¾Ok jevigyka ixúOdkh lr m%pdrh lsÍfuka yd wkq.%dylhka ,nd 
.ekSfuka wu;r wdodhï ,nd we;' 

 ixia:dfõ jevigyka wvx.= ã'ù'ã' msgm;a wf,úfhka remsh,a 3"446"388'00 l muK jd¾Isl 
wdodhula Wmhd f.k ;sfí' tfukau keK ñysr YsIH;aj m%Yak m;% lÜg, wf,ú wxYfhka 
úlsKSfuka muKla remsh,a 10"190"555'00 l wdodhula ,nd f.k we;' 

 rEmjdysksfha úsldYh jQ jevigykaj, msgm;a iy mqia;ld, o¾Yk 2019 j¾Ih ;=<§ 
wf,úfhka ,enQ wdodhu 774"068'82 ls' 

 uqKs isßmd jkaokd" f,dal ldka;d Èkh" iqkaor kqjrt<sh ie<,sysKs jika;h" isß,l msß 

wjqreÿ isß wjqreÿ Wodkh" ioaO¾u j¾Id fmdah Èk jevigyka" f,dal <ud Èkh" Dream 

Land" isß o<od jkaokd" l%slÜ ;r`. m%j¾Ok lghq;= id¾:lj ksu lrk ,§' ;jo fld<U 

cd;Hka;r fmd;a m%o¾Ykh" lgql=rekao" Commando Challenge" Gunner" Gajaba we;=`M 
fudag¾ r: ;r`.dj,s ;=< wm kd,sldfõ m%j¾Ok lghq;= id¾:lj isÿ lrk ,§' 
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04' m%pdrl yd udOH tallh 
 

 2019 jir ;=< o kd,sld m%j¾Okh iy rEmjdyskS jevigyka m%pdrh i`oyd uqøs; udOH 
Tiafia m%pdrl lghq;= m%pdrl yd udOH tallh u.ska Èh;a flßKs' 

 j¾Ih mqrd úêu;a ie,iqula hgf;a wf,ú m%j¾Okh yd fm%alaIl j¾Okh i`oyd fuu 
m%pdrl ±kaùï isxy," bx.%Sis yd fou< hk udOHj,ska m< flßKs' 

 
 

05' wf,ú ksIamdok tallh 
 

 f,d;/hs jevigyka" fiajdodhl m%j¾Ok jevigyka yd fiiq wf,ú jevigyka ksIamdokh 

yd tu jevigykaj,g wod< mQ¾j m%pdrl mg ieliSu" Com.Tagging wf,ú jevigyka 
ksIamdok tallh u.ska isÿ flf¾' 

 Èkm;d f,d;/hs Èkqï we§fï ksIamdok isÿ jk w;r miq.sh jif¾ Èkqï we§fï jevigyka 
2880 l m%udKhla ksIamdokh lr we;' 

 2019 jif¾ wf,ú ksIamdok tallh úiska ksIamdokh lrk ,o wkq.%dyl jevigyka my; 
i`oyka fõ' 

 Business In Brief 

 wms jd¾;duh jevigyk 

 ,xld nexl= YsIH;aj jevigyk 

 iqkaor kqjrt<sh ie<,sysKs jika;h  
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mßmd,k wxYh 

ixia:dfõ ish¨u mrsmd,k lghq;= iNdm;s" wOHlaI ckrd,a;=uka,df.a wkqoekqu hgf;a mrsmd,k 

wxYh isÿ lrhs' 

mrsmd,k wxYh wOHlaI ^mrsmd,k& hgf;a md,kh fõ' 

 

mrsmd,k wxYh hgf;a we;s tall 

  01'  mrsmd,k tallh  

02'  ms<s.eksfï tallh 

  03'  f,aLkd.drh 

  04'  m%jdyk tallh 

  05'  wdrlaIl tallh 

  06'  m¾fhaIK yd mqyqKq tallh 

  07'  kS;s mßmd,k tallh 

  08'  wNHdka;r ú.Kk tallh - iNdm;s;=udf.a >Dcq wêlaIKh hgf;a 

  09'  isú,a bxcsfkare tallh 

  10'  mqia;ld,h 

  11'  cd;Hka;r in|;d tallh 
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mßmd,k tallh bgq lrk ld¾hhka 

 01' ixia:dfõ ish¨u ks,Odßkaf.a fm!oa.,sl ,smsf.dkq mj;ajdf.k hdu' 

 02' ixia:d uKav,h i|yd kj ks,Odßka n|jd .ekSu ' 

 03' ixia:d ks,Odßkaf.a Wiiaúï$jd¾Isl jegqma jeäùï iy ia:dk udreùï ,nd §u ' 

 04' ckudOH wud;HdxYh we;=`M ndysr wdh;k úiska b,a¨ï lrkq ,nk f;dr;=re yd 

jd¾;d ,nd§u' 

 05' ixia:dfõ ish¨u W;aij ixúOdk lsÍu' 

 06' ixia:d ks,Odßkaf.a úkh md,kh lsÍu iïnkaO rdcldß lghq;= isÿ lsßu' 

 07' úfoaY mqyqKq mdGud,d" úfoaY iïuka;%k" iuq`M" /iaùï" wOHdmk pdßld" jevuq`M" wdjrK  

lghq;= i|yd ks,Odßka fhduq lsßu yd tayd iïnkaO rdcldß lghq;=' 

 08' ndysr wdh;kj, ^wOHdmk yd jD;a;Sh& YsIHhskag mqyqKqj i|yd wjia:d i,id §u yd Tjqka 

wod< wxY fj; fhduq  lsßu' 

 09' ixia:dfõ ish¨u ks,OdÍkaf.a ksjdvq" yÈis wk;=re ksjdvq" m%iQ; ksjdvq" úfYaI yd rdcldÍ 

ksjdvq" ráka neyer fm!oa.,sl yd rdcldÍ ksjdvq iïnkaO rdcldÍ isÿ lsÍu' 

 10' ixia:d ks,OdÍkaf.a iqN idOkh i`oyd fjoH rlaIK myiqlï yd Kh myiqlï ,nd §u we;=`M      

wfkl=;a iqN idOk lghq;= isÿ lsÍu' 

 11'  ixia:d ks,OdÍkaf.a fiajl w¾: idOl wruqo, yd fiajd kshqla;hkaf.a Ndr wruqo,a iïnkaO    

rdcldÍ lghq;= isÿ lsÍu' 

 12' ks, ye`ÿkqïm;a" ks, we`ÿï ,nd §u iïnkaO rdcldÍ lghq;=' 

 13' ixia:dfõ úúO wxYj,g wjYH mdkSh c,h iy mqj;am;a f.kaùu yd fnod yeÍu' 

 14' ixia:d ÿrl:k yd ;eme,a iïnkaO rdcldÍ lghq;='  
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2019 j¾Ih wjidkfha fiajl ixLHdj ms<sn`o f;dr;=re 

 

2019'12'31 Èkg fiajl ixLHdj 

fiajd moku fiajl ixLHdj 

iaÒr ld¾h uKav,h   898 

fldka;%d;a ld¾h uKav,h  19 

fiajd mejreï ld¾h uKav,h 13 

uq`M fiajl ixLHdj   930 

 

wkqu; ld¾h uKav,h 

 fiajd moku fiajl ixLHdj 

wkqu; iaÒr fiajl ixLHdj  1041 

wkqu; fldka;%d;a fiajl 

ixLHdj   

8 

 

wkqu; uq`M fiajl ixLHdj 1049 

 

2019 j¾Ifha kj n`ojd .ekSï 

 fiajd moku fiajl ixLHdj 

iaÒr moku u;    86 

fldka;%d;a moku u;   03 

fiajd mejreï   10 

uq`M n`ojd .ekSï  99 

 

2019 j¾Ifha úY%du hdu iïnkaO f;dr;=re 

 2019 j¾Ifha úY%du ,enQ ks,OdÍka ixLHdj   -    34 
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rlaIK m%;s,dN 

2019 jif¾ ckjdß 01 Èk isg foieïn¾ 31 Èk olajd l%shd;aul jQfha › ,xld rlaIK ixia:dj 

iu. .súi .;a ffjoH rlaIKdjrKh" .sks rlaIK yd ish`M wjodkï rlaIK l%uhkah' 

tu.ska" 

 frday,a yd ie;alï rlaIK wdjrKh ^fkajdisl frday,a ì,am;a" ndysr frday,a ì,am;a" 

weia lKaKdä ì,am;a& 

 widOH frda. rlaIKh 

 yÈis wk;=re rlaIKh 

 .sks rlaIK yd ish¨ wjodkï rlaIK hk lafIa;% wdjrKh fõ 

 

 

2019 j¾Ifha§ fuu ixia:dfõ ks,OdÍka iyNd.S jQ úfoaY ks, ixpdr 

 

 mqyqKq mdGud,d iy jevuq`M i`oyd 

 

iyNd.S jQ ks,OdÍka ixLHdj  -  12 

ta i`oyd orK ,o úhou   - re' 535"896$- 

 

 

 iïuka;%K" iuq`M" /iaùï" wOHhk pdßld" rdcH kdhl ks, ixpdr wdjrK lghq;= iy 

fjk;a rdcH wdjrK lghq;= 

 

iyNd.S jQ ks,OdÍka ixLHdj  -  38 

ta i`oyd orK ,o úhou   - re' 5"099"947$- 

 

 

2019 j¾Ifha § mej;s W;aij ixj;aißl lghq;= 

 

 2019 j¾Ifha fhÿKq rEmjdyskS 37 jk ixj;airh fjkqfjka meje;s msß;a msxlu iy odkuh 

msxlu fmnrjdß ui 14 iy 15 jeks Èk isÿlsÍu' 
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m%jdyk tallh 

01' › ,xld rEmjdyskS ixia:dfõ ffoksl m%jdyk rdcldß jk m%jD;a;s má.; lsÍï" 
jevigyka má.; lsÍï" biõ iólaIK lghq;= iy fld<ôka neyerj we;s m%;súldYk 
uOHia:dkhkays wjYH;d u; m%jdyk myiqlï iemhSu fuu tallfha m%Odk ld¾hh 
fõ' 

fuu tallfha ld¾huKav,h 49 ls' rEmjdyskS ixia:djg wh;a jdyk 36 la iy l=,S 
moku u; ,nd .;a jdyk 12 la Wmfhda.S lr .ksñka by; wjYH;d imqrd §ug lghq;= 
lr ;sfí' ta wkqj hf:dala; j¾Ih ;=< jdyk Odjkh lr we;s ÿr m%udKh ls'ñ' 
1"275"937 jQ w;r bka ls'ó' 761"503 la ixia:d jdyk j,skao ls'ó' 514"434 la fm!oa.,sl 
jdykj,skao Odjkh lr ;sfí' fuh miq.sh jif¾ Odjkh lr we;s ls'ó' ixLHdj yd 
ii`od ne,Sfï§ ls'ó' 83"562 l wvq ùuls' 

ixia:d jdyk 43 la jirl Odjkh i`oyd bkaok úhou f,i re' 11"690"834$- l uqo,la 
iy l=,S moku u; ,nd.;a jdyk 12 la i`oyd l=,sh f,i re' 21"663"297$- l uqo,la 
jeh ù we;' 

 

02' ixia:d jdykj, w¨;ajeähd lghq;=j,ska úYd, m%udKhla ixia:d .rdch ;=< bgq 
lsÍfuka jvd;a úYajdiodhl kv;a;= fiajdjla iy uqo,a b;sßhla ,nd .ekSugo yels 
ù ;sfí' 
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wdrlaIl tallh 

fm!oa.,sl wdrlaIl wxYfha iy ixia:d wdrlaIl ks,OdrSkaf.a fiajdj ,nd .ksñka ojfia meh 24 
mqrd ixia:d ld¾h uKav,h iy wdh;k foam, wdrlaId lsrSu iy wdh;kfha úkh mj;ajd f.k 
hdu wdrlaIl tallfha ld¾h Ndrh fõ¡ 

 

tallfha fiajl msrsi 

fcHIaG wdrlaIl ks,Odß   01  

rEmjdyskS wdrlaIl ks,OdrSka   04  

fcHIaG l<ukdlrK iyldr  01  

ld¾hd, ld¾h iydhl   01  

 

óg wu;rj fm!oa.,sl wdrlaIl wxYfha ks,OdÍyq my; mßÈ fiajfhys fhfo;s¡ 

osjd ld,fha rdcldß  

 ia:dk Ndr ks,OdÍ   1 

 lksIaG wdrlaIl ks,OdÍka  8 

 ldka;d wd¡ks¡    3 
 

rd;S% ld,fha rdcldß 

 ia:dk Ndr ks,OdÍ  1 

 lksIaG wdrlaIl ks,OdÍka  8 

 óg wu;rj ld¡wd¡ ks,Odßkshla rd;S% 07¡00 mefha isg 10¡30 meh olajd fiajh 
 lrhs¡ 
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kS;s mrsmd,k tallh 

kS;s mrsmd,k tallh mrsmd,k wxYhg wh;a tallhla jk w;r th ks,OdÍka 05 fofkl=f.ka 
iukaú; fõ¡ ks¡w ^kS;s mrsmd,k&" i¡ w¡ ^kS;s mrsmd,k&" f,alï" l<ukdlrK iyldr iy ld¾hd, 
iydhl hk ;k;=re fuu tallhg wh;a fõ¡  

ixia:djg tfrysj yd ixia:dj úiska mjrk ,o kS;s lD;Hhkaj,oS fY%AIaGdêlrKh" 
wNshdpkdêlrKh" jdKsc uydêlrKh" uydêlrKh" osid wêlrKh iy ufyaia;%d;a wêlrKh 
bosrsfha ixia:dj fjkqqfjka fmkS isàu yd wjYH wjia:dj,oS ta i`oyd kS;sm;s fomd¾;fïka;=j 
iïnkaëlrKh lr .ekSu fyda fcHIaG kS;sඥ uy;=ka iïnkaO lr.ekSu lïlre wêlrKh" 
lïlre flduidrsia" udkj ysñlï fldñIka iNdj" Tïnqâiauka bosrsfha ixia:dj fjkqfjka fmkS 
isàu" by< l<ukdldrS;ajhg wjYH kS;s Wmfoia ,nd oSu" Kh wh fkdjQ Kh .e;shka fjkqfjka 
kS;suh mshjr .ekSu is¥lrkq ,nhs¡ 

;jo ixia:dj úiska ixia:d fiajlhska yd ndysr fiajdodhlhska iu. we;=<;a jk .súiqï ilia 
lsrSu;a ta yd iïnkaO ish¨ lghq;=;a is¥ lrkq ,nkafka kS;s tallh úisks¡  

ta wkqj 2019 j¾Ih wjika jk úg fiajdodhl Kh.e;shkaf.ka yd fjk;a fiajd ,nd.;a wdh;k 
02 la we;=`Mj wdh;k 19 la i`oyd re¡ 36"284"691¡38 l uqo,la whlr .ekSu i`oyd kvq mjrd we;¡ 
thska 2019 j¾Ih wjika jk úg re¡ 1"147"935¡06 l uqo,la whlr .kakd ,oS¡  

;jo ixia:djg tfrysj ndysr md¾Yj úúO wêlrKhkays kvq 18 la mjrd we;s w;r tu 
kvq ;j¥rg;a úNd. fjñka mj;S¡  
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wNHka;r ú.Kk tAllh 

ixia:d iNdm;sf.a Rcq wëlaIKh hgf;a wNHka;r ú.Kk tallh ls%hd;aul fõ' .sKqï yd 
wNHka;r md,k l%u iudf,dapkh;a" tajdfha ls%hdldrS;ajh" fufyhùu ms<sn`o fodaI 
iy.; ;;ajhka ms<sn`oj wod< wxY m%OdkSka fj; wNHka;r ú.Kk úuiqï fhduq lsÍu;a" ;jÿrg;a 
wjYH wjia:dj,oS jeäoshqKq lsÍï yd mj;sk ;;ajh ms<sn`oj by< l<ukdldrS;ajhla fj; jd¾;d 
lsrSu;a wNHka;r ú.Kk tallfha m%Odk ld¾hNdrh fõ' 

2019 j¾Ih i`oyd ms<sh, lrk ,o ú.Kk jevigyk" mj;akd udkj yd fN!;sl iïm;a 
m%fhdackhg .ksñka mj;akd ld, fõ,djka wkQj mQ¾K jYfhka yd ksheos jYfhka mÍlaId lr 
md,kdêldrh fj; jd¾;d lr we;'  

ta wkqj wNHka;r ú.Kk úuiqï y;rla ^04& yd fjk;a jd¾;d folla ^02& muK bosßm;afldg we;s 
w;r 2019 j¾Ih ;=< ú.Kk yd l<ukdlrK lñgq /iaùï ;=kla ^03& mj;ajd we;' 

මශජන වම්බන්ධතා වශ ms<s.eksfï ඒකකය 

වංව්ථාවලන් වවේලාලන් බාගැනීමට වමන්ම ඉශ කෂමනාකරණය ශමුවීමට ඳැමිවණන 

අමුත්තන් වශ මශජනතාලට එම කටයුතු ඳශසු කරගැනීම වශා  wjYH  වශාය බාදීම.  වංව්ථාල 

වශ බාහිර ඳාර්ලයන්, ආයතන වමග වම්බන්ධීකරණ කටයුතු කිරීම. 

 

තනතුරු නාම 

ksfhdacH wOHlaI  - uyck වම්බන්ධතා 

වංව්ථාල වශ බාහිර ඳාර්ලයන් වමග වම්බන්ධීකරණ කටයුතු වංව්ථා වවේලකයින්වේ සුබවාධන කටයුතු 

 

ms<s.ekSfම් ks,Odßkshka 

වංව්ථාලට ඳැමිවණන අමුත්තන් ලැඩවටශන්ලට වශභාගී ලන්නන් වමන්ම m%භූලරුන් පිළිවගන ඔවුන්වේ 

රාජකාරී ඳශසු කිරීම. 
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m¾fhaIK yd mqyqKq tallh 

rEmjdyskS ixia:d ±lau yd jd¾Isl l%shdldÍ ie,eiaug wod,j ksIamdok" bxðfkare" udkj iïm;a 
l<ukdlrK we;=`M úúO lafIa;% iïnkaOj b,lal imqrd .ekSug wjYHh m¾fhaIK yd mqyqKq isÿ 
lsÍu fuu tallfha uQ,sl l¾;jHh f,i y`ÿkdf.k we;' 

fuu tallh ksfhdacH wOHlaIljrfhl= yd tall m%Odksfhl= hgf;a l%shd;auljk w;r m¾fhaIK 
ks<OdÍyq 04 fofklao iyh ksIamdoljßhlao l,ukdlrK iyldrjßhlao ld¾hd, ld¾h 
iyhljrfhlao fiajfha fh§ isá;s' 

fuu tallh 2019 jir ;=<oS mqyqKq,dNSka 100 lg wêl ixLHdjlg wNHka;r mqyqKq wjia:d i,id 
oS we;' ixia:dfõ jd¾Isl jd¾;dj ieliSuo tallfha ld¾hhls¡  

 

.=jka ld, úYaf,aIKh  

2019 j¾Ifha cd;sl kd,sldfõ .=jka ld,h meh 6"313'7 ls' bka meh 5"815'9 la jevigyka i`oyd 
fjkajQ w;r fjf<`o ±kaùï i`oyd fjkajQ ld,h meh 497'8 ls'  

whs kd,sldfõ uq`M .=jka ld,h meh 3"724'1 la jQ w;r bka meh 3"597 la jevigyka i`oyd fjka 
flßKs' fjf<`o ±kaùï i`oyd jQ ld,h meh 127'1 ls' 

 

jevigyka .=jka ld, úYaf,aIKh 

cd;sl kd,sldj  

 
jevigyka j¾.SlrKh 

 
meh 

 

% 

f;dr;=reuh jevigyka   

m%jD;a;s 785.1 13.5 
foaYmd,k 320.5 5.5 
wd¾Ól 18.3 0.3 
idudÔh 294.8 5.1 
wdhqfndajka 125.8 2.2 

1"544.5 26.6 
wOHdmksl jevigyka   

wOHdmksl 259.7 4.5 
jd¾;duh 255.7 4.4 
lDIsld¾ñl 86.2 1.5 
m%YaK úpdrd;aul 3.6 0.1 
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i`.rduh 661.1 11.4 

1"266.3 21.9 
 

jevigyka j¾.SlrKh 
 

meh 
 

% 

<ud jevigyka 
 

  

<ud 175.5 3.0 
ldgQka 82.6 1.4 

258.1 4.4 
ldka;d jevigyka 
 

  

kq. fijK 506.1 8.7 

506.1 8.7 
ixialD;sl yd wd.ñl 
jevigyka 
 

  

ixialD;sl 70.4 1.2 
wd.ñl 364.1 6.3 

434.5 7.5 
úfkdaod;aul jevigyka 
 

  

kdgH 355.5 6.1 
ud,d kdgl 159.4 2.7 
Ñ;%mg 139.8 2.4 
ix.S; 605.5 10.4 
úúO 67.7 1.2 

1"327.9 22.8 
l%Svd jevigyka   
l%Svd 117.7 2.0 
 117.7 2.0 
m%pdrd;aul jevigyka 
 

  

m%pdrd;aul 44.1 0.8 
f,d;/hs 285.1 4.9 
 329.2 5.7 
wfkl=;a jevigyka   
wfkl=;a 31.6 0.5 
 31.6 0.5 
tl;=j 5"815.9 100 
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 fjf<`o .=jka ld,h 

 
jevigyka j¾.SlrKh 

 
meh 

 

% 

ñ, f.jQ wkq.%dyl fjf<`o 
oekaùï 

468.8 94.2 

fkdñf,a úldYs; oekaùï 
 

29 5.8 

tl;=j 497.8 100 
 

wkq.%dyl odhl;ajh 

 
jevigyka j¾.SlrKh 

 
meh 

 

% 

wkq.%dyl odhl;ajh iys; 2"040.3 35.1 
wkq.%dyl odhl;ajh rys; 3"775.6 64.9 
tl;=j 5"815.9 100 

 

 

NdIdj wkqj jevigyka .=jka ld,h 

 
jevigyka j¾.SlrKh 

 
meh 

 

% 

isxy, 5"700.3 98 
fou< 6.9 1.9 
bx.%Sis 108 0.1 
fjk;a 0.6   
tl;=j 5"815.9 100 
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whs kd,sldj 

jevigyka .=jka ld, úYaf,aIKh 

jevigyka j¾.SlrKh meh % 
ldgQka 197 5.5 
jd¾;duh 237.5 6.6 
f;dr;=reuh 57 1.6 
i`.rduh 467.1 13.0 
ixialD;sluh 3 0.1 
ix.S;uh 62.1 1.7 
m%jD;a;s 211.9 5.9 
m%pdrd;aul 671.3 18.6 
wd.ñl 107 2.9 
l%Svd 1"480.6 41.2 
foaYmd,k 29.2 0.8 
f,d;/hs 41.4 1.2 
fjk;a 31.9 0.9 
tl;=j 3"597 100 

 

fjf<`o .=jka ld,h 

 
jevigyka j¾.SlrKh 

 
meh 

 

% 

ñ, f.jQ wkq.%dyl fjf<`o 
oekaùï 

127.1 100  

fkdñf,a úldYs; oekaùï 
 

- - 

tl;=j 127.1 100 
 

wkq.%dyl odhl;ajh 

 
jevigyka j¾.SlrKh 

 
meh 

 

% 

wkq.%dyl odhl;ajh iys;   206.6 5.7 
wkq.%dyl odhl;ajh rys; 3"390.4 94.3 
tl;=j   3"597 100 
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NdIdj wkqj jevigyka .=jka ld,h 

 
jevigyka j¾.SlrKh 

 
meh 

 

% 

isxy, 624.9 17.4 
fou<   38.2 1.1 
bx.%Sis 2"821 78.4 
fjk;a 113.2 3.1 
tl;=j 3"597 100 
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.=jka ld, úYaf,aIKh  - fka;%d  kd,sldj  -2019 

 meh .Kk 
ckjdß ixialD;sl 20.6 
 f,d;/hs 34.5 

ලාර්තා jevigyka 11 
fou< jevigyka 181.4 
ld,Sk jevigyka 14 
ix.S; 69.5 
m%jD;a;s 28 
kdgHh 65.5 
icSj 116 
l%Svd 15 
foaYmd,k 7.25 
úsfYaI fou< 13 

 

 meh .Kk 
fmnrjdrs ixialD;sl 12 
 f,d;/hs 32.46 

ලාර්තා jevigyka 9 
fou< jevigyka 155.5 
ld,Sk jevigyka 12.5 
ix.S; 57.3 
m%jD;a;s 20.6 
kdgHh 54.5 
icSj 108 
l%Svd 38.25 
foaYmd,k 8 
ndysr 0.25 
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 meh .Kk 

මාර්තු ixialD;sl 20.6 
 f,d;/hs 37.71 

ලාර්තා jevigyka 9.5 
fou< jevigyka 144.5 
ld,Sk jevigyka 13 
ix.S; 55.75 
m%jD;a;s 26 
kdgHh 59 
icSj 127.5 
l%Svd 28.5 
foaYmd,k 9.25 
wh jeh 3.5 
úfYaI fou< 3.91 

 

 meh .Kk 
wfm%a,a ixialD;sl 20 
 f,d;/hs 33.23 

ලාර්තා jevigyka 24.16 
fou< jevigyka 158.5 
ld,Sk jevigyka 13.5 
ix.S; 52.5 
m%jD;a;s 24.9 
kdgHh 58.5 
icSj 117 
l%Svd 2.5 
foaYmd,k 8 
w,q;a wjqreoq fou< 11 
wkq.%y 0.5 
úsfYaI fou< 3.91 
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 meh .Kk 
uehs ixialD;sl 20.6 
 f,d;/hs 36.11 

ලාර්තා jevigyka 15.5 
fou< jevigyka 82 
ld,Sk jevigyka 22.5 
ix.S; 54.16 
m%jD;a;s 27 
kdgHh 54 
icSj 123.5 
l%Svd 74.83 
foaYmd,k 2.5 

Iftar 10.6 
wkq.%y 0.25 
úsfYaI fou< 3 

 

 

 meh .Kk 
cqks ixialD;sl 20 
 f,d;/hs 32.5 

ලාර්තා jevigyka 11 
fou< jevigyka 32.5 
ld,Sk jevigyka 5.5 
ix.S; 50 
m%jD;a;s 21.25 
kdgHh  
icSj 99.5 
l%Svd 362 
foaYmd,k 8 

Iftar 0.23 
wkq.%y 3 
úsfYaI fou< 2 
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 meh .Kk 
cq,s ixialD;sl 20.6 

 f,d;/hs 36.5 

ලාර්තා jevigyka 21.25 
fou< jevigyka 52.75 
ld,Sk jevigyka 5 
ix.S; 35.6 
m%jD;a;s 27 
kdgHh 34 
icSj 123.5 
l%Svd 206.5 
foaYmd,k 4 
úsfYaI fou< 0.5 

 

 

 meh .Kk 

wf.daiaතු ixialD;sl 20.6 

 f,d;/hs 37.71 

ලාර්තා jevigyka 25.75 

fou< jevigyka 130 

ld,Sk jevigyka 15 

ix.S; 53.91 

m%jD;a;s 26.5 

kdgHh 60 

icSj 119.5 

l%Svd 10.2 

foaYmd,k 10 

úsfYaI fou< 3 

Link Rupavahini 1 
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 meh .Kk 

වැප්තැම්බර් ixialD;sl 20 

 f,d;/hs 30.9 

ලාර්තා jevigyka 22.75 

fou< jevigyka 107.25 

ld,Sk jevigyka 7 

ix.S; 47.58 

m%jD;a;s 25.5 

kdgHh 51.5 

icSj 109 

l%Svd 128 

foaYmd,k 8 

úfYaI fou< 5 

Update 0.5 
 

 meh .Kk 

ඔක්වතෝම්බර් ixialD;sl 20.6 

 f,d;/hs 36.11 

ලාර්තා jevigyka 27.5 

fou< jevigyka 94.75 

ld,Sk jevigyka 10 

ix.S; 41.75 

m%jD;a;s 27.25 

kdgHh 9.5 

icSj 117 

l%Svd 123.8 

foaYmd,k 8 

úsfYaI fou< 14.5 

os.duvq,a, fmryr 2 
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 meh .Kk 

වනොලැම්බර් ixialD;sl 19.3 

 f,d;/hs 35.28 

ලාර්තා jevigyka 32.5 

fou< jevigyka 133.25 

ld,Sk jevigyka 14 

ix.S; 60.58 

m%jD;a;s 25.5 

kdgHh 63 

icSj 116 

l%Svd 49.7 

foaYmd,k 10 

úfYaI fou< 3 

ue;sjrK 24.3 
 

 meh .Kk 

වදවැම්බර් ixialD;sl 20.6 

 f,d;/hs 37.71 

ලාර්තා jevigyka 31 

fou< jevigyka 119.16 

ld,Sk jevigyka 14 

ix.S; 48.5 

m%jD;a;s 26.5 

kdgHh 55 

icSj 121.75 

l%Svd 107.83 

foaYmd,k 8 

úfYaI fou< 0.5 

k;a;,a 10.9 
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mqia;ld,h 

mqia;ld,h mrsmd,k wxYh hgf;a we;s tallhla jYfhka rdcldrS mj;ajdf.k hkq ,nhs¡ fuys 
ld¾h uKav,h 19 la muK fõ' ixia:dfõ ksIamdok ls%hdj,shg fiajdjka iemhSu i`oyd mqia;ld,h 
úYd, fufyjrla bgq lrhs' ta wkqj úúO wjYH;d hgf;a jevigyka ksIamdokfha isg úldYh lr 
ixrlaIKh lsÍu olajd jQ ish¨u ls%hdj,S fuhg we;=<;a fõ¡  

rEmjdysks mqia;ld,h idudkH mqia;ld,j,ska iqúfYaIs fõ' tu iqúfYaIS njg fya;=j jkafka tys 
mj;ajdf.k hkq ,nk f;dr;=re uqøs; iy Y%jH oDYH hk udOH foflkau ksIamdok ls%hdj,shg 
odhl;ajhla ,nd oSu;a úfYaIfhka Y%jH oDYH udOHfha f;dr;=re ,nd fok mqia;ld,hla ùu;ah¡  

 

2019 jif¾ jHdmD;s 

ixialrKh fkdl< o¾Yk iy ixrlaIs; m%jD;a;s whs;u Digital ;dlaIKhg msgm;a lr úfYaIfhka 

m%jD;a;s ksIamdokh ioyd Online ;dlaIKh hgf;a m%jD;a;s wxYhg ,nd oSu. 

(uploading news items & visuals to the news room link) 

 

 fuf;la úldYh ù we;s ish¨u ix.S; jevigyka yd ta yd ne`ÿKq Ys,amSkaf.a ish¨u 

f;dr;=re we;=<;a ix.S;uh o;a; .nvdjla f,i ixrlaIKh lr Digital ;dlaIKhg fhduq 
lsÍug wjYH lghq;= lr fï jkúg;a th id¾:lj hdj;ald,Sk fjñka mj;¡S 
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cd;Hka;r in`o;d tallh 

m¾fhaIK ks,OdÍka fofofkl= yd tall m%OdkS g wu;rj ;j;a ksIamdok iydhlfhla m;aùu;a 
iu. tallh úia;drKh úh'  

Input 2019 

Input rEmjdyskS iïuka;%Kh nexfldla yd ;dhs,ka;h hk rgj,a ys§ 2019 § meje;aúKs' Ysrdka 

r;akdhl uy;d f.a "A Taste of Ceylon Tea" iy fudydkað rx.kd: uy;df.a "Water Cart" 
tys§ ;sr.; úh'  

 

Mini Input 2019 

w;sf¾l jevigykla jk Mini Input wLKavj y;r jk j;djg;a 2019 Tlaf;dan¾ 16 isg 18 olajd 
Y%S ,xld mokï wdh;kfha§ meje;aúKs' tys wruqK jQfha cd;sl ksYamdoljreka yd wOHlaIljreka 
cd;Hka;r Ñ;%mg wdlD;s yd wka;¾.;h ks¾udKh lsÍu i`oyd Èß .ekaùuhs' th ixúOdk lsÍu 

i`oyd "Goethe Institute" iy Y%S ,xld rEmjdyskS ixia:dj iyfhda.h oelaùh' fuys§ úúO wdlD;s 

hgf;a rEmjdyskS jevigyka 20 la m%o¾Ykh flßKs' tys§ Ysrdka r;akdhl uy;d f.a "A Taste of 

Ceylon Tea" iy fudydkað rx.kd: uy;df.a "Water Cart" ;sr.; úh' Input ys cd;sl ixúOdhl 
w;=, Èidkdhl uy;d fuys mßmd,ljrfhl= f,i l%shd lf<ah' 

fï jif¾§ Y%S ,xld rEmjdyskS ixia:dfõ ks,OdÍyq cd;Hka;r YsIH;aj" iuq`M" Ñ;%mg Wf<, iy 
mqyqKq jevigyka i`oyd iyNd.S jQy' cd;Hka;r in`o;d tallh ta i`oyd iïnkaëlrK 
odhl;ajh ,nd ÿkafkah' 
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f,aLkd.drh  

01'    ixia:dfõ ish¨ wxY yd tallj,g wh;a ,smsf.dkq Ndr .ekSu' 

02'    tu f,aLk f,aLk.; lr ixia:d f,aLkd.drh ;=< .nvd lr ixrlaIKh lsrSu'  

03'    f,aLk wmyrKh iïnkaOfhka rfÜ mj;sk kS;s Í;sj,g hg;aj wmyrK ,ehsia;= ieliSu 

04'    ffk;sluh fyda mßmd,kuh wjYH;d i`oyd ,smsf.dkq kej; ksl=;a lsÍu' 

 

by; mßÈ lghq;= lrñka ixia:d f,aLkd.drh 2019 jir ;=<o ixia:dfõ mßmd,k lghq;= lrf.k 
hdug wjYH iyfhda.h wLKavj ,nd oS we;'    
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uqo,a wxYh 
 

wdodhï" f.ùï" jegqma" fmd;a ;eîï" whlsÍï iy msßjeh hk tallj,ska uqo,a wxYh iukaú;hs' 
uqo,a wxYh hgf;a iemhqï wxYh o lghq;= lrhs' uqo,a wxYfhka isÿ lsÍug wfmalaIs; uQ,sl ld¾hh 
jkqfha ixia:dfõ uQ,H  l<ukdlrKh iy uQ,Huh jd¾;dlrKhhs' 

2019 j¾Ih ;=< uqo,a wxYfhys iEu tallhla u ld¾hlaIuj" M,odhSj iy wd¾Óluh jYfhka 
Wmßu m%;s,dNhla ixia:djg ,efnk whqßka j.lSfuka hq;=j l%shd lr we;' fuu wxYh  isÿ lrk 
ish¨ uQ,H .kqfokq b;d wjxlj" úksúoNdjhlska yd b,lal.;j isÿ lr we;' 
ish¨ jevigyka ,smsf.dkq i|yd kS;sÍ;sj,g wkql+,j" ksIamdok iy m%pdrK l%shdj,shg ndOdjla 
fkdjk mßÈ f.ùï isÿ lr we;' jevigyka wjika jQ miqj o tu ,smsf.dkq iïnkaOfhka fidhd 
n,d ndysr md¾Yj fj; kshñ; fõ,djg wod< f.ùï isÿ lr we;' 

fiajl jegqma iy ish¨ wfkl=;a fiajl m%;s,dN lsisÿ m%udohlska f;drj f.jd we;s w;r jegqfmka 
wvq lr fjk;a wdh;k i|yd f.úh hq;= jQ jHjia:dms; f.ùï kshñ; Èkg fyda Bg fmr fyda 
f.jd we;' 

m%Odk wdodhï uQ,dY%h jk .=jka ld, úl=Kqï iy wfkl=;a wdodhï fhda.H .sKqïlrK 
uQ,O¾uhkag yd m%ñ;Skag wkql+,j jd¾;d lr we;' 

ixia:dfõ jevigyka ksIamdokh" fufyhùu yd úldYkh ^m%Odk kd,sldj jk rEmjdysksh" whs 
kd,sldj $ fka;%d& i|yd iydh jk ish¨ ñ, § .ekSï ^m%d.aOk yd m%d.aOk fkdjk NdKav yd 
fiajd& iïnkaOfhka l%shd lsÍug uqo,a wxYh hgf;a we;s iemhqï wxYh j.lSfuka hqla;j 2019 
j¾Ifha§ o lghq;= lr we;' 

.sKqïlrK uQ,O¾uhkag yd m%ñ;Skag wkql+,j ilia lrk ,o ksrjoH iy ld,Sk uQ,H yd 
l<ukdlrK jd¾;d wfkl=;a wxY iy ixia:d wOHCI uKav,h fj; úplaIK yd 
m%;spdrd;aul ;SrK .ekSu i|yd bÈßm;a lr we;' fuu jd¾;d ks;sm;d bÈßm;a lrkq ,nk 

jd¾;dj,ska iy úfYaIs; lghq;= ^ad-hoc& iïnkaOfhka bÈßm;a lrkq ,nk jd¾;dj,ska iukaú; 
fõ' ish¨ m%Odk uQ,H ;SrK we.hSï lsysmhlg Ndckh lsÍfuka miq tys wjika m%;sM, u; 
kS;Hdkql+,j ;SrK f.k we;' ixia:dj wfkl=;a rdcH wdh;k yd ii|d n,k úg È.=ld,Sk 
Kh ,ndf.k fkdue;s w;r fláld,Sk Kh o ,nd.ekSu b;du;a wju uÜgul mj;S' mj;sk 
jHdmdßl yd wd¾Ól ;;a;ajhka yuqfõ uQ,H l<ukdlrKh wNsfhda.d;aul ld¾hhla fõ' flfia 
jqj;a ixia:dfjys uQ,H ia:djr;ajh iy uQ,H l<ukdlrKh id¾:l whqßka fufyhjd we;' 
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wOHlaIjrekaf.a j.lSï ms<sn| m%ldYkh 
 
 
1971 wxl 38 ork uqo,a mk; iy 1982 wxl 06 ork rEmjdyskS ixia:d mkf;ys kshuhkag wkql+,j" 
iEu uQ,H j¾Ihla i|ydu  Ys% ,xld rEmjdyskS ixia:dfõ ^ñka miq —ixia:dj˜jYfhka olajd we;'& 
l%shdldrlï ms<sn| i;H yd idOdrK ;;a;ajhla ms<sìUq jk mßÈ uQ,H m%ldYk ms<sfh, lsÍu 
Y%s ,xld rEmjdyskS ixia:dfõ wOHlaIjrekaf.a j.lSuls' 
 
ixia:dfõ uQ,H m%ldYk ms<sfh, lsÍfï § WÑ; .sKqï m%;sm;a;s yd m%ñ;s f;dard f.k" tajd taldldÍ 
f,i j¾Ihla mqrd Wmfhda.S lr f.k we;s w;r idOdrK yd úplaIK úksYaphka yd weia;fïka;= o 
ta i|yd Ndú; lr we;s nj wOHlaIjre ;yjqre lr;s' m%udKd;aul n,mEula uQ,H m%ldYk u; we;s 
lrjk hï .sKqï m%;sm;a;shl fyda m%ð;shl neyer hdula isÿù ;sì‚ kï ta nj fy<sorõ fldg" ta 
ms<sn| lreKq meyeÈ<s lr we;' 
 
ixia:d fufyhqï l%shdldß;aj wLKavj lrf.k hdug m%udKj;a iïm;a ixia:dj i;=j mj;S o 
hkak ne,Sug ixia:dfõ wkd.; uQ,H mqfrdal:k" uQ,Hu m%jdy yd j¾;udk ld¾h idOk hk 
lreKq wOHlaIjreka iudf,dapkh lr we;' wLKav meje;au hk ixl,amh u; msysgd 
wOHlaIjreka ixia:dfõ uQ,H m%ldYk ms<sfh, lr we;'1982 wxl 6 ork Y%s ,xld rEmjdyskS ixia:d 
mk; yd 1971 wxl 38 ork uqo,a mk;g wkql+,j ixia:dfõ uQ,H ;;a;ajh ms<sn|j i;H yd 
idOdrK njla ms<sìUq lsÍu i|yd wjYH jk mßÈ ixia:dj .sKqïlrK jd¾;dj mj;ajd f.k f.dia 
we;s nj wOHlaIjre iy;sl ùfuka j.lSu ndrf.k we;' 
 
wOHlaIjre ixia:dfõ j;alï wdrlaId lsÍug iy jxpd yd wl%ñl;d fy<sorõ jk yd je<elaùug 
WÑ; jk wdldrhg wNH;ka;r md,k moaO;s ia:dmkh lsÍug idOdrK wdldrhlska l%shd lr we;' 
 
ish Wmßu oekSfï mßoafoka" ixia:dj úiska f.jkq ,eìh hq;= ish¨u nÿ yd .dia;= o" fiajlhka 
fjkqfjka yd Tjqka iïnkaOfhka f.úh hq;= ish¨u odhl uqo,a" .dia;=  nÿ iy fYaI m;%fha Èkh 
jk úg f.úh hq;=j ;sfnk úY%du mdßf;daIsl o we;=¿j fjk;a okakd ish¨ jHjia:dms; nerlï 
ksis f,i f.jd wjika fldg fyda uQ,H m%ldY ;=< WÑ; f,i fjka lsÍï imhd we;s njg o 
wOHlaI uKav,h ;yjqre lr;s' 
 
wOHlaI uKav,h fjkqfjka 
 
ffjoH ksyd,a ch;s,l, 
iNdm;s" 
Ys% ,xld rEmjdyskS ixia:dj" 
27$02$2020 
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Ys% ,xld rEmjdyskS ixia:dfõ 

2019$12$31 oskg uq,H ;;a;aj m%ldYkh 
 

  
igyka 

 
2019 
re' 

 
2018 
re' 

 
j;alï 

  

 

 

 

 
cx.u fkdjk j;alï 

 
foam," msßh; yd WmlrK 

 

8 

 

461,003,970 

 

439,307,863 

 
wiamDYH j;alï 

 

9 
 

177,226,737 

 

180,055,781 

 
wjYH jQ úg wf,ú l< yels uQ,H j;alï  
^wdfhdack& 

 

 
         1,104,000          1,104,000 

 
ú,ïî; wdodhï nÿ j;alï 

  

49,834,191 

 

35,580,579 

 
iudc iqNidOk wruqo, 

  

476,775 

 

440,827 

 
l,amsfrk f;la ;nd.kakd uQ,H j;alï 

 

10 

 

366,019,376 

1,005,665,050 

 

357,386,776 

1,013,875,826 

  

 
cx.u j;alï 

 
  

 
f;d. 

 

11 
 

204,516,673 

 

206,739,963 

 
fj<| ,eìh hq;= oE 

 

12 
 

417,254,118 

 

438,149,417 

 
Kh iy ,eìh hq;= oE 

 

13 
 

177,809,600 

 

199,441,574 

 
wfkl=;a ,eìh hq;= oE 

 

14 
 

253,460,622 

 

210,608,133 

 
bÈßhg l< f.ùï 

  

1,466,258 

 

3,192,325 

 
uqo,a yd uqo,a iudk oE 

 

15 
 

1,147,793 

 

83,866,130 

   

1,055,655,063 

 

1,141,997,543 

 
uq¿ j;alï 

  

2,111,320,113 

 

2,155,873,369 

 
ialkaOh yd j.lSï 

   

 
m%d.aOkh yd ixÑ; 

   

 
rcfha m%d.aOk odhl;ajh 

  

537,742,424 

 

537,742,424 

 
iuqÉÑ; ,dN  

 

  

(120,593,494) 

 

366,687,141 

 

417,148,930 

 

904,429,565 

 
cx.u fkdjk j.lSï 

   

 
m%d.aOk NdKav i|yd rcfha m%odkh 

 

16 

 

333,372,613 

 

240,447,609 

 
úfoaY m%odk 

  

103,257,470 

 

127,813,231 

 
f.úh hq;= iudc iqNidOl wruqo, 

  

476,775 

 

440,827 

 
ksYaÑ; mdßf;daIsl ie,eiau 

 

17 

 

224,679,135 

 

193,324,604 

 
cx.u fkdjk f.úh hq;= nexl= Kh  m%udKh 

 

22.2 

 

- 

 

8,333,318 
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661,785,994 

 

570,359,589 

 
cx.u j.lSï 

   

 
fj<| f.úh hq;= oE 

 

18 
 

116,426,023 

 

112,042,366 

 
fjk;a uQ,H j.lSï 

 

19 
 

333,899,038 

 

253,010,820 

 
fjk;a f.úh hq;= oE 

 

20 
 

10,736,884 

 

21,730,579 

 
cx.u jYfhka f.úh hq;= nexl= Kh m%udKh 

 

22.1 
15,604,561 50,000,004 

වකටි කාලීන බැංකු ණය - ICC World Cup 22.3 73,000,000 - 

 
nexl= whsrdj 

 

21 

 

482,718,683 

 

244,300,445 

 

1,032,385,189 

 

681,084,214 

 
uq¿ j.lSï 

  

1,694,171,183 

 

1,251,443,803 

 
uq¿ ialkaOh yd j.lSï 

  

2,111,320,113 

 

2,155,873,369 

 

fuu uQ,H jd¾;d ms<sfh, lr ;sfnkafka Y%S ,xld .KldêldÍ wdh;kh wkqu; l< 
Y%S  ,xld .sKqï m%ñ;Skag;a" 1971 wxl 38 ork uqo,a mk;g yd 1982 wxl 06 ork Y%S  ,xld rEmjdyskS 
ixia:d mk;g;a wkql+,j nj uqo,a l<ukdlre úiska iy;sl fjk ,§' 

ta' tÉ' B' wd¾' mS' tÈßisxy                                              27$02$2020                             
m%Odk .KldêldÍ Èkh 

wOHlaI uKav,h uQ,H jd¾;d ieliSu yd bÈßm;a lsÍu ms<sn|j j.lSï ndrf.k we;' fuu uQ,H 
jd¾;d 2020 ud¾;= 07 jk Èk wOHCI uKav,h úiska ksl=;a lrk ,§' 
 
වලදH ksyd,a ch;s,l" 
iNdm;s" 
27$02$2020 
Èkh 
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Y%S ,xld rEmjdyskS ixia:dj 

2019$12$31 Èfkka wjika j¾Ih i|yd 

úia;S¾K wdodhï m%ldYh 

 igyka 

 
2019 
re' 

 
2018 
re' 

 
^wdodhï& úl=Kqï wdodhu 

 

1 

 

1,742,947,899 

 

1,698,903,898 

 
úl=Kqï msßjeh 

 

3 

 

(1,718,223,986) 

 

(1,458,442,997) 

 
o< ,dNh 

  

24,723,913 

 

213,460,902 

 
fjk;a fufyhqï wdodhï 

 

2 

 

364,110,758 

 

360,006,720 

 
rcfha Þhl;ajh 

 

2.1 

 

- 

 

479,000,000 

 
fnodyeÍfï msßjeh 

 

4 

 

(248,018,540) 

 

(216,728,654) 

 
mßmd,k úhoï 

 

5 

 

(554,496,262) 

 

(596,122,137) 

 
fufyhqï ,dNh  

 

(413,680,131) 

 

239,616,830 

 
uQ,H msßjeh 

 

6 

 

(53,859,699) 

 

(49,011,613) 

 
nÿ fmr ,dNh 

 
 

(467,539,830) 

 

190,605,217 

 
wdodhï noao 

 

7 

 

6,500,431 

 

(1,804,548) 

 
,dNh ^wdodhï nÿ wvq lsÍfuka miq&  

 

(461,039,399) 

 

188,800,669 

 
fjk;a úia;SrK wdohï  

  

 
úY%du m%;s,dN ie,eiaug wkqj we;s jQ 
,dNh$⁄w,dNh 

 

 

(40,125,273) 

 

- 

 
ld, mßÉfþohg wod, uq¿ úia;SrK 
wdodhu 

 (501,164,672) 188,800,669 
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Y%S ,xld rEmjdyskS ixia:dj 
2019$12$31 Èfkka wjika j¾Ih i|yd 

ialkaOh fjkiaúfï m%ldYh 
       re' j,ska 

  
r|jd.;a ,dNh 

 
rcfha 

odhl;ajh 

 
uq¿ tl;=j 

 
2018$01$01 Èkg fYaIh 

 

182,566,499 

 

537,742,424 

 

720,308,923 

 
ld, mßÉfþohg wod, uq¿ úia;SrK wdodhu 

 

188,800,669 

 

- 

 

188,800,669 

úúO Kh.e;shka iyd wvudK Kh 
fjkalsÍfï .e,mSu 

 

(193,438) 

 

- 

 

(193,438) 

 
fmr j¾Ihg wod, .e,mSu ú.Kk .dia;= 
f.ùu 

                  (1,037,473)  

- 

                  (1,037,473) 

fmr j¾Ihg wod, .e,mSu rlaIK jkaÈ uqo,a 
,eîu  

 

229,118 

 

- 

 

229,118 

fmr j¾Ihg wÞ, ie<,sys‚ rd;%sh ix.S; 
m%ix.h i`oyd f.jq nÿ m%;smQ¾Kh  

 

387,618 

 

- 

 

387,618 

fmr j¾Ihg wod, .e,mSu kdñl nÿ j.lSu 
iyd 

 

(2,197,698) 

 

- 

 

(2,197,698) 

fmr j¾Ihg wod, .e,mSu úksuh wkqmd; 
fjkiaùu iyd 

 

(1,868,153) 

 

- 

 

(1,868,153) 

 
2018$12$31 Èkg fYaIh 

 

366,687,141 

 

537,742,424 

 

904,429,565 

 
2019$01$01 Èkg fYaIh 

 

366,687,141 

 

537,742,424 

 

904,429,565 

 
ld, mßÉfþohg wÞ< uq`t úia;SS¾K wdÞhu 

 

(501,164,672) 

 

- 

 

(501,164,672) 

fmr j¾Ihg wod,  - fidndOdrd jd¾:d 
jevigyk fjkqfjka ,enQ jákdlu 
 

5,000,000 - 5,000,000 

fmr j¾Ihg wod,  - rdcH k;a;,a උ;aijh 
fjkqfjka ,eîï 
 

967,770 - 967,770 

fmr j¾Ihg wod,  - nÿ jákdlu iyd 
.e,mSu 

7,022,776 - 7,022,776 

fmr j¾Ihg wod, - laIh .e,mSu 
 

1,566 - 1,566 

fmr j¾Ihg wod, - ú.Kk .dia;= f.ùu 
fjkqfjka .e,mSu 

 

(423,000) 

 

- 

 

(423,000) 

 
fmr j¾Ihg wod, wdfhdack wdodhï .e,mSu 

 

(335,038) 

 

- 

 

(335,038) 

fmr j¾Ihg wod, .e,mSu rlaIK jkaos uqo,a 
,eîu fidaks leurdjla fjkqfjka 

1,919,018 - 1,919,018 

fmr j¾Ihg wod, ,eìh hq;=  wdodhï .e,mSu 
Ök cd;Hka;r rEmjdyskS wdh;kh u.ska 

 

(269,054) 

 

- 

 

(269,054) 

 
2019$12$31 Èkg fYaIh 

 

(120,593,494) 

 

537,742,424 

 

417,148,930 
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Y%S ,xld rEmjdyskS ixia:dj 
2019$12$31 Èfkka wjika j¾Ih i|yd 

uqo,a m%jdy m%ldYh 
              re' j,ska 

  

2019 

 

2018 

fufyhqï lghq;= j,ska ckkh jk uqo,a m%jdyhka   

 
fufyhqï lghq;= j,ska ckkh jk uqo,a m%jdyhka 

 

(299,607,033) 

 

345,022,072 

 
fmd,S f.ùu 

 

(36,540,437) 

 

(30,811,157) 

 
mdßf;daIsl f.ùï 

 

(44,884,444) 

 

(46,531,707) 

 
wiamDYH j;alï ñ<§ .ekSu - fg,skdgH 

 

(26,320,000) 

 

(42,024,694) 

 
wiamDY j;alï udre lsÍu ^ ixia:dj úiska ksIamdÈ; 
fg,skdgH & 

 

- 

 

1,778,127 

wiamDY j;alï ñ<§ .ekSu - úfoaYSh jevigyka (1,852,500) - 

 
wiamDY j;alï ñ<§ .ekSu ^ ixia:dj úiska ksIamdÈ; 
jevigyka úldYh fkdjQ & 

 

- 

 

(2,994,100) 

 
wiamDY j;alï udre lsÍu ^ ixia:dj úiska ksIamdÈ; 
flÍf.k hk jevigyka & 

 

- 

 

- 

 
tka' tÉ' fla' wdh;kh u`.ska ,nd ÿka úfoaYsh jevigyka 
m%Odkh 

-  

(120,000) 

 
wd¾Ól fiajd .dia;= f.ùu 

 

(8,552,420) 

 

(8,980,014) 

 
r`ojd .ekSï nÿ f.ùu 

 

(2,002,621 ) 

 

(1,064,894 ) 

 
fufyhqï lghq;= j,ska ckkh jk Y=oaO uqo,a m%jdyhka 

 

(419,759,454) 

 

210,717,379 

 
wdfhdack lghq;= j,ska ckkh jk uqo,a m%jdyhka 

 

 

 

 

 
foam< msßh; yd WmlrK ñ,g .ekSu 

 

(122,710,644) 

 

(202,164,409) 

 
foam< msßh; yd WmlrK úlsŒfuka  ,o wdÞhu 

 

11,020,918 

 

170,427 

 
wdfhdack wdÞhï ,eîu NdKavd.dr ì,am;a iy ia:djr 
;ekam;= 

 

44,855,362 

 

27,203,314 

 
ixy`sÈhdfõ kd<sldj i`oyd m%d.aOk úhoï fjkqfjka ,o 
rcfha m%Þkh  

 

- 

 

- 

 
m%d.aOk j;alï ioyd rcfha m%Þkhka 

 

150,000,000 

 

100,000,000 
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,xld nexl=j wdh;ksl YdLdfjka ,xld nexl=j fgdßkagka 
YdLdjg uqo,a udre lsÍu 

 

43,600,000 

 

- 

,xld nexl=j fgdßkagka YdLdfjka ,xld nexl=j wdh;ksl 
YdLdjg uqo,a udre lsÍu 

 

148,000,300 

 

- 

 
uqo,a udre  lsÍfï .dia;= 

 

1900- 

 

- 

 
,xld nexl= .sKqfuka uqo,a wdmiq .ekSSu flá ld,Sk ia:djr 
;ekam;= j, wdfhdackh i`oyd 

 

- 

 

13,000,000 

 
flá ld,Sk ia:djr ;ekam;= j,ska  wdmiq .ekSu - ,xld 
nexl=j 

 

- 

 

(13,000,000) 

 
l,a msfrk f;la ;nd .kakd wdfhdack j, - ia:djr 
;ekam;= j, wdfhdackh 

 

(8,632,600) 

 

(194,701,601) 

 
NdKavd.dr ì,am;a l,amsÍu 

 

1,445,887 

 

162,466,066 

 
NdKavd.dr ì,am;a jÜgï lsÍu 

 

- 

 

18,000,000 

 
NdKavd.dr ì,am;a iy ia:djr ;ekam;= j, wdfhdackh lsÍu 

 

(193,826,363) 

 

(12,178,548) 

 
wdfhack lghq;= j,ska ckkh jk Y=oaO uQ,H m%jdyh 

 

73,754,761 

 

(101,204,751) 

uQ,H lghq;= j,ska ckkh jQ  uQ,H m%jdyh 

 
  

වකටි කාලීන ණය බා ගැනීම - ICC World Cup තරඟාලලියට 

වගවීම වශා 
73,000,000 - 

 
nexl= Kh f.ùu 

 

(48,736,843) 

 

(63,432,166) 

 
uQ,H lghq;= j,ska ckkh jQ Y=oaO uQ,H m%jdyh 

 

(24,263,157) 

 

(63,432,166) 

 
j¾Ih ;=< uqo,a iudk oE j, jeä ùu$wvqùu 

 

(321,741,534) 

 

46,080,463 

 
j¾Ih wdrïNfha fYaIh 

 

(160,927,147) 

 

(207,007,610) 

 
j¾Ih wjidkfha fYaIh 

 

(482,668,683) 

 

(160,927,147) 

 
වමවශයුම් lghq;=  ලලින් ජනනය ලන මුදල් m%jdyh 

 

- 

 

- 

බදු වඳර ශුද්ධ ාභය⁄අාභය (467,539,830) 190,605,217 

 
wvudK Kh fjkalsÍu .e,mSï - úúO Kh.e;shka  

 

- 

 

(193,438) 

 
fmr j¾Ihg wÞ, - ú.Kk .dia;= f.ùu fjkqfjka  
.e,mSu 

 

- 

 

(1,037,473) 

 
fmr j¾Ihg wÞ, - rlaIK jkaÈhla ,eîu fjkqfjka   
.e,mSu 

 

- 

 

229,118 

 
fmr j¾Ihg wÞ, ie<,sys‚  rd;%sh ix.S; m%ix.h i`oyd 
f.jq nÿ m%;smQ¾Kh 

 

- 

 

387,618 
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fmr j¾Ihg wÞ, - úksuh wkqmd; fjkiaùu  .e,mSu 

 

- 

 

(1,868,153) 

වඳර ලර්යට අදා - වවොndධාරා ලාර්;d ලැඩවටශන වලනුවලන් 

ැබූ ලටිනාකම 

5,000,000 - 

වඳර ලර්යට  අදා නත්තල් රාජ්වයො උත්වලය වශා ැබීම 967,770 - 

 
wdfhdack fmd<S wdÞhu 

 

(42,599,894) 

 

(38,586,679) 

 
foam< msßh; yd WmlrK úlsŒfï ,dNh 

 

(10,963,181) 

 

(153,909) 

 
úfoaY m%Þkhka l%ulaIh 

 

(24,555,761) 

 

(24,555,761) 

 
m%;s fj<`o .súiqï wdÞhï 

 

(6,755,500) 

 

(72,049,500) 

 
m%;s fj<`o .súiqï úhoï 

 

1,053,790 

 

6,529,120 

 
m%d.aOk j;alï i`oyd rdcH m%Þkhka l%ulaIh 

 

(57,074,996) 

 

(37,075,000) 

 
laIh 

 

100,958,365 

 

92,365,448 

 
wvudK Kh fjka lsÍu - fiajd Þhl  Kh.e;shka 

 

5,207,559 

 

2,453,685 

 
wvudK Kh fjka lsÍu - fiajl   Kh.e;shka 

 

(695,235) 

 

(35,022) 

 
wvudK Kh fjka lsÍu - úúO  Kh.e;shka 

 

2,725,721 

 

2,638,040 

 
foam< msßh; yd WmlrK úlsŒfï w,dNh 

 

- 

 

20,121 

 
nexl= fmd<sh 

 

36,540,437 

 

30,811,157 

 
nexl= Kh fmd<sh 

 

6,246,433 

 

13,432,162 

 
yÈis úhoï wjqreÿ jevigyk ioyd ;Hd. 

 

- 

 

256,500 

 
wiamDY j;alï l%ulaIh 
^ñ, § .;a fg,s kdgH& 

 

31,582,194 

 

43,394,166 

 
wiamDY j;alï l%ulaIh 
^ñ, § .;a úfoaYSh jevigyka& 

 

1,954,206 

 

3,636,707 

 
wiamDY j;alï l%ulaIh 
^ixia:dfõ ksIamdÈ; fg,s kdgH& 

 

4,828,883 

 

4,828,883 

 
wiamDY j;alï l%ulaIh 
^ixia:dfõ ksIamdÈ; fjk;a jevigyka& 

 

3,274,661 

 

3,274,661 

 
wiamDY j;alï l%ulaIh 
^foaYSh  jevigyka úldYh fkdjQ& 

 

2,994,100 

 

2,426,122 

 
wiamDY j;alï l%ulaIh 
^úfoaYSh jevigyka m%odk NHK& 

 

14,720,000 

 

14,840,000 

 
wiamDY j;alï l%ulaIh 
^foaYSh jevigyka flÍf.k hk& 

 

- 

 

1,434,270 

 
mdßf;daIsl §ukd f.ùu i`oyd fjka lsÍu 

 

36,113,702 

 

50,000,000 

 
uQ,H yd fjk;a lmd yeÍï 

 

- 

 

- 

 
fufyhqï lghq;= j,ska ckkh jk Y=oaO uqo,a m%jdy ldrl 
m%d.aOk fjkiaùï j,g fmr 

 

(356,016,577) 

 

288,008,059 

 
^jeäùu&$wvqùu - fkdksñ jev 

                    -                         - 

 
^jeäùu&$wvqùu - f;d. 

 

2,223,290 

 

(2,060,034) 
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jeäùu$^wvqùu& - ,eìh hq;= oE  
^.e,mSï 2& 

 

10,585,941 

 

83,327,734 

 
jeäùu$^wvqùu& - f.úh hq;= oE 
^.e,mSï 3& 

 

42,708,388 

 

(24,253,687) 

 
fufyhqï lghq;= j,ska ckkh jk uqo,a m%jdyhka 

 

(299,607,033) 

 

345,022,072 

 

 

 

 
         .e,mSï 2   2019                                   2018 
                                                                    රු.                                      රු.    
 ,eìh hq;= .sKqï j, jeäùu$wvqùu 
 

fj<| ,eìh hq;= oE 22,443,241  75,214,920 

Kh yd ,eìh hq;= oE 

^NdKavd.dr ì,am;a yer& 

22,500,522 (20,189,778) 

fjk;a ,eìh hq;= oE (36,083,890) 30,874,261 

l,ska f.ùï     1,726,067    (2,571,670) 

  10,585,941   83,327,734 

 

.e,mSï 3 

 f.úh hq;= .sKqï j, jeäùï$wvqùu 

fj<| f.úh hq;= oE              3,329,866     (1,003,478) 

fjk;a uQ,H j.lSï             51,102,621                                  (34,683,799) 

fjk;a f.úh hq;= oE            (11,724,100)    11,433,590 

             42,708,388     (24,253,687) 
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Y%S ,xld rEmjdyskS ixia:dj 
uQ,H jd¾;d ieliSu yd iïnkaO igyka 

 
 

1' idudkH  f;dr;=re 
 

Y%S ,xld rEmjdyskS ixia:dj ^fuys ñka u;= ixia:dj hkqfjka y÷kajkq ,nk& 1982 wxl 06 
ork Y%S ,xld rEmjdyskS ixia:d mk; hgf;a ixia:dmkh lr we;' Y%S ,dxlSh cd;sfha oDYH 
udOHfha fmr.ukalre jYfhka lghq;= lrk ixia:dfõ m%Odk wruqK jkafka" oekqu" 
úfkdaoh yd wOHdmkh f,dj mqrd úisr isák Y%S ,dxflah iudch fj; ,nd§uhs' 

 
2019 j¾Ifha foieïn¾ ui 31 Èk jkúg ixia:dfõ isák fiajl ixLHdj 934 ls' ^iaÒr" 
fldka;%d;a iy wkshï fiajlhska& 
wOHlaI uKav,h úiska 2019 foieïn¾ ui 31 Èfkka wjika jk j¾Ih i|yd uQ,H jd¾;d 
ksl=;a lrkq ,nkafka 2020 fmnrjdß 27 jk Èk h' 

 
 

2' Y%S ,xld uQ,H jd¾;dlrK m%ñ;s ^SLFRS& fhdod.ekSu yd ms<sfh, lsÍfï moku 
 

Y%S ,xld jr,;a .Kldêldß wdh;kh wkqu; lr we;s Y%S ,xld .sKqïlrK m%ñ;Skag 
wkql+,j yd 1995 wxl 19 ork Y%S  ,xld .sKqïlrK yd ú.Kk m%ñ;Skaf.a wjYH;d wkqj 
ixia:dj uQ,H jd¾;d ms<sfh, lr we;' 

 
2012 ckjdß 01 isg wdh;kj,g wod< jk mßÈ Y%S ,xld jr,;a .Kldêldß wdh;kh kj 
Y%S ,xld .sKqïlrK m%ñ;s ksl=;a lrk ,§' 

 
 

3'  jeo.;a .sKqïlrK m%;sm;a;s 
 

uQ,H jd¾;d ms<sfh, lsÍu i|yd fhdod .;a uQ,sl .sKqïlrK m%;sm;a;S my; olajd we;' 
fuu m%;sm;a;S fjk;a wdldrhlg olajd we;s wjia:dj,§ yer iEu j¾Ihl§u fkdfjkiaj 
fhdod .kq ,efí' 

 
 
3'1  ms<sfh, lsÍfï moku 

 
ixia:dfõ uQ,H jd¾;d ms<sfh, lr ;sfnkafka Y%S  ,xld uQ,H jd¾;dlrK m%ñ;Skag 
wkql+,jh' uQ,H jd¾;d fM;sydisl msßjeh mokug wkql+,j ms<sfh, lr we;' WoaOukldÍ 
idOl u; .sKqïj,g we;sjk n,mEï i|yd .e,mSï lr ke;' fuu uQ,H m%ldY Y%SS ,xld 
remsh,aj,ska  bÈßm;a lr ;sfí' 

 
uQ,H jd¾;d SLFRS j,g wkql+,j ms<sfh, lsÍfï § wjYH wjia:d j,§ .sKqïlrK 
weia;fïka;= Ndú; lsÍug isÿfõ' tfukau ixia:dfõ .sKqïlrK m%;sm;a;s fhdod .ksñka 
l<ukdlrKh .kq ,nk ;SrK uQ,H jd¾;d ms<sfh, lsÍfï § wjYH fõ' 
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igyka wxl 07 u.ska uQ,H jd¾;d ieliSfï § Ndú; l< b;du;a jeo.;a ;SrK" 
ixlS¾K ;;a;ajhka" Wml,amk yd weia;fïka;= fy<sorõ lr we;' 

 
m%;sm;a;s ixfYdaOk iy w¾: ksrEmKh w¨;ska fjkia jqj o 2012 ckjdß 01 Èfkka wdrïN 
jk j¾Ifha § yd Bg fmr l%shd;aul fkdjQ fjkiaùï my; oelafõ' 

 

1' IFRS13 g wkqj —idOdrK jákdlu we.hSfï˜ wruqK jkafka ix.;;dj 
by<kexùu;a"  ixlS¾K ;;a;aj wvq lsÍu;ah' ta i|yd idOdrK jákdlu ms<sn| 
ksrjoH ks¾jpkhka  ,nd§u;a" idOdrK jákdlu uekSug uQ,dY%hka ,nd§u;a" 
Y%S ,xld uQ,H  jd¾;dlrK m%ñ;Skag wkqj fy<sorõ lsÍfï kshuhka ,nd§u;a isÿ 
lrhs' 

 
2' IFRS9 u.ska m%ldY lrkq ,nkafka —uQ,H idOk m;%˜ fyj;a uQ,H j;alï yd uQ,H 

j.lSï  j¾.SlrKh uekSu yd y÷kd .ekSuhs' LKAS 39 uQ,H idOk m;% yÿkd.ekSu 

yd uekSu hk  m%;sm;a;sh fjkqjg IFRS 9 msysgqjk ,§' ta wkqj" uQ,H j;alï ñkqï 
o~q 2 la hgf;a fnod fjka flf¾' tkï" idOdrK w.h yd l%u laIh msßjeh 
mokuhs' uQ,sl y÷kd .ekSu u.ska ks¾Kh isÿ flf¾' fnod fjka lsÍu r|d 
mj;skqfha wdh;khla ;u uQ,H idOk m;% o l<ukdlrKh lr .kakd jHdmdßl 
wdlD;sh wkqj iy idOk m;%%j, .súiqï m%ldr uQ,H m%jdyhkays iajNdjh wkqjh' 

uQ,H j.lSï .ek l;dlsÍfï § ;jÿrg;a LKAS 39 ys i|yka fndfyda wjYH;d ta 
wdldrfhka u mj;S' fuys m%Odk fjki kï idOdrK w.h hk úl,amh" uQ,H 
j.lSïj, § i,ld ne,Su" idOdrK w.h fjkiaùu wdh;k f.úh hq;= Kh 
wjodkfï fldgila jYfhka .sKqïlrK wfhda.H;djla we;s fkdjk mßÈ jd¾;d 
lsÍu l< hq;af;a úia;S¾K wdodhï m%ldYfha o tfia fkdue;s kï wdodhï m%ldYfhau 

o hkakhs' ixia:dj fï olajd IFRS 9 ys uq¿ n,mEu ;lafiare lr we;' 
 
 

3'2 jHjydr uqo,a 
 

^ta& jHjydr yd m%ldYs; uqo,a tall 

ixia:dfõ uQ,H m%ldYhkays we;=<;a whs;uhka uekSu isÿ lrkafka ixia:dj l%shd;aul 
jk uQ,sl wd¾Ól mßirh wkqjh ^l%shdldÍ uqo,a tall&' uQ,H jd¾;d bÈßm;a lrkafka 
Y%S ,xld remsh,aj,ska jk w;r th ixia:dfõ jHjydr yd m%ldYs; uqo,a tallh fõ' 

 
^î& .kqfokq yd fYaIhka 

úfoaY uqo,a .kqfokq mßj¾;kh lrk ,oafoa .kqfokqjg wod< Èkfha mej;s úksuh 
wkqmd;slh wkqjh' uQ,H j;alï yd j.lSïj,g wod< .kqfokq j¾I wjidkfha mj;sk 
úksuh wkqmd;slh wkqj mßj¾;kh l< úg tys m%;sM,hla f,i we;sjk hï ,dNhla 
fyda w,dNhla fõ kï wdodhï m%ldYfha oelaúh hq;=h' 
Kh .ekSï" uqo,a yd uqo,a yd iudk oE iy ta yd iïnkaO úfoaY úksuh ,dN fyda w,dN 
úia;S¾K wdodhï m%ldYfha —uQ,H wdodhï fyda msßjeh˜ jYfhka olajd we;' wfkl=;a 
ish¨ úksuh yqjudre ,dN fyda w,dN úia;S¾K wdodhï m%ldYfha —wfkl=;a ^w,dN&$,dN˜ 
f,i olajd we;' 
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3'3 foam," msßh; yd WmlrK 

bvï yd f.dvke.s,s iukaú; jkafka iïfm%aIKd.dr iy m%Odk ld¾hd,j,sks' 
ish¨ foam< msßh; yd WmlrK mj;ajdf.k hkafka fM;sydisl msßjeh wvq lsÍu laIh 
hk mokugh' fM;sydisl msßjehg wod< úhoï jkqfha j;alu w;am;a lr.ekSug 
iDcqju wod< jQ úhoïh' 

 
hï j;alul wkd.; wd¾Ól m%;s,dN ixia:dj fj; ,efí kï iy j;alfï msßjeh 
ksYaÑ;j .Kkh l< yels kï tjeks j;alï iïnkaOfhka we;sjk miqld,Sk úhoï 
j;alfï mj;ajdf.k hdfï msßjeh jYfhka fyda fjkuu j;alula jYfhka hk wdldr 
foflka iqÿiq wdldrhlg mj;ajd .; yel' m%;sia:dmkh l< yels fldgiaj, 
mj;ajdf.k hdfï msßjeh fuys § fkdie,fla' wfkl=;a ish¨ w¨;ajeähd yd kv;a;= 
úhoï" úhou oerE uQ,H ld,mßÉfþofha úia;S¾K wdodhï m%ldYfha § i,ld 
n,kq ,efí' 
bvï laIh lrkq fkd,efí' wfkl=;a j;alïj, msßjefhka iqkanqka w.h wvq 
lr ,efnk jákdlu tu j;alïj, M,odhS Ôjld,h ;=< ir, ud¾. laIh l%uh u.ska 
laIh lrkq ,efí' 

 
j.=j 1 - foam, msßh; yd WmlrKj, laIh wkqmd; 

 

  
wkqmd; 

 
f.dvke.s,s 

 

2% 
 
mß.Kl 

 

20% 
 
.DyNdKav yd iúlsÍï 

 

10% 
 
úÿ,s WmlrK 

 

20% 
 
fudag¾ r: 

 

25% 
 
ld¾hd,Sh WmlrK 

 

20% 
 
mqia;ld, f;d. 

 

20% 
 
rEmjdyskS hka;% 

 

20% 
 
fjk;a j;alï 

 

20% 
 
 

wjYH kï iEu .sKqï j¾Ihla wjidkfha§u j;alul wjfYaI jákdlu iy M,odhs wdhq 
ld,h kej; .Kkh lr hdj;ald,Sk l< yel' 
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j;alfuka mj;ajd f.khdfï msßjeh tu j;alfï wdmiq ,nd.; yels w.hg jvd jeä 
kï tu fjki blaukska lmdyeßh hq;=h' j;alfï úlsŒfï ,dNh fyda w,dN wdodhï 
m%Yakfhys wfkl=;a ,dN$^w,dN& hgf;a oelafõ' 

 
iïmq¾Kfhka CIh lr we;s we;eï ia:djr j;alï ;jÿrg;a ixia:dj ;=< Ndú; lrñka 
mj;S' ta i|yd wu;r .skqï igykla fkdfhfoa' 

 
 
 

3'4 uQ,H idOk m;% 
 

^ta& uQ,Hh j;alï 
 
fYaIh Kh.e;s m%;smdokfhka lmd yßkq ,efí' tf,i lmdyeß Kh.e;sfhda miq 
wjia:djl whlr  
 
3'4'1 j¾.SlrKh 

 
ixia:dj ;u uQ,H j;alï my; mßÈ j¾.SlrKh lrhs' mßK; Èk olajd ;nd .kakd 
uQ,H idOk m;% Kh yd ,eìh hq;= .sKqï yd úlsŒu i|yd we;s uQ,H idOk m;% 
jYfhks' j¾.SlrKh r|d mj;skqfha uQ,H j;alï w;am;a lr.;a wruqK wkqj yd 
l<ukdlrKfha ;SrK u;h' 

 
^ta& mßK; Èk olajd ;nd .kakd uQ,H idOk m;% 

 
fuh iukaú; jkqfha ia:djr fyda ksYaÑ; f.ùula we;s iy ksYaÑ; l,amsÍfï Èkhla 
we;s jHq;amkak fkdjk uQ,H j;alï iys; ia:djr ;ekam;=j,sks' fïjd mßK; Èk 
olajd ;nd.ekSug ixia:dfõ l<ukdlrKhg yelshdjla fuka u ksh; wruqKla we;' 
^igyka 10 n,kak& 

 
^î& Kh yd ,eìh hq;= .sKqï 

 
Kh yd ,eìh hq;= .sKqï hkq l%shdldÍ fjf<|fmdf<a ñ, lsÍula fkdl< iaÒr fyda 
ksYaÑ; f.ùula we;s jHq;amkak fkdjk uQ,H j;alïh' fuhg .sKqï j¾Ih wjidkfha 
udi 12 lg wvq mßK; ld,hla iys; cx.u j;alï wod< fõ' ixia:dfõ fYaI m;%fha 
Kh yd ,eìh hq;= .sKqïj, we;=<;a jkafka —fjf<| yd fjk;a ,eìh hq;= oE˜ iy uqo,a 
yd uqo,a iudk oEh' ^igyka 13 n,kak& 

 
^iS& úlsŒu i|yd we;s uQ,H idOk m;% 

 
fuhg wh;a jkafka wksl=;a j¾.hlg wh;a fkdjk ish¨u jHq;amkak fkdjk uQ,H 
j;alïh' tkï .sKqïlrK ld,mßÉfþoh wjidkfha udi 12 la we;=<; l<ukdlrKh 
úiska úlsŒug ;SrKh lrkq ,nkafka kï ñi ke;fyd;a mßK; Èk olajd ;nd .kakd 
cx.u fkdjk j;alï fuhg we;=<;a fõ' tneúka fuh iukaú; jQfha ,xld mqj;a 
^fm!oa.,sl& iSñ; iud.fï ñ, fkdl< fldgiaj,sks' 
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^ã& uQ,H j.lSï 

 
IAS 39 wkqj j.lSï j¾.SlrKh lrkqfha idOdrK w.hg m%;Hd.Kkh l< uQ,H 
j.lSï yd wfkl=;a j.lSï jYfhks' f.jd wjika jQ wj,x.= l< yd l,a bl=;a jQ j.lSï 
iïnkaOfhka jk ne¢hdj uQ,H j.lSula jYfhka fkdie,fla' 

 
 
3'5 f;d. 

 
ixia:dfõ f;d. jkafka mßfNdack NdKav f;d.hs' ^ixia:dfõ f;d. mj;ajdf.k 
hkq ,nkafka mßyrKh lsÍu i|yd jk w;r tu f;d. wf,ú lrkq fkd,efí'& 
tneúka f;d. tajdfha msßjeh u; w.h lrkq ,efí' f;d. w.h lrkq ,nkafka 
m%:u ,eîï m%:u ksl=;= moku wkqjh' 

 
 

3'6 fjf<| Kh.e;sfhda 

3'6'1 m%;smdok - fjf<| ,eîï $ fiajdodhl Kh.e;shka 
 

fjf<| ,eîï mj;ajdf.k hkqfha kej; ,nd.; yelshehs wfmalaId lrk jákdlugh' 
ixia:djg ,eìh hq;= kshñ; jákdlu ,nd.; fkdyels njg meyeÈ,s idlaIs mj;sk 
wjia:dj, § ta i|yd m%;smdok mj;ajd .kS' fj<o Kh.e;shka m%;smdok hgf;a wvq 
lrkqfha Kh.e;shka úYd, uQ,H w¾nqohkag m;aj we;súfgl" Kh.e;shka 
nxfldf,d;aùfï iïNdú;djla mj;sk úg uQ,H m%;sixúOdkh ùul § Kh f.ùï §¾> 
ld,hla meyer yeÍu hk wjia:djkaj,§h' úia;S¾K wdodhï m%ldYfha we;s fnodyeÍfï 
úhoï hgf;a j¾Ifha W!K m%;smdokh úhoula jYfhka olajk w;r wod< 
j;alï .sKqfuka tu m%;smdokh wvq lrkq ,efí' kej; whlr.; fkdyels fjf<| 
Kh.e;s.;aúg tu m%udKh wdodhï m%ldYfha fnodyeÍfï úhoïj,ska bj;a lrkq ,efí' 

 
 
 
2 j.=j fiajdÞhl Kh.e;s m%;smdokh - 2019$12$31 

  re' j,ska 

 

2019/01/01 m%;smdokh 
 

95,896,612 
 
2019 j¾Ih i|yd whlsÍï 

 

5,207,559 
 
2019/12/31 Èkg m%;smdokh 

 

101,104,171 
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3'6'2  úúO Kh.e;shkaf.a m%;smdokh 
 

3 jk j.=j - úúO Kh.e;shkaf.a m%;smdokh - 2019$12$31 
       re' j,ska 

 
2019/01/01 m%;smdokh 

 

30,416,265 
 
2019 j¾Ih i|yd whlsÍï 

 

2,725,721 
 
2019 j¾Ifha lmd yeÍï 

                                               - 

 
2019/12/31 Èkg m%;smdokh 

 

33,141,986 
 
 

3'6'3 - fjk;a ,eìh hq;= oE i|yd m%;smdokh 
3'6'3'1& fiajl Kh 

 
fiajl Khj,g my; oelafjk Kh j¾.hka hgf;a iqÿiqlï,;a fiajlhska fj; 
fokq ,enQ uqo,a we;=<;ah' 

 
 wdmod Kh 

 úfYaI Kh 

 m%jdyk Kh 

 ksjdi Kh 

 fjk;a Kh 
 
fiajl Kh iïnkaOfhka fnd,a Kh jYfhka ms<sìUq flfrkqfha ixia:dfõ ;jÿrg;a 
fiajfha fkdue;s ^úY%du f.dia" b,a,d wia ù fyda ñh f.dia we;s& fiajlhskaf.a kej; 
whlr.ekSug wmyiq uqo,a i|yd jQ m%;smdokhhs' 

 
 

4 j.=j - fiajl Kh i|yd fjka lsÍu - 2019$12$31 
  re' j,ska 

 

2019/01/01 m%;smdokh 
 

173,426 
 
2019 j¾Ih i|yd whlsÍï 

 

(765) 
 
2019/12/31 Èkg m%;smdokh 

 

172,661 
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3'6'3'2& fiajl w;a;sldrï 

 
my; oelafjk w;a;sldrï m%fNao hgf;a iqÿiqlï ,;a fiajlhskag ,ndÿka uqo,a 
m%udKhkaf.ka fiajl w;a;sldrï iukaú; fõ' 

 
 jevigyka i|yd w;a;sldrï 

 fiajlhska i|yd w;a;sldrï ^úúO& 

 úfoaY .uka i|yd w;a;sldrï 

 ldur .dia;= i|yd w;a;sldrï 
 

Y%S ,xld rEmjdyskS ixia:dfõ ;jÿrg;a fiajfha fkdue;s ^úY%du f.dia fyda b,a,d wia ù 
fyda ñhf.dia& we;s fiajlhskaf.ka kej; wh lr.ekSug wmyiq w;a;sldrï uqo,a ms<sìUq 
flfrk fia fiajl w;a;sldrï i|yd fnd,a Kh i|yd jQ m%;smdokh fjka lr we;' 

 
3'7 ialkaOh fjkiaùfï m%ldYh 

 
fmr j¾Ihg wod,  - fidndOdrd jd¾;d jevigyk 
fjkqfjka ,enQ jákdlu 
 

5,000,000 

fmr j¾Ihg wod,  - rdcH k;a;,a උ;aijh 
fjkqfjka ,eîï 
 

967,770 

fmr j¾Ihg wod,  - nÿ jákdlu iyd .e,mSu 7,022,776 

fmr j¾Ihg wod, - laIh .e,mSu 
 

1,566 

fmr j¾Ihg wod, - ú.Kk .dia;= f.ùu 
fjkqfjka .e,mSu 

 

(423,000) 
 
fmr j¾Ihg wod, wdfhdack wdodhï .e,mSu 

 

(335,038) 
fmr j¾Ihg wod, .e,mSu rlaIK jkaos uqo,a 
,eîu fidaks leurdjla fjkqfjka 

1,919,018 

fmr j¾Ihg wod, ,eìh hq;=  wdodhï .e,mSu Ök 
cd;Hka;r rEmjdyskS wdh;kh u.ska 

 

(269,054) 
 
 

3'8 uqo,a yd uqo,a iudk oE 

uqo,a m%jdy m%ldYfha uqo,a yd uqo,a iudk oE j,g we;=<;a jkqfha w; we;s uqo,a yd 
nexl= cx.u .sKquhs'    
uQ,H ;;a;aj m%ldYfha nexl= whsrdj fmkajd we;af;a cx.u j.lSïj,g we;s Kh .ekSï 
hgf;ah' nexl= .sKqï m%ldYhg wkqj 2019$12$31 Èkg .sKqï fYaIh$whsrdj ,xld nexl=j  
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wdh;ksl YdLdj re'(247,851,812.46) iy ,xld nexl=j fgdßkagka YdLdj re'(5,728,997.55) 
la o uyck nxl=fõ .sKqï fYaIh re'50"000$}la o fõ' 
3'9 fj<| f.ùï $ j.lSï 

j¾Ihla we;=<; fyda Bg wvq ld,hla ;=< f.úhhq;= j.lSï ^fyda iudkH jHdmdrfha 
l%shdldÍ pl%h ;=<& cx.u j.lSï f,i;a tfia flá ld,Sk fkdjk j.lSï cx.u 
fkdjk j.lSï f,i;a j¾.SlrKh flf¾' 
fj<`o f.ùï uQ,slju fj<`ofmd< w.hg y`ÿkd .efka' 

 
 
3'10 j¾;udk yd ú,ïNs; wdodhï nÿ 

 
ld,mßÉfþofha nÿ úhoug j¾;udk yd ú,ïNs; nÿ wh;afõ' iDcqj ysñlu iuÕ 
iïnkaO fyda wfkl=;a ld,mßÉfþohl úia;S¾K wdodhï m%ldY iuÕ iïnkaO bÈßhg 
m%ldYhg .kq ,efí' fuys§ iDcqj ysñlu iuÕ iïnkaO fyda wfkl=;a ld,mßÉfþohl 
úia;S¾K wdodhï m%ldYh iuÕ iïnkaO nÿ  fjka fjkaj y÷kd.ekSu wjYH fõ' 

 
j¾;udk wdodhï noao .Kkh lrkq ,nkafka 2006 wxl 10 ork foaYSh wdodhï mkf;a 
úêúOdkhkag yd miqj isÿ l< ixfYdaOkhkag wkqjh' nÿ fr.=,disj,g wkqj 
nÿ .Kkh lsÍug fhdod .kakd oE l<ukdlrKh úiska l,ska l,g i,ld 
n,kq ,efí' ta wkqj nÿ wêldßhg f.ùug kshñ; nÿ m%udKh .Kkh flf¾' 

 
j.lSï l%uh Ndú; lr ú,ïNS; nÿ .Kkh lrkafka j;alï yd j.lSï w;r fjki nÿ 
mokug i,ld th tu j;alï yd j.lSïj, uQ,H jd¾;dj,g .kakd mj;ajdf.khdfï 
jákdlu w;r fjki i,ld n,dh' ú,ïNS; wdodhï noao .Kkh lsÍfï § by; i|yka 
l< fjki uQ,H ;;a;aj m%ldYfha Èkg n,meje;afjk nÿ m%;sY;fhka jeä lrkq ,efí' 
fuys§ Wm,íêl jQ WmÑ; wdodhï nÿ j;alu fyda fíreï l< WmÑ; wdodhï nÿ 
j.lSu ,efí' 

 
ú,ïNS; wdodhï nÿ j;alu mj;ajd .ekSfuka wkd.;fha § nÿ wh l< yels ,dNh wvq 
lsÍug th Ndú; flf¾' ú,ïNs; wdodhï nÿ j;alu iy j.lSu tlsfklg ys,õ lsÍu 
kS;sh u.ska n,d;aul wjia:dj, § l< yelsh' 
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5 j.=j - ú,ïNs; nÿ 2019$12$31 Èkg 

 
            re' j,ska 

 
úia;rh 

 
Y=oaO fmd;a 

w.h 

 
Y=oaO nÿ 
w.h 

 
ld, fjki 

 
nÿ f¾gh 

 
ú,ïNs; noao 

 
foam,"msßh; 
yd WmlrK 

 

452,570,839 

 

271,452,139 

 

181,118,700 

 

28% 

 

50,713,236 

 
mdßf;daaIsl 
fjkalsÍu iy 
fjk;a 
fjkalsÍu 

 

359,097,953 

 

- 

 

359,097,953 

 

28% 

 

(100,547,427) 

      

(49,834,191) 
 
 

igyk 
 

uq¨ j;alï j, Y=oaO fmd;a w.h                  461,003,970 

wvql,d  

bvï                                                  (7,660,503) 

fudag¾ r:^Y='fmd'w'& - 2010   (1) 

fudag¾ r:^Y='fmd'w'& - 2011    (2) 

JICA   m%odkh  (16) 

fudag¾ r: m%odkh                   (772,609) 

foam,"msßh; yd WmlrK                   452,570,839 
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igyk 

mdßf;daIsl fjkalsÍu                                           224,679,135 

fiajdodhl Kh.e;shka i|yd fjkalsÍu            101,104,171 

fiajl Kh.e;shka i|yd fjkalsÍu                          172,661 

úúO Kh.e;shka i|yd fjkalsÍu                  33,141,986 

mdßf;daIsl fjkalsÍu iy fjk;a fjkalsÍï      359,097,953 

 
3'11 wiïNdjH j.lSï 

 
ixia:dj miq.sh wjia:djkaj, § isÿ l< kS;suh yd .súiqï m%ldr ne§ïj, m%;sM,hla 
f,i tu ne£ï wjika lsÍug wd¾Óluh m%;s,dN msg;g .,dhdfï iïNdú;djla mj;sk 
yd úYajdi l< yels weia;fïka;=jla tu ne¢hdjka ms<sn|j l< yels j.lSï wiïNdjH 
j.lSï fõ' 

 
ixia:djg tfrysj kvq 11 la mjrd we;' ixia:djg tfrysj fokq ,nk wêlrK 
ksfhda.hl § kvq 11 i|ydu með‚,slrejka fj; f.ùug isÿ úh yels hhs ;lafiare 
lrk ,o jkaÈ uqo, jk re' 877"950"000' 

 
 

3'12 úY%du m%;s,dN j.lSu 
 

ksYaÑ; m%;s,dN ie,eiau hkq fiajlfhl= úY%duhEfï § idudkHfhka jhi" fiajd ld,h 
yd jkaÈ uqo, hk idOl tlla fyda lsysmhla mokï lrf.k ,efnk úY%du §ukdjhs' 

 
ksYaÑ; m%;s,dN ie,eiaug wkqj fYaI m;%hg we;=<;a lrk mdßf;daIsl j.lSu jkqfha 
fYaI m;% Èkg ksYaÑ; m%;s,dN ie,eiafï j¾;udk w.hhs' ksYaÑ; m%;s,dN .Kkh 
lsÍfï § y÷kd fkd.;a w;S; fiajd úhou ie,ls,a,g .kshs' ksYaÑ; m%;s,dN ie,eiau 

iajdëk wdhq .Kkfhl= ,jd Projected unit credit l%uhg wkqj jd¾Islj .Kkh 
lrkq ,efí' fuys§ j¾;udk w.h ;SrKh lsÍug weia;fïka;=.; wkd.; 
uqo,a .,dhdfï m%jdyhka rcfha ne÷ïlr yd l%shdldÍ fjf<|fmdf<a mj;sk 
by< ;;a;ajfha iud.ï ne÷ïlrj, fmd,S wkqmd;sl fhdod f.k jÜgï lrkq ,efí' 

 
fuu.ska we;sjk ,dNh fyda w,dNh fyda by; Wml,amk fjkiaùfuka we;sjk 
fjki;a wod< j¾Ifha úia;S¾K wdodhï m%ldYhg we;=<;a flf¾' fuys §  

Y%S ,xld .sKqïlrK m%ñ;s wxl 19 (LKAS 19) mokï lr .ksñka .Kkh lsÍu isÿ lr 
we;' 

 
fiajd úhou úY%du m%;s,dN ie,eiau ilik ld,mßÉfþoh i|yd ir, ud¾. l%uhg tla 
tla j¾Ihg wjfYdaIKh l< hq;=h' 
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2019/12/31 Èkg ksYaÑ; m%;s,dN ie,eiau iajdëk wdhq .Kkfhl= jk msh,a 
tia' .=K;s,l úiska .Kkh lrkq we;' 

 
fuu l%uh hgf;a mdßf;daIsl m%;s,dN .Kkh lsÍug  fhdod .;a m%Odk l,ams; my; 

oelafõ' 

 jÜgï wkqmd;h 10.37] ls' ^wkd.; uqo,a m%jdyfhys j¾;udk jákdlu 
.Kkh lsÍug fhdod .kakd fmd,S wkqmd;h& 

 wkd.; jegqma jeäùï wkqmd;h 4] jYfhks' 

 úY%du .ekaùfï jhi wjqreÿ 60 la jYfhks' 
 

wdh;kh wLKavj mj;Sh hk ixl,amh  mokï lr .kakd w;r úY%du m%;s,dN  i`oyd 
fmr wruqo,la ;nd fkd.kshs' 
6 j.=j - uQ,H ;;aj m%ldYfhys oelafjk jákdlu 

 
re' j,ska 

01/01/2019 Èkg fYaIh           193,324,604 

2019 j¾Ih i|yd fjkalsÍu       76,238,975 

2019 j¾Ih ;=, f.ùï             (44,884,444) 

31/12/2019 Èkg fYaIh             224,679,135 

 

 

7 ලගුල - úY%du m%;s,dN වැැව්මම් ලර්ථමාන අගමයහි මලනව්වීම් 

රු. ලලින්  

01/01/2019 දිනට úY%du m%;s,dN වැැව්වම් ලගකීම           193,324,604 

ශඳුනාගත් i;H úhofuys ාභය/අාභය                                     273,132 
31/12/2019 දිනට උඳකල්ඳනයන්හි සිදු ව වලනව්වීම් මත  
             ඇති ව ාභය/අාභය                                              18,326,456 
ලර්ය තු ශඳුනාගත් ලත්කම/ලගකීම                                   21,525,685 
úY%du වැැව්ම අනුල වගලන ද m%;s,dN                           (44,884,444)  
ලර්ථමාන වවේලා පිරිලැය                                                       10,331,668 
වඳොළී පිරිලැය                                                                    25,782,034 
31/12/2019 දිනට ks;H úY%du m%;s,dN වැැව්වම් ලගකීම    224,679,135 
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8 ලගුල  - ආදායම් m%ldYfha y÷kd.;a ලටිනාකම 
 
රු. දශව් ලලින් 
ලර්ථමාන වවේලා පිරිලැය                                               10,331,668 
ලගකීම මත ව වඳොළිය                                                 25,782,034           36,113,702 
විව්තීරණ ආදායම් m%ldYfhaහි y÷kd.;a ලටිනාකම 

y÷kd.;a i;H වියදම (ාභය/අාභය)                            273,132 
31/12/2019 දිනට උඳකල්ඳනයන්හි සිදු ව වලනව්වීම්   
     මත ඇති ව ාභය/අාභය                                        18,326,456 
ලර්ය තු y÷kd.;a ලත්කම/ලගකීම                           21,525,685         40,125,273 
31/12/2019 දිනට  ලටිනාකම                                                                   76,238,975  

 
 

 
3'13 m%odkhka 

foam," msßh; yd WmlrK iïnkaO m%odkhka we;=<;a jkqfha cx.u fkdjk j.lSïj, 
ú,ïNs; m%odkhka hgf;a jk w;r ir, ud¾. l%uhg wkqj úia;S¾K wdodhï m%ldYhg 
tu j;alfï M,odhS Ôú; ld,h mqrd yr flf¾' 

 
3'13 -1 foaYSh m%odkhka 

foaYSh m%odkhka - WmlrK i|yd ,efnk m%odkhka 20] wkqmd;hg;a fudag¾ r: 25] 
jd¾Isl wkqmd;hg;a l%ulaIh lrkq ,efí' 2016 j¾Ih ;=< rcfha m%odkhla f,i 
ixia:djg re'7"400"000$}  jákdlue;s fudag¾ ldrhla iy re'4"100"000$} jákdlue;s 
jEkar:hla ,nd fok ,§' 2017 j¾Ih ;=, ixia:djg ixys¢hdfõ kd<sldj wdrïN lsÍu 
i|yd wjYH WmlrK ñ,§ .ekSug re'171"000"000$} o jevigyka ksIamdokh i|yd  
re'9"000"000$}  o   foaYSh m%odkhka f,i ,nd § we;' 2018 j¾Ih i`oyd rcfha whjeh 
m%;smdok hgf;a m%d.aOk j;alï ñ<§ .ekSu ioyd remsh,a ñ,shk 100 l m%Þkhla o 2019 

ලර්වේ රුපියල් මිලියන 150 ප්ර දානයක් ද ,ndfok ,§' 
 

 
3'13- 2 úfoaYSh m%odkhka 

 
ixia:djg WmlrK jYfhka re' 654"665"339 l úfoaYSh m%odkhla ,eî ;sì‚' fuu uqo, 
wod< WmlrKj, wdhq ld,h uq¿,af,a f.ù hk fia l%ulaIh fldg we;s w;r 2016 
j¾Ihg wod< uqo, re' 2"596"040'18 ls' fuh wdodhï m%ldYhg § we;s igykaj, úfoaYSh 
m%odkhka l%ulaIh lsÍu jYfhka fjku olajd we;' 

 
cmka rcfha wdOdrhla jYfhka JICA Y%S ,xld hgf;a 2012$12$27 jk Èk re' 66"773"684'69 
la jákd WmlrK ixia:djg ,eìK' fuu WmlrK ixia:djg ,enqfKa 2D iy 3D 
iÔùlrKh^ixialrKh& lsÍu i|ydh' tu WmlrKj, l%ulaIh jákdlu 2013 j¾Ifha 
isg tys M,odhS wdhq ld,h^jir 5& ;=< l%ulaIh lrk ,§' 
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Y%S ,xld rEmjdyskS ixia:dj ;=, cmka rEmjdyskS jevigyka jeä ÈhqKq lsÍu i|yd re' 
ñ,shk 73'6la jákdlue;s ^cmka fhka ñ,shk 52'6& jevigyka f;d.hla cmka 
ixialD;sl wdOdr m%odk jevigyk 2015$2016 hgf;a ,nd fok ,§' ta wkqj NdKavd.drh 
úiska tu jHdmD;sh l%shd;aul lsÍu i|yd re'42"720"573$44 m%odk moku hgf;a ,nd§ug 
tlÕ jk ,§' tu jákdlñka re'ñ,shk 20 uqo,la 2017 j¾Ifha§ ,nd§ we;s w;r b;sß 
jákdlu  2018 වශ 2019 j¾Ij, ,eî we;' tu jákdlu wdodhï m%ldYfha  fjk;a 
wdodhï hgf;a ^jevigyka ksIamdokh i|yd úfoaY m%odk& olajd we;' 

 
tfukau 2017 j¾Ih ;=, re' 36"198"604$65 jákdlue;s RAPA Project hgf;a fldßhdkq 
rcfhka udOH j;alï l<ukdlrKh i|yd äðg,a ixrlaIK moaO;shla ,nd fok ,§' 

 

 
3'14 - msßjegqu 

 
ixia:dfõ msßjegqu .sKqï ;nkqfha WmÑ; mokugh' wdfhdack wdodhu .sKqï ;nkqfha o 
tu mokugh' 
msßjegqu ie,lSfï § ld,mßÉfþohg wod<j ,enQ yd ,eìh hq;= ish¨ wdodhïj, 
idOdrK w.h ie,ls,a,g f.k we;' ixia:dj wdodhï jYfhka ie,ls,a,g .kafka 
úYajdifhka jákdlu ueksh yels yd tu wdodhïj, wkd.; wd¾Ól m%;s,dN 
ixia:djg .,d tkafka kï mu‚' 
.=jkald, wf,úfhka ,efnk wdodhu ixia:dfõ m%Odk wdodhï uQ,dY%h fõ' wdodhï 
m%ldYfha we;=<;a wfkl=;a wdodhï uQ,dY%hka wdodhï m%ldYfha igykaj, oelafõ' 

 
3'15  úhoï ms<sn| .sKqï ;eîu 

 
ixia:dfõ úhoï WmÑ; mokug .sKqï ;nd we;' ffoksl fufyhqï isÿ lsÍu yd foam," 
msßh; yd WmlrK ld¾hlaIu wdldrhg mj;ajdf.khdu i|yd ffokslj jeh jk 
ish¨ úhoï o fuhg we;=<;a fõ' 

 
whsrd fmd,S úhou we;s jQ wjia:djka ys § th uQ,H f.ùï hgf;a wdodhï m%Yhg we;=<;a 
lrkq ,efí' 

 
3'16  uqo,a m%jdy m%ldYh 

 
uqo,a m%jdy m%ldYh ms<sfh, lrkafka jl% l%uh Ndú; lrñks' uqo,a yd uqo,a iudk oE 
iukaú; jkqfha w; we;s uqo,a yd nexl= cx.u .sKqfï fYaIfhks' 

 
3'17  fYaI m;% Èfkka miq isÿùï 

 
fYaI m;%h ilia l< miq isÿ jQ ish¨ m%udKd;aul isÿùï ie,ls,a,g f.k wkdjrKh 
lsÍu fyda .e,mSu isÿ fldg we;' 
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3'18  rEmjdyskS iudc iqNidOk wruqo, 

 
2004 j¾Ifha  Èh;a l< úúO jHdmD;s u.ska fmdÿ uyck;djf.ka tl;= l< uqo,ska 
iudc iqN idOk wruqo, iukaú; j we;' 

 

j.=j 9- 2019'12'31 Èkg iudc iqN idOk wruqof,a fYaIh 

            re' 

01$01$2019  Èkg fYaIh                                440,827 

b,a¨ï ;eන්m;=  ioyd වඳොළිය                                35,949 

31$12$2019  Èkg fYaIh                                476,775 
 

iudc iqN idOk wruqo, uQ,H ;;a;aj m%ldYfha fldgila jYfhka we;=<;a lr we;' 
 

 
 
 
 
 

1' wiamDYah; j;alï ^l;DNd.h fjkqfjka f.ùu& 
 

jevigyka úldYk whs;sh fjkqfjka f.ùug isÿjk l;DNd.h ^foaYSh fyda úfoaYSh& fyda 
ixia:dj ksIamdokh lrk ksIamdokj, ^fg,s kdgH" p,k rEm" Ñ;% mg yd fjk;a& úhou LKAS 

38 g wkqj wiamDYH j;alula f,i i,lk w;r tfia ie,lSug kï y÷kd.ekSfï yelshdj" 
md,kh l< yels nj iy wkd.;fha § wd¾Óluh m%;s,dN ,nd.; yelsùu hk idOl 3 iïmQ¾K 
úh hq;=h' tfia jk wiamDYH j;alï my; m%;sm;a;sj,g wkqj l%ulaIh l< hq;= fõ' 
j.=j 10 - ,nd.;a fyda ñ, § .;a fukau ixia:dj ;=< ksmojQ ksIamdok l%ulaIh l< hq;= 
m%;sm;a;sh 
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j¾.h 

 
l%ulaIh m%;sm;a;s 

,nd.;a fyda ñ, § .;a foaYSh fg,s kdgH yd 
Ñ;%mg 

fldka;%d;a .súiqï ld,mßÉfþoh ;=< § 
kshñ; jdr .Kk úldYh lsÍug fkdyels jQ 
úg b;sß jk l;DNd. i|yd jeh l< úhou 
.súiqï ld,mßÉfþoh wjidkfha úhoula 
jYfhka ie,lsh hq;=h' 

,nd.;a fyda ñ, § .;a foaYSh fg,s kdgH yd 
Ñ;%mg fkdjk foaYSh jevigyka 

fldka;%d;a .súiqï ld,mßÉfþoh ;=< § 
kshñ; jdr .Kk úldYh lsÍug fkdyels jQ 
úg b;sß jk l;DNd. i|yd jeh l< úhou 
.súiqï ld,mßÉfþoh wjidkfha úhoula 
jYfhka ie,lsh hq;=h' 

,nd.;a fyda ñ, § .;a úfoaYSh Ñ;%mg fyda 
ix.S; jevigyka 

fldka;%d;a .súiqï ld,mßÉfþoh ;=< § 
kshñ; jdr .Kk úldYh lsÍug fkdyels jQ 
úg b;sß jk l;DNd. i|yd jeh l< úhou 
.súiqï ld,mßÉfþoh wjidkfha úhoula 
jYfhka ie,lsh hq;=h' 

,nd.;a fyda ñ, § .;a úfoaYSh Ñ;%mg yd 
ix.S; jevigyka fkdjk úfoaYSh jevigyka 

fldka;%d;a .súiqï ld,mßÉfþoh ;=< § 
kshñ; jdr .Kk úldYh lsÍug fkdyels jQ 
úg b;sß jk l;DNd. i|yd jeh l< úhou 
.súiqï ld,mßÉfþoh wjidkfha úhoula 
jYfhka ie,lsh hq;=h' 

ixia:dj ksIamdokh lrk fg,s kdgH m<uqjr úldYh lrk úg úhofuka 50] la o" 
b;sß 50] jir 10 we;=<; iudk jdßl j,ska 
o laIh l< hq;=h' 

ixia:dj úiska ksIamdokh lrk fg,s kdgH 
fkdjk jevigyka 

m<uqjr úldYh lrk úg úhofuka 50] la o" 
b;sß 50] jir 10 we;=<; iudk jdßl j,ska 
o laIh l< hq;=h' 

.súiqfuys .súiqu j,x.= ld,h ms<sn| iSud 
lsÍula fkdl< ñ, § .;a fyda ,nd.;a 
úfoaYSh Ñ;%mg yd ix.S; jevigyka 

m<uqjr úldYh lrk úg úhofuka 50] la o" 
b;sß 50] jir 10 we;=<; iudk jdßl j,ska 
o laIh l< hq;=h' 

.súiqfuys .súiqu j,x.= ld,h ms<sn| iSud 
lsÍula fkdl< ñ, § .;a fyda ,nd.;a 
úfoaYSh Ñ;%mg yd ix.S; jevigyka fkdjk 
jevigyka' 

m<uqjr úldYh lrk úg úhofuka 50] la o" 
b;sß 50] jir 10 we;=<; iudk jdßl j,ska 
o laIh l< hq;=h' 

 
 
 
 
y÷kd.ekSfï yelshdj" md,kh l< yels nj yd wkd.;fha § wd¾Óluh m%;s,dN ,nd.; yelsùu 
hk idOl 3 ka tlla fyda lsysmhla iïmQ¾K fkdjk jevigykaj, l;DNd. úhou ^m<uq 
úldYfhka miq& .sKqïj,g i,ld n,hs' 
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j.=j 11 - l¾;DNd. úhou 
 

 
re' j,ska 

 
ñ,§ .;a 

fg,s kdgH 

 
ñ,§ .;a 
úfoaYSh 

jevigyka 

 
ixia:dfõ 
ksIamdÈ; 

fg,s kdgH 

 
foaYSh 

jevigyka 
úldYh 
fkdjQ 

 
foaYSh 
jev 

igyka 
flÍ 
f.k 
hk 

 
ixia:dfõ 
ksIamdÈ; 
fjk;a 

jevigyka 

 
úfoaYSh  

jevigyka 
m%odkh 
(NHK) 

 
01$01$2019 
Èkg 
fYaIh 

 

74,174,694 

 

3,732,334 

 

23,992,623 

 

2,994,100 

 

- 

 

16,282,031 

 

58,880,000 

 
tl;=ùï 

 

54,672,500 

 

1,852,500 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 
2018 
j¾Ih 
i|yd 
l%ulaIh 

 

(31,582,194) 

 

(1,954,207) 

 

(4,828,883) 

 

- 

 

- 

 

(3,274,662) 

 

(14,720,000) 

 
udre lsÍï 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(2,994,100) 

 

- 

 

- 

 

- 

 
31$12$2018 
Èkg 
fYaIh 

 

97,265,000 

 

3,630,627 

 

19,163,741 

 

- 
 

- 
 

13,007,369 

 

44,160,000 

 
 
 
 
 
 
1' whsrd myiqlï i|yd jQ iq/l=ï 
 

whsrd myiqlfuys yd Khjr ,smsfha Y=kH wdka;slfha m%udKh u; mokïj" nexl=j fj; ixia:dj 
úiska hï iq/l=ula ,nd§u wjYH úh yel' tneúka" whsrd myiqlï yd Khjr ,sms Y=kH wdka;sl 
myiqlu ,nd.kq ms‚i nexl=j fj; ^Y%S ,xld .sKqïlrK m%ð;s wxl 01 m%ldr& iq/l=ï jYfhka 
ixia:dj úiska re' ñ,shk 328l ia:djr ;ekam;= m%udKhla ,nd fok ,§' 
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6' wdfhdack wdodhï 

12 j.=j - wdfhdack wdodhï 2019 
 

 
wdfhdack j¾.h 
 

 
jákdlu re' 

 
NdKavd.dr ì,am;a ,xld nexl=j 

 

64,226 
 
ia:djr ;ekam;= ,xld nexl=j 

 

36,006,005 
 
ia:djr ;ekam;= ^rdcH Wlia yd wdfhdack nexl=j& 

 

2,705,486 
 
rdcH wdh;k i|yd w;sßla; wruqo, 
(Stute Surples Trust Fund) 

 

110,724 

 
úfYaI ksjdi Kh fhdackd l%uh ^rdcH Wlia yd 
wdfhdack nexl=j& 

 

194,510 

 
b;=reï .sKqu ^,xld nexl=j& 

 

310,027 
 
kej; ñ,§ .ekSï .súiqï ^REPO& 

 

3,208,916 
 
tl;=j 

 

42,599,894 
 

7' ;SrKd;aul .sKqïlrK weia;fïka;= yd ;Skaÿ 
 

weia;fïka;= yd ;Skaÿ fkdlvjd we.hSug ,la flfrk w;r mj;akd ;;a;ajhka hgf;a hqla;s 
iy.; hehs úYajdi lrkakdjQ wkd.; isÿùï ms<sn| wfmalaIdjkao we;=<;a ft;sydisl w;aoelSï 
yd fiiq idOl u; mokï fõ' 

 
;SrKd;aul .sKqïlrK weia;fïka;= yd Wml,amk 

 
ixia:dj úiska wkd.;hg wod< jkakdjQ weia;fïka;= yd Wml,amkhka isÿlrkq ,nhs' tys 
m%;sM,hla f,i we;sjkakdjQ .sKqïlrK weia;fïka;= ks¾jpkdkql+,ju" wdY%s; ienE m%;sM,hkg 
iudk jkqfha l,d;=rlsks' t<efUk uQ,H j¾Ih we;=<; mj;akd wdY%s; j;alï yd nerlï 
m%udKhka flfrys øjHd;aul .e,mSula isÿlsÍfï ie,lsh hq;= wjodkula we;s weia;fïka;= yd 
Wml,amkhka my; wduka;%Kh lrkq ,en we;' 

 
^w& wdodhï nÿ 

 
úúOdldr jQ wêlrKuh n, lafIa;% fj; wdodhï nÿ f.ùug ixia:dj hg;a fõ' 
wdodhï nÿ i|yd jQ f,dal jHdma; m%;smdok ;SrKh lsÍu Wfoid ie,lsh 
hq;= ;Skaÿ" ;SrK .ekSfï yelshdjla mej;sh hq;=h' wjika nÿ ms<sn| ;SrKh wúksYaÑ;  
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jQ fndfyda .kqfokq yd .Kkh lsÍï mj;S' iud.u úiska w;sf¾l nÿ f.ùug isÿjkq 
we;af;ao hkak ms<sn|j jQ weia;fïka;= u; mokïj wfmalaIs; nÿ ú.Kk .eg¨ wdY%s; 
j.lSï y÷kd.kq ,nhs' wdrïNl jYfhka igyka lrk ,oaodjQ ixLHdjkg jvd fulS 
lreKqj,g wod< wjika nÿ m%;sM,h fjkia jkakdjQ ;ekays" tn÷ úIu;djka 
tu ;SrK .kq ,enQ ld,hg wod< cx.u yd Wm,íê.; wdodhï nÿ j;alï fj; 
n,mEula isÿ lrkq we;' 

 
^wd& úY%du jegqma m%;s,dN 

 
úY%du jegqma ne£ïys j¾;udk jákdlu Wml,amk .Kkdjla Ndú;fhka wdhq>Kl 
mokula u; ;SrKh lrkakdjQ idOl .Kkdjla u; r|d mj;S' úY%du jegqma i|yd jQ 
Y=oaO msßjeh ^wdodhu& ;SrKh lsÍfuys ,d Ndú; flfrk Wml,amk ;=<g jÜgï 
wkqmd;o we;=<;a fõ' fulS Wml,amkhkays hï fjkiaùula isÿ jqjfyd;a th úY%du 
jegqma ms<sn| j.lSïys mj;akd m%udKhg n,mdkq we;' 

ixia:dj úiska ta ta j¾I wjidkfha§ iqÿiq jÜgï wkqmd;h ;SrKh lrkq ,nhs' fuh jQ 
l,S úY%du jegqma j.lSï mshùu i|yd wjYH jkq we;ehs wfmalaId lrkakdjQ 
weia;fïka;=.; wkd.; uqo,a m%jdyfha j¾;udk w.h ;SrKh lsÍug Ndú; l< hq;= 
fmd<S wkqmd;slhhs' 

úY%du jegqma j.lSï wdY%s; fiiq m%Odk Wml,amk hï muKlg j¾;udk 
fj<|m< ;;a;ajhka u; mokï fõ' 

 
^we& jHq;amkakhkaf.a yd fiiq uQ,HfhdamlrKhkaf.a idOdrK w.h 

il%sh fj<|fmd<la ;=< wf,ú fkdflfrk uQ,H WmlrKhkays idOdrK 
w.h ;lafiare Ys,am l%u Ndú;fhka ;SrKh flf¾' l%u .Kkdjla f;dard .ekSug yd 
jd¾;dlrkq ,nk ta ta ld, mßÉfþoh wjik mj;akd fj<|fmd< ;;a;ajhka u; 
m%Odk jYfhka r|d mj;akd Wml,amk isÿ lsÍug ixia:dj úiska iajlSh ;Skaÿ Ndú; 
lrkq ,nhs' il%sh fj<|fmd<hkays wdf,ú fkdflfrkakdjQ wf,úh i|yd mj;akd 
úúO uQ,Huh j;alula i|yd ixia:dj jÜgï.; uqo,a m%jdy ú.%yh fhdodf.k we;' 
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8' uQ,H wjodkï l<ukdlrKh 
 

8'1  uQ,H wjodkï idOl 
 

ixia:dfõ l%shdldrlï úiska th uQ,Huh wjodkï .Kkdjla fj; ksrdlrKh 
lrkq ,nhs' fj<|fmd< wjodku" Kh wjodku yd øjYS,;d wjodku jYfhks' wjodkï 
l<ukdlrKh wOHCI uKav,h úiska wkqu; lrkq ,nk m%;sm;a;s hgf;a 
l<ukdldß;ajh úiska isÿ lrkq ,nhs' l<ukdldß;ajh  ks;sm;d uQ,H  wjodkï ;;a;aj 
y÷kd.ekSu yd w.ehqïlrKh lrhs' 
 

8'2  fj<|fmd< wjodkï 

1' úfoaY úksuh wjodku 
 

wdh;kfha l%shd;aul fkdjk uqo,a j¾.hla u.ska wkd.;fha y÷kd.;a j;alï 
yd j.lSï oelafjk wjia:djkays úfoaY úksuh wjodku biau;= fõ' ixia:dj 
i;=j úfoaY uqo,a u.ska fmkajkq ,nk ,eìh hq;= fyda f.úh hq;= foa fkdue;s 
neúka ixia:dj úfoaY úksuh wjodkulg ksrdjrKhj fkdmj;S' 

 
 

2' fmd,S wkqmd;sl wjodku 
 

ksrfmalaI fmd,S wkqmd;sl uÜgfuys isÿjk úm¾hdi fya;=fldg isÿjk ydkslr 
uQ,H n,mEul wjodku fmd,S wkqmd;sl wjodku jYfhka ye¢kafõ' ixia:dj 
úIfhys fYaI m;% Èkh jk úg fmd<S f.úh hq;=j mj;akd Kh .ekSï fkdue;' 
fmd,Sf.úh hq;=j mj;akd tlu WmlrKh jk NdKavd.dr ì,am;a u; lr we;s 
wdfhdackh yd l,anÿ j.lSu t;rï jeo.;a fkdfõ' tneúka fmd,S wkqmd;sl 
wjodku oeßh yels uÜgul mj;S' 

 
3' ñ, wjodku 

 
fj<| NdKavhkays yd iu fldgia ñ, .Kkaj, fjkiaùï fya;=fldg 
we;sjkakdjQ ydkslr uQ,H n,mEfï wjodku ñ, wjodku jYfhka ye¢kafõ' 
wf,úh i|yd mj;akd fldgia jYfhka ldKav.; ,ehsia;=.; fkdl< flgiays 
ixia:dj úiska wdfhdackh lr we;af;a jqjo" fulS fldgia il%sh fj<|fmd<l 
wf,ú fkdlrk neúka ixia:dj ñ, wjodkulg ksrdjrKhj fkdue;' 

 
8'3  Kh wjodku 

 
uqo,a yd uqo,a iudk foa" nexl= yd uQ,Hd;khkays ;ekam;= fukau fYaIj 
mj;akd ,eìh hq;= foa yd bgq l< .kqfokq o we;=<;a mdßfNda.slhka fj; jQ Kh 
ksrdjrKhkao fj;ska Kh wjodku biau;= fõ' m%ñ;s.; f.ùï yd fiajd iïmdok 
kshuhka yd fldkafoais ,nd §ug m%:u iajlSh tla tla kj fiajdodhlhd fj; Kh 
wjodku l<ukdlrKh yd ú.%y lsÍu ta ta ks,Odßhdf.a j.lSu fõ' 
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ලගුල 13 – 2019 ලර්ය වශා මවේලාදායක ණයගැති කා වි්මේණය 

 
 2019 2018 

 re.000 re.000 

Kh ld,iSudj we;=<;   

udi 0 – 1 104,014 118,666 

fmr isg whúh hq;=   

udi 1 – 3 217,746 243,612 

udi 3 – 6 44,225 37,518 

udi 6 g jeä 152,331 134,207 

,eìh hq;= iuia; fj<| Kh 518,316 534,003 

Wmph (101,104) (95,897) 

Y=oaO fj<|uh ,eìh hq;= foa 417,212 438,106 
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9' wdY%s; md¾Yj fy<sorõlsÍï 

Y%S','.s'm%' 24 g wkqj iïnkaê; md¾Yj iuÕ ixia:dj isÿ lrk idudkH  jHdmdßl .kqfokq 
ms<sn| f;dr;=re my; oelafõ' 

 
 

 
wxlh 

 
ku 

 
;k;=r 

 
iïnkaê; 

md¾Yj .kqfokq 

 
,smskh 

 
01 

 
ffjoH 
යද්වදහිවේ 

නිශාල් 

ජයතික 
uy;d 
 

 
iNdm;s 

 
wdY%s; 
md¾Yj .kqfokq 
ke; 

 

465/2, ලැලිවිට 

ඳාර, කඩුවල 

 
02 

m%වන්න 

මශන්නායක 

මශතා 

 
wOHCI uKav, 
idudðl 

 
wdY%s; 
md¾Yj .kqfokq 
ke; 

 
fkd" 190/3ඒ" 

පීටර් ඩී මඳමර්රා 

ඇලනිව්" fldහුල 
 

03 
 
ඉන්දික 

ජයරත්න 

uශතා 
 

 
wOHCI uKav, 
idudðl" iNdm;s - 
Y%S ,xld .=jkaúÿ,s 
ixia:dj 

 
wdY%s; 
md¾Yj .kqfokq 
ke; 

 

976,වකෝට්වට 

ඳාර, 
ඇතුල්වකෝට්වට. 

 
04 

 
මංජු 

මාකුඹුර 

මශතා 

 
wOHCI uKav, 
idudðl 
 

 
wdY%s; 
md¾Yj .kqfokq 
ke; 

 

358, 

මායා මාලත, 

මාකුඹුර, 

ඳන්නිපිටිය. 
 

05 
 
ජයන්ත 

ධර්මදාව 

uy;d 

 
wOHCI uKav, 
idudðl 

 
wdY%s; 
md¾Yj .kqfokq 
ke; 

 
වනො. 7, වොන්ඩන් 

වටරව්, වකොෂඹ 

07. 

 
06 

 
ඉන්දික 

විජයබාහු 

ලියනවශේල

වේ මශතා 

 
wOHCI uKav, 
idudðl 

 
wdY%s; 
md¾Yj .kqfokq 
ke; 

 

901/4, නුලර ඳාර, 
කeෂණිය, 
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07 

 
එන්. වක්. 
අජිත් 
ගුණරත්න 
නාරග 
මශතා 

 
wOHCI ckrd,a 

 
wdY%s; 
md¾Yj .kqfokq 
ke; 

 
fkd" 23බී, 

කටුලාල මාලත, 

ඇම්බිේලත්ත 

ඳාර, 

මබොරැව්ගමුල' 
 

08 
 
පී. ජී. පී. 

ගාේමේ 

මශතා 

 
ksfhdacH wOHCI 
ckrd,a ^bxðfkare& 

 
wdY%s; 
md¾Yj .kqfokq 
ke; 

 

30/37, කටුලාල 

ඳාර, මශරගම. 
 

09 
 
ta' tÉ' B' 
wd¾' mS' 
tÈßisxy 
uy;añh 

 
m%Odk .KldêldÍ 

 
wdY%s; 
md¾Yj .kqfokq 
ke; 

 
fkd" 36" j,afmd<" 
uq,af,aßhdj kj 
k.rh 

 
10 

 
ksYdka; 
WNhjxY 

uශතා 

 
ksfhdacH wOHCI 
ckrd,a ^ksIamdok 
fiajd& 

 
wdY%s; 
md¾Yj .kqfokq 
ke; 

 
71E, 
by,.u" .ïmy 

 
11 

 
mS'î'Ô' 
iqfïo 
w;=,isß 

මශතා 

 
ksfhdacH wOHCI 
ckrd,a 
^jevigyka$mßmd,
ktAllh& 

 
wdY%s; md¾Yj 
.kqfokq ke; 

 
234/J, lÿre.y 
j;a; udj;" 
fldáldj;a; 

 
12 

 
tï' tka' 
tï' ta' 
w,dï uy;d 
 

 
wOHCI^wf,ú& 

 
wdY%s; md¾Yj 
.kqfokq ke; 

 
fkd' 16" 2$2" 
vâ,s fiakdkdhl 
udj;" fld<U 07' 

 
13 

 
tßka 
úfÊfldaka 
uy;añh 

 
wxY m%Odks$wOHCI 
^wOHdmk 
jevigyka& 

 
wdY%s; 
md¾Yj .kqfokq 
ke; 

 
381/97" rc Whk" 
je,súg" ud,fò' 
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uQ,H" m%ldY yd iïnkaê; igyka 

2019 foieïn¾ 31 Èfkka wjika j¾Ih i|yd 

  

2019 

re' 

 

2018 

re. 

 
01' wdodhu 

  

 
rEmjdyskS .=jkald, wf,úh - pek,a 1 

 

1,092,596,171 

 

1,191,419,555 
 
rEmjdyskS .=jkald, wf,úh - pek,a whs 

 

532,926,949 

 

379,161,537 
 
rEmjdyskS .=jkald, wf,úh - fka;%d pek,a 

 

83,489,401 

 

                             

28,138,399  
 
rEmjdyskS .=jkald, wf,úh m%;s fj<o 
.súiqï 

 

6,755,500 

 

72,049,500 

 
.=jkald, wf,úh u; cd;sh f.dvke.Sfï 
noao 

 

27,179,877 

 

28,134,907 

 
uq`t  wdÞhu 

 

1,742,947,899 

 

1,698,903,898 
 
02' fjk;a fufyhqï wdodhï 

  

 
ksIamdok wdodhu 

 

144,203,040 

 

154,010,000 
 
wdfhdack wdodhu ^13 jk j.=j n,kak& 

 

42,599,894 

 

38,586,679 
 
yqjudre .dia;= 

 

774,069 

 

596,421 
 
j;alï úlsŒfuka ,dNh 

 

10,963,181 

 

153,909 
 
wdmkYd,dfjka l=,sh 

 

60,000 

 

60,000 
 
fomd¾;fïka;=fõ ov uqo,a 

 

1,162,233 

 

3,211,055 
 
fiajl Kh fmd,sh 

 

6,116,301 

 

5,941,288 
 
úúO wdodhï 

 

5,671,454 

 

3,264,430 
 
úfoaY wdOdr l%ulaIh 

 

24,555,761 

 

24,555,791 
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wdmiq fkdf.jk fgkav¾ ;ekam;= 

 

527,278 

 

582,158 
 
,shdmÈxÑ lsÍfï .dia;= 

 

357,817 

 

145,583 
 
jevigyka øjH  wf,úh 

 

3,446,388 

 

3,040,484 
 
,shdmÈxÑ lsÍfï .dia;=j rEmjdyskS 
wf,úlrejka  

 

5,063 

 

6,063 

 
ixia:d myiqlï mßyrKh ^úfoaYSh& 

 

           

1,272,574 

 

- 

 
ixia:d myiqlï mßyrKh ^foaYSh& 

 

39,667,783 

 

30,203,527 
 
jevigyka ksIamdokh i|yd ,o úfoaY 
wdOdr 

 

4,612,786 

 

27,209,918 

 
keK ðysr m%Yak m;%  úlsŒfuka ,o 
wdodhu 

 

10,190,555 

 

8,864,918 

 
විනිමය හුලමාරු  

 

                   

534 

 

- 

 
fjk;a .dia;= m%;smQ¾Kh - fiajdÞhl 

 

10,000 

 

                 

10,0000 
 
jevigyka úhoï m%;smQ¾Kh 

 

2,799,707 

 

19,780,545 
 
wf,ú m%j¾Ok wdodhï 

 

191,304 

 

165,217 
 
.+.,a fiajdj keröfï odhl;ajh 

 

7,462,269 

 

503,809 
 
f;dr;=re oek.ekSfï mk; hgf;a 
f;dr;=re ,nd§fï .dia;= 

 

147 

 

746 

 
ämaf,daud mdGud,d meje;aùfuka ,o 
wdodhu 

 

395,625 

 

              

2,039,221 
 
m%d.aOk NdKav i|yd rcfha wdOdr l%ulaIh 

 

57,074,996 

 

37,075,000 
 
uq¿ fjk;a fufyhqï wdodhï 

 

364,110,758 

 

360,006,720 
 
2'1  rcfha Þhl;ajh 

 

- 

 

        

479,000,000 
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- 

 

        

479,000,000 
 
3'úl=Kqï msßjeh 

  

 
3'1 wOHdmk jevigyka úhoï 

  

 
Ys,amSh .dia;= 

 

4,628,820 

 

10,485,455 
 
ix.%y úhoï 

 

891,751 

 

2,810,009 
 
fõY ksrEmk øjH 

 

276,099 

 

374,488 
 
mdkSh c,h i`oyd úhoï 

 

60,375 

 

                   

64,136 
 
fjk;a úhoï 

 

208,377 

 

2,710,025 
 
udOH rEm yd iÔùlrK  øjH 

 

- 

 

589 
 
fõÈld ks¾udKh 

 

307,459 

 

6,154,453 
 
oDYH leiÜmg iy fÜma 

 

864,528 

 

796,930 
 
m%jdyk myiqlï l=,shg .ekSu 

 

28,000 

 

243,415 
 
WmlrK l=,shg .ekSu 

 

666,650 

 

5,504,771 
 
myiqlï ^rÕy,& l=,shg .ekSu 

 

- 

 

980,788 
 
Yío WmlrK l=,shg .ekSu 

 

75,800 

 

658,500 
 
úÿ,sh 

 

7,600 

 

                   

43,800 
 
fudag¾ r: i|yd bkaOk 

 

155,690 

 

246,603 
 
fckf¾g¾ i|yd bkaOk 

 

800 

 

16,210 
 
kjd;eka 

 

911,500 

 

2,597,840 
 
.uka úhoï yd hemSï §ukd 

 

863,336 

 

1,506,926 
 
ksYap, PdhdrEm 

 

- 

 

5000                     
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jevigyka msgm;a yd rEmjdyskS úldYk 
whs;sh ñ, § .ekSu 

 

- 

 

              

4,186,666 

 
rE.; lrk ia:dk l=,shg .ekSu$biõ 

 

3,000 

 

186,720 
 
úfYaI whs;u 

 

1,046,000 

 

1,123,131 
 
wOHdmk jevigyka úhoï 

 

10,995,785 

 

40,696,454 
 
pek,a whs $ fka;%d 

  

 
Ys,amSh .dia;= 

 

4,706,180 

 

5,460,530 
 
ix.%y úhoï 

 

263,550 

 

979,709 
 
WmlrK l=,shg .ekSu 

 

156,880 

 

336,100 
 
m%jdyk myiqlï l=,shg .ekSu 

 

- 

 

22,500 
 
Yío WmlrK l=,shg .ekSu 

 

153,000 

 

660,000 
 
úÿ,sh 

 

6,000 

 

121,000 
 
úÿ,s ì,am;a m%;smQ¾Kh ^Fairway Towers& 

 

2,778,349 

 

2,735,429 
 
úldYK l=¿K Ndú;d lsÍfï l=,sh 

 

3,638,081 

 

3,573,918 
 
fjk;a úhoï 

 

319,799 

 

405,302 
 
.uka úhoï yd hemSï §ukd 

 

199,562 

 

867,983 
 
ksYap, PdhdrEm 

 

- 

 

- 
 
jevigyka øjH ñ,§ .ekSu ^úfoaYSh& 

 

33,975,195 

 

31,777,075 
 
kjd;eka 

 

297,500 

 

1,124,000 
 
oDYH leiÜ mg iy fÜma 

 

294,293 

 

447,789 
 
fõÈld ks¾udKh yd miq;, ks¾udKh 

 

477,211 

 

607,933 
 
fudag¾ r: i|yd bkaOk 

 

57,770 

 

86,579 
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fckf¾g¾ i|yd bkaOk 1,600 62,170 
 
myiqlï l=,shg .ekSu ^fõÈld$Yío& 

 

153,000 

 

53,000 
 
rE.; lrk ia:dk l=,shg .ekSu$ biõ 

 

84,000 

 

162,520 
 
úfYaI whs;u 

  

- 
 
udOHrEm yd iÔúlrK øjH 

 

34,299 

 

94,958 
 
mdkSh c,h i`oyd úhou 

 

10,484 

 

34,077 
 
fõY ksrEmk  øjH 

 

- 

 

303 
 
pek,a whs jevigyka úhoï 

 

47,606,753 

 

49,612,872 
 
3'2 úúO jevigyka úhoï 

  

 
Ys,amSh f.ùï 

 

26,530,234 

33,795,087 

 
mQ¾j o¾Yk yd ksÍlaIK .dia;= 

 

498,300 

 

576,000 
 
ix.%y úhoï 

 

4,111,032 

 

4,989,649 
 
jevigyka msgm;a yd rEmjdyskS úldYk 
whs;sh ñ, § .ekSu 

 

481,295,781 

 

186,717,065 

 
fõÈld ks¾udKh" rE.; ia:dk miq;, 
wdïmkak 

 

3,943,731 

 

3,742,382 

 
fõY ksrEmk øjH 

 

310,399 

 

 

462,857 

 
oDYH leiÜ mg iy fÜma 

 

2,322,283 

 

2,573,212 
 
udOHrEm yd iÔùlrK øjH 

 

- 

 

8,300 
 
ksYap, PdhdrEm 

 

119,006 

 

117,456 
 
WmlrK myiqlï l=,shg .ekSu 

 

11,175,069 

 

18,776,824 
 
fjk;a úhoï 

 

2,534,356 

 

3,041,610 
 
jevigyka øjH ñ,§ .ekSu ^úfoaYSh& 

 

16,694,118 

 

23,977,664 
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.uka úhoï yd hemSï §ukdj 3,237,400 3,935,810 
 
úfYaI whs;u 

 

2,268,750 

 

699,000 
 
kjd;eka .dia;=  

 

5,486,000 

 

10,315,594 
 

EARTH WATCHMAN ප්ර:ලර්ධන ලැඩවටශන 
1,157,590 - 

 
úÿ,sh 

 

247,773 

 

233,023 
 
Ñ;%d.dr myiqlï l=,shg .ekSu ^Yío& 

 

1,431,758 

 

2,421,516 
 
Yío WmlrK l=,shg .ekSu 

 

1,057,000 

 

1,933,900 
 
m%jdyk myiqlï l=,shg .ekSu 

 

1,122,857 

 

1,333,804 
 
fckf¾g¾ i|yd bkaOk 

 

68,798 

 

389,208 
 
fudag¾ r: i|yd bkaOk 

 

449,803 

 

520,121 
 
rE.; lrk ia:dk l=,shg .ekSu$biõ 

 

454,070 

 

406,000 
 
mdkSh c,h ioyd úhou 

 

523,551 

 

365,496 
 
úúO jevigyka úhoï 

 

567,039,659 

 

301,331,578 
 
3'3 m%jD;a;s jevigyka úhoï 

  

 
m%jD;a;s bÈßm;a lrkakka $ixialdrljreka 
fj; f.ùï 

 

5,764,900 

 

5,614,890 

 
m%jD;a;s /ialsÍu - foaYSh 

 

23,090,500 

 

24,692,300 
 
m%jD;a;s /ialsÍu - úfoaYSh 

 

6,812,727 

 

6,123,680 
 
fjk;a úhoï 

 

329,529 

 

788,001 
 
fudag¾r: i|yd bkaOk 

 

75,119 

 

131,322 
 
pkaøsld yd wdY%s; .dia;= - úfoaYSh 

 

2,069,871 

 

2,109,154 
 
pkaøsld yd wdY%s; .dia;= -foaYSh 

 

3,690 

 

6,989 
 
wdishdkq .=jka úÿ,s ix.ufha ia:djr yd 
úp,H .dia;= 

 

3,949,657 

 

3,796,971 
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m%jdyk myiqlï .ekSu 

 

15,119,999 

 

13,163,487 
 
fjí Odrd.; lsÍfï fiajdjka 

 

2,200,000 

 

2,100,000 
 
oDYH má iy fÜma 

 

368,012 

 

788,916 
 
ix.%y úhoï 

 

2,466,527 

 

3,749,197 
 
m%jD;a;s miq;, ks¾udKh 

 

- 

 

353,074 
 
Ys,amSh f.ùï 

 

5,632,990 

 

5,108,840 
 
m%jdyk myiqlï l=,shg .ekSu(කාළීන 
සිදුවීම්) 

 

30,000 

 

- 

 
WmlrK myiqlï l=,shg .ekSu 

 

1,070,568 

 

1,654,543 
 
Yío WmlrK l=,shg .ekSu 

 

132,250 

 

232,250 
 
.uka úhoï yd hemSï §ukdj 

 

1,600,266 

 

1,609,582 
 
udOHrEm yd iÔùlrK øjH 

 

88,330 

 

1,859 
 
kjd;eka myiqlï 

 

2,981,000 

 

2,291,300 
 
miq;, iy fõÈld ks¾udKh 

 

741,251 

 

1,504,400 
 
mdkSh c,h fjkqfjka úhoï 

 

83,525 

 

63,660 
 
myiqlï l=,shg .ekSu ^fõÈld$Yío& 

 

189,723 

 

784,783 
 
ksYap, PdhdrEm 

 

20,000 

 

25,000 
 
miq;, yd rE.;ia:dk l=,shg .ekSu 
^ld,Sk isÿùï& 

 

144,221 

 

144,221 

 
iÔù Odrd.; lsÍï 

 

2,200,000 

 

2,100,000 
 
fckf¾g¾ i|yd bkaOk 

 

4,100 

 

9,100 
 
úfYaI whs;uh 

 

275,902 

 

480,902 
 
m%jD;a;s jevigyka úhoï 

 

77,444,387 

 

79,428,420 
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3'4 jd‚c jevigyka ksIamdok úhoï 
 
Ys,amSh f.ùï 

 

1,258,450 

 

853,530 
 
ix.%y úhoï 

 

195,138 

 

319,785 
 
fõÈld ks¾udKh$rE.; ia:dk yd miq;, 
wdïmkak 

 

1,271,697 

 

1,547,693 

 
m%jdyk myiqlï i|yd l=,sh 

 

2,000 

 

18,571 
 
WmlrK myiqlï i|yd l=,sh 

 

860,885 

 

1,607,750 
 
fjk;a úhoï 

 

45,981 

 

103,350 
 
.uka úhoï yd hemSï §ukd 

 

255,550 

 

225,420 
 
udOHrEm yd iðjlrK øjH 

 

- 

 

115 
 
kjd;eka yd biõ 

 

609,400 

 

665,000 
 
fckf¾g¾ i|yd bkaOk 

 

69,024 

 

27,123 
 
Yío WmlrK l=,shg .ekSu 

 

- 

 

263,500 
 
úÿ,sh 

 

8,000 

 

18,812 
 
oDYH má yd fÜma 

 

52,663 

 

106,709 
 
úfYaI whs;uh 

 

- 

 

154,300 
 
rE.; lrk ia:dk l=,shg .ekSu$biõ 

 

86,895 

 

7,050 
 
mdkSh c,h i`oyd úhoï 

 

66,803 

 

6,186 
 

jd‚c jevigyka úhoï 

 

4,782,485 

 

5,924,894 
 
3'5 fjk;a ksIamdok úhoï 

  

 
jegqma yd fjk;a §ukd ^ksIamdok ld¾hh 
uKav,h& 

  

 
jegqma §ukd - iaÒr fiajl 

 

390,509,406 

 

380,368,493 
 
jegqma §ukd - fldka;%d;a 

 

19,009,872 

 

21,720,304 
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jegqma §ukd - iyk 

 

11,169,645 

 

12,069,067 
 
w;sld, 

 

171,067,390 

 

169,046,119 
 
fiajl w¾: idOl wruqo,a ixia:d odhlh 

 

63,186,173 

 

60,037,051 
 
fiajl Ndrldr wruqo,a ixia:d odhlh 

 

12,633,142 

 

11,972,736 
 
ksjdvq Èk §ukd 

 

46,363,873 

 

43,113,079 
 
i;s wka; §ukdj ^úOdhl& 

 

2,430,150 

 

3,501,103 
 
ÿIalr;djh$WÉph$nrjev  

 

5,878,561 

 

5,100,540 
 
ld¾hNdr ks,Odß$bxðfkare §ukd 

 

1,351,350 

 

1,287,788 
 
wdydr §ukdj - úOdhl fkdjk  

7.414.125 7.573.125 

 
Èß §ukd 

 

23,081,231 

 

24,174,401 
 
m%jdyk §ukdj 

 

13,012,963 

 

15,663,567 
 
b;sß ffjoH ksjdvq i|yd f.ùï 

 

24,981,475 

 

24,160,552 
 
m%ido §ukd 

 

8,505,175 

 

30,741,308 
 
úÿ,sh -  ^75]& 

 

79,805,072 

 

78,538,986 
 
úÿ,s ckl hka;% i|yd bkaOk msßjeh 

 

1,903,861 

 

2,013,590 
 
Odjk úhoï ^75]& 

 

7,633,172 

 

8,929,817 
 
w¨;ajeähd yd kv;a;= úhoï - WmlrK 

 

9,592,818 

 

10,149,456 
 
úfoaY jevigyka u; jk noao 

 

- 

 

100,000 
 
m%;s fjf<| .súiqï u; jk úhoï 

 

1,053,790 

 

6,529,120 
 
ixLHd; úhoï 

 

7,172,457 

 

3,817,308 
 
iïfma%IKd.dr l=,S úhoï  

 

15,700,831 

 

12,465,168 
 
fld<U - m,d,s oDYH iïfma%IK in|;dj 

 

4,343,980 

 

2,966,239 
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WmfoaYkh iy md,kh i`oyd o;a; mßm: 
.dia;= 

1,029,145 122,364 

 
f;jk md¾Yjhlska há;, myiqlï l=,shg 
.ekSu 

 

- 

 

- 

  

928,829,656 

 

936,161,280 
 
3.6 laIh 

  

 
laIh 

 

81,525,261 

 

72,287,498 
 

uq¿ úl=Kqï msßjeh 

 

1,718,223,986 

 

1,485,442,997 
 
4' fnodyeÍfï úhoï 

  

 
ksfhdað; fldñia 

 

229,022,463 

 

203,443,909 
 
fiajdÞhlhska i`oyd jÜgï wkqmd; .e,mSu 

 

3,513,135 

 

221,000 
 
m%j¾Ok úhoï 

 

6,397,560 

 

7,145,090 
 
rE tkagfÜÜukaÜys  má.; l< ã'ù'ã' mg 
úhou ^wf,úh i|yd& 

 

1,152,868 

 

1,055,391 

 
wvudk Kh m%;smdokh 

  

 
- fiajl 

 

(765) 

 

( 35,022) 
 
- úúO 

 

2,725,721 

 

2,444,602 
 
- fiajdodhl 

 

5,207,559 

 

2,453,685 
 
fnodyeÍfï úhoï 

 

248,018,540 

 

216,728,654 
 
5' mßmd,k úhoï 

  

 
idudðl mdßf;daIslh 

 

1,650,350 

 

1,461,731 
 
jegqma$§ukd - iaÒr ld¾h uKav,h 

 

130,169,802 

 

126,789,498 
 
jegqma $ §ukd - fldka;%d;a 

 

6,336,624 

 

7,240,101 
 
jegqma $ §ukd - iyk ld¾h uKav,h 

 

3,723,215 

 

4,023,022 
 
w;sld, 

57,022,463 56,348,706 
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fiajl w¾: idOl wruqof,a ixia:d 
odhl;ajh 

 

21,062,058 

 

20,012,350 

 
fiajl Ndrldr wruqof,a ixia:d odhl;ajh 

 

4,211,047 

 

3,990,912 
 
ksjdvq Èk §ukdj 

 

15,454,624 

 

14,371,026 
 
úOdhl ks,OdÍka i|yd i;s wka; f.ùï 

 

810,050 

 

1,167,034 
 
ÿIalr;dj$WÉph$nrjev 

 

1,959,520 

 

1,700,180 
 
ld¾hNdr ks,Odß$bxðfkare .dia;= 

 

450,450 

 

429,263 
 
jD;a;Shfõ§ úOdhlhska i|yd idudðl 
.dia;= 

 

82,657 

 

164,504 

 
úY%du yd wk;aore wruqo,a  

 

191,505 

 

- 
 
wdydr §ukd - úOdhl fkdjk fY%a‚ i|yd 

 

2,471,375 

 

2,524,375 
 
Èß §ukd 

 

7,693,744 

 

8,058,134 
 
m%jdyk §ukdj 

 

4,337,654 

 

5,221,189 
 
b;sß ffjoH ksjdvq i|yd f.ùï 

 

8,327,158 

 

8,053,517 
 
Èß §ukd " mdßf;daIsl yd jkaÈ 

 

2,903,423 

 

2,669,975 
 
m%ido §ukd 

 

2,835,058 

 

10,247,103 
 
l%Svd iqnidOkh i|yd 

 

69,100 

 

38,000 
 
ld¾h uKav,h i|yd ks, we÷ï 

 

26,000 

 

47,850 
 
rlaIK jdßlh - ffjoH rlaIK fhdackd 
l%uh  

 

29,127,150 

 

 

29,946,252 

 
rlaIK jdßlh - yÈis wk;=re yd Ôú;  
rlaIKh 

 

854,192 

 

940,474 

 
.uka úhoï yd hemSï §ukdj - foaYsh 

 

957,837 

 

1,505,755 
 
.uka úhoï yd hemSï §ukdj - ie;mqï l=,S 
§ukdj 

 

4,875,885 

 

4,913,187 
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.uka úhoï yd hemSï §ukdj - úfoaYsh 

 

6,004,474 

 

12,430,410 
 
fjk;a úhoï - úfoaYsh .uka 

 

45,731 

 

795,893 
 
ixia:d ix.%y yd úfkdao lghq;= 

 

1,769,495 

 

2,476,836 
 
l=,S" jßmkï yd nÿ 

 

17,615,567 

 

17,335,656 
 
úÿ,sh yd n,Yla;sh 

 

26,601,691 

 

26,179,662 
 
ÿrl:k .dia;= ia:djr f.ùï 

 

11,386,023 

 

13,986,804 
 
wdrlaIl fiajd 

 

9,741,796 

 

9,161,361 
 
;eme,a 

 

579,503 

 

721,788 
 
uqøKh yd ,smsøjH 

 

7,012,554 

 

6,847,017 
 
mqj;am;a iy jdr iÕrd 

 

1,817,820 

 

1,994,415 
 
ld¾hd, wjYH;d 

 

1,605,405 

 

4,061,073 
 
j;alï úlsŒfï w,dNh 

 

- 

 

20,121 
 
úksuh yqjudre w,dNhka 

 

3,325 

 

2,032 
 
úúO úhoï 

 

4,963,948 

 

6,198,835 
 
fgkav¾ yd n|jd.ekSï i|yd m%pdrl 
oekaùï 

 

1,408,600 

 

2,402,848 

 
wêlrKfha kvqj,g jkaÈ 

 

- 

 

125,000 
 
fudag¾ jdyk Odjk úhoï 

 

2,544,391 

 

2,976,606 
 
fudag¾ jdyk l=,S úhoï 

 

10,699,683 

 

10,108,992 
 
rlaIKh - f.dvke.s,s yd fjk;a j;alï 

 

2,885,508 

 

4,333,322 
 
n,m;% yd rlaIKh - fudag¾ jdyk 

 

1,533,609 

 

1,604,214 
 
w¨;ajeähd iy kv;a;=j - f.dvke.s,s 

 

11,734,798 

 

11,283,928 
 
w¨;ajeähd iy kv;a;=j - N+ñh 

 

2,400,359 

 

2,235,118 
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w¨;ajeähd iy kv;a;=j - fjk;a j;alï 

 

851,240 

 

817,977 
 
c,h 

 

3,262,800 

 

3,270,147 
kjd;eka myiqlï 
 

441,391 - 

 
wka;¾cd, myiqlï i|yd .dia;= 

 

4,738,705 

 

2,086,077 
 
ksIamdolhska i`oyd osß oSukd 

 

55,000 

 

200,000 
 
ixys¢hdfõ kd<sldfõ úhoï 

 

- 

 

649,738 
 
iïuka;%K yd mqyqKq jevigyka - fmdÿ 

 

115,500 

 

574,335 
 
ixj;air ieureu 

 

1,193,160 

 

1,093,803 
 
uyck weu;=ï moaO;sh - .dia;= yd l=,sh 

 

95,076 

 

104,576 
 
fudag¾ jdyk w¨;ajeähdjka 

 

7,736,005 

 

12,022,789 
 
m%pdrKh yd m%j¾Ok jevlghq;= 

 

- 

 

42,840 
 
mqyqKq úhoï ^wNHka;ßl& 

 

2,222,914 

 

4,868,016 
 
keK ñysr m%Yak m;% uqøK úhoï 

 

5,814,510 

 

3,746,122 
 
mß;Hd. 

 

300,000 

 

425,125 
 
ämaf,daud mdGud,dj i|yd úhoï 

 

- 

 

77,743 
 
cd;sl wjYH;d 

 

- 

 

1,770,177 
 
odhl uqo,a - AIBD wdh;kh 

 

7,005,054 

 

8,467,611 
 
m¾fhaIK yd iudf,dapk úhoï 

 

1,658,163 

 

2,326,200 
 
ue;sjrK rdcldß i`oyd úshoï 

 

568,595 

 

385,105 
 
laIh 

 

19,433,103 

 

20,077,950 
 
cd;sl f.dvke.Sfï noao 

 

32,934,120 

 

33,969,737 
  

518,382,560 

 

546,122,137 
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mdßfNda.sl ne¢hdj i|yd .dia;= 36,113,702 50,000,000 

 
mßmd,k úhoï 

 

554,496,262 

 

596,122,137 
 
6' uQ,H iy fjk;a .dia;= 

  

 
nexl= .dia;= 

 

6,636,897 

 

1,064,569 
 
nexl= whsrd fmd,sh  

 

36,540,437 

 

30,811,157 
 
l,anÿ fmd,sh - fudag¾ r: 

 

- 

 

- 
 
nexl= Kh fmd<sh 

 

6,246,433 

 

13,432,162 
 
ú.Kk .dia;= 

 

1,500,000 

 

1,500,000 
 
kS;s .dia;= 

 

2,751,482 

 

2,162,300 
 
uqoaor noao 

 

34,450 

 

41,425 
 
uQ,H iy fjk;a lmdyeÍï 

 

- 

 

- 
 
WmoaYl yd fjk;a jD;a;Sh .dia;= 

 

150,000 

 

- 
 
uQ,H iy fjk;a .dia;= 

 

53,859,699 

 

49,011,613 
 
7' nÿlrKh 

  

 - - 

ශඳුනාගත් i;H  m%;s,dNh (40,125,273)  

ශඳුනාගත්  i;H   m%;s,dNh 
 

(40,125,273)  

 
jir wjidkhg ,dNh$w,dNh 

 

(467,539,830) 

 

190,605,217 
 
rcfha m%Þk 

 

- 

 

(479,000,000) 
 
jir wjidkhg ,dNh$w,dNh^ rcfha 
m%Odk yer& 

 

(467,539,830) 

 

(288,394,783) 

 
laIh 

 

100,958,365 

 

92,365,448 
 
fmd,S f.ùï 

 

42,786,870 

 

- 
 
ixia:d ix.%y 

 

1,769,495 

 

2,476,836 
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mß;Hd. 

 

300,000 

 

425,125 
 
m%pdrh yd m%pdrl jHdmdr ^25] bv 
fkdfok& 

 

- 

 

10,710 

 
jd‚c m%j¾Ok úhoï ^25] bv fkdfok& 

 

1,599,390 

 

1,786,272 
 
m%;s fjf<| .súiqï úhoï ^25]  bv 
fkdfok& 

 

263,448 

 

1,632,280 

 
j;alï bj;a lsÍfï ,dNh$w,dNh 

 

(10,963,181) 

 

(133,788) 
 
j;alï bj;a lsÍï u; nÿ wdY%s; 
,dNh$w,dNh 

 

10,988,751 

 

130,864 

 
ixj;air ieureï 

 

1,193,160 

 

1,093,803 
 
mdßf;daIsl §ukd i|yd m%;smdokh 

 

36,113,702 

 

50,000,000   
 
f.jk ,o mdßf;daIslh 

 

(44,884,444) 

 

(46,531,707) 
 
fnd,a Kh i|yd m%;smdokh - úúO 
Kh.e;sfhda 

 

2,725,721 

 

2,444,602 

 
- fiajdodhl 

 

5,207,559 

 

2,453,685 
 
- fiajl 

 

(765) 

 

(35,022) 
 
lmd yßk ,o ksYaÑ; wvudk Kh.e;sfhda 

  

fmd,S wdodhu (42,599,894) (38,586,679) 

 
m%d.aOk NdKav i|yd rcfha §ukdfjys 
l%ulaIh 

 

(57,074,996) 

 

(37,075,000) 

 
jevigyka ksIamdokh i`oyd úsfoaY m%Þk 

 

(4,612,786) 

 

(27,209,908) 
 
m%d.aOk §ukdj 

 

(85,543,348) 

 

(81,598,366) 
 
úfoaY m%odkhkays l%ulaIh 

 

(24,555,761) 

 

(24,555,761) 
 
jHdmdßl ,dNh$w,dNh 

 

(1,001,408,375

) 

 

(677,696,172) 

 
fmd,S wdodhu 

 

42,599,894 

 

38,586,679 
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uq¿ jHjia:dms; wdodhu 

 

42,599,894 

 

38,586,679 
 
w,dN ^jHjia:dms; wdodhfuka 35]& 

 

(14,909,963) 

 

(13,505,338) 
 
;lafiare l< wdodhu 

 

27,689,931 

 

25,081,341 
 
iqÿiqlï ,nk f.ùï - ^rchg l< 
m%odkhka& 

 

- 

 

- 

 
noaog hg;a wdodhu 

 

27,689,931 

 

25,081,341 
 
wdodhï noao ^28]& 

 

7.753.181 

 

7,022,776 
 
wdodhï nÿ j.lSï 

 

7,753,181 

 

7,022,776 
 
ú,ïNS; noao 

 

(14,253,612) 

 

(5,218,228) 
 
wdodhï noao 

 

(6,500,431) 

 

(1,804,548) 
 
kdñl nÿ j.lSu^ NdKavd.dr ì,am;a 
wdodhfuka 1$10& 

 

- 

 

- 

බදු ලගකීම  

(6,500,431) 

 

(1,804,548) 
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8' foam, - msßh; yd WmlrK 
 

igyk 2017'12.31 
Èkg fYaIh tl;=ùï .e,mSï bj;a lsÍï 

31$12$2018 Èkg 
fYaIh tl;=ùï bj;a lsÍï 

31$12$2019 
Èkg fYaIh 

 
bvï 

 

7,660,503 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7,660,503 

 

- 

 

- 

 

7,660,503 

 
f.dvke.s,s 

 

267,338,281 

 

4,537,540 

 

- 

 

- 

 

271,875,821 

 

1,051,296 

 

- 

 

272,927,117 

 
.Dy NdKav yd 
iúlsÍï 

 

52,877,173 

 

1,910,244 

 

- 

 

- 

 

54,787,416 

 

828,784 

 

- 

 

55,616,200 

 
msßh; yd WmlrK 

 

3,016,601,020 

 

28,032,679 

 

(507,209) 

 

(39,653) 

 

3,044,086,837 

 

32,166,119 

 

(69,888) 

 

3,076,183,068 

 
භාණ්ඩාගාර ප්රKතිඳාදන 

යටවත් බාගත් 

උඳකරණ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

75,167,126 

 

- 

 

75,167,126 

ld¾hd,Sh WmlrK  

51,707,873 

 

1,496,576 

 

- 

 

(141,350) 

 

53,063,100 

 

1,178,396 

 

(72,760) 

 

54,168,736 

 
úoHq;a WmlrK 

 

7,906,167 

 

36,490 

 

- 

 

- 

 

7,942,657 

 

23,897 

 

- 

 

7,966,554 

 
rEmjdyskS hka;% 

 

24,705,557 

 

2,020,349 

 

- 

 

(465,792) 

 

26,260,114 

 

48,000 

 

(245,049) 

 

26,063,065 

 
mqia;ld, .%ka: 

 

2,425,565 

 

230 

 

- 

 

- 

 

2,425,795 

 

11,345 

 

- 

 

2,437,140 

 
¨yq fuj,ï yd 
WmlrK 

 

4,364,908 

 

100,099 

 

- 

 

- 

 

4,465,006 

 

107,243 

 

- 

 

4,572,249 

 
mß.Kl 

 

113,362,408 

 

11,594,307 

 

- 

 

- 

 

124,956,715 

 

12,100,678 

 

- 

 

137,057,393 

 
fjk;a j;alï 

 

5,023,011 

 

218,901 

 

- 

 

- 

 

5,241,912 

 

27,760 

 

- 

 

5,269,672 

 
.sKqïlrK uDÿldx. 

 

9,542,602 

 

- 

 

- 

 

- 

 

9,542,602 

 

- 

 

- 

 

9,542,602 

 
tka'à'ù' pek,h 
i|yd .;a WmlrK 

 

33,159 

 

- 

 

- 

 

- 

 

33,159 

 

- 

 

- 

 

33,159 

 
fudag¾ jdyk 

 

111,705,466 

 

- 

 

- 

 

- 

 

111,705,466 

 

- 

 

(8,988,132) 

 

102,717,335 

 
ix.S; WmlrK 

 

170,037 

 

- 

 

- 

 

- 

 

170,037 

 

- 

 

- 

 

170,037 

 
lerjEka r: 

 

162,142 

 

- 

 

- 

 

- 

 

162,142 

 

- 

 

- 

 

162,142 

 
wdrlaIs; WmlrK 

 

2,169,763 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2,169,763 

 

- 

 

- 

 

2,169,763 

 

JAICA jHdmD;sh 
hgf;a ,o WmlrK 

 

66,773,685 

 

- 

 

- 

 

- 

 

66,773,685 

 

- 

 

- 

 

66,773,685 

 
ixys¢hdfõ kd<sldj 
fjkqfjka .;a 
WmlrK 

 

1,524,463 

 

149,246,600 

 

507,209 

 

- 

 

151,278,272 

 

- 

 

- 

 

151,278,272 

 
Container 

 

1,052,000 

 

2,497,895 

 

- 

 

- 

 

3,549,895 

 

- 

 

- 

 

3,549,895 

 
j;alïj, uq¿ 
jákdlu 

 

3,747,105,782 

 

201,691,909 

 

- 

 

(646,795) 

 

3,948,150,897 

 

122,710,644 

 

(9,375,828) 

 

4,061,485,712 
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8' laIh 

 
igyk 

2017'12'31 Èkg 
fYaIh 

 
j¾Ihg wod, 
laIh 

 
.
e
,
mS
ï 
 

bj;a 
lsÍï 

 

 
31$12$2018 Èkg 

fYaIh 

 
 j¾Ihg 
wod, laIh 

 
.
e
,
mS
ï 
 

 
bj;a lsÍï 

 

 
31$12$2019 
Èkg fYaIh 

bvï 
 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

f.dvke.s,s 

 

 

126,130,600 

 

5,346,766 

 

- 

 

- 

 

131,477,365 

 

5,437,516 

 

- 

 

- 

 

136,914,882 

.Dy NdKav yd 
iúlsÍï 

 

 

43,381,275 

 

2,779,117 

 

- 

 

- 

 

46,160,393 

 

2,255,727 

 

- 

 

- 

 

48,416,120 

msßh; yd WmlrK  

 

 

2,868,148,536 

 

64,741,937 

-  

(39,649) 

2,932,850,825 44,761,733 - (35,417) 2,977,577,140 

NdKavd.dr m%;smdok 
hgf;a ,nd.;a 
WmlrK 

 

      

6,545,721 

 

- 

 

- 

 

6,545,721 

tka'à'ù' pek,h 
i|yd .;a WmlrK 

 

 

 

33,158 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

33,158 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

33,158 

ld¾hd,Sh WmlrK 48,212,979 992,740 

 

- (136,178) 49,069,541 819,862.99 - (51,069) 49,838,336 

úoHq;a WmlrK 7,768,403 94,284 - - 7,862,686 83,317 - - 7,946,003 

rEmjdyskS hka;% 23,095,357 1,185,276 - (434,329) 23,846,305 1,018,265 - (245,040) 24,619,530 

mqia;ld, .%ka: 2,266,043 59,534 - - 2,325,577 58,175 - - 2,383,752 

¨yq fuj,ï yd 
WmlrK 

3,548,275 146,115 - - 3,694,390 133,745 - - 3,828,135 

mß.Kl 106,214,157 6,168,060 - - 112,382,27 6,366,693 - - 118,748,910 

fjk;a j;alï 4,435,489 259,969 - - 4,695,458 205,111 - - 4,900,570 

.sKqïlrK uDÿldx. 9,303,189 167,626 - - 9,470,816 42,096 - - 9,512,911 

fudag¾ jdyk 105,097,376 2,903,750 - - 108,001,126 2,903,750 - (8,988,131) 101,916,746 



Y%S ,xld rEmjdyskS ixia:dj - jd¾Isl jd¾;dj 2019  

 

136 

 

ix.S; WmlrK 

 

170,028 - - - 170,028 - - - 170,028 

lerjEka r: 

 

162,140 - - - 162,140 - - - 162,140 

wdrlaIs; WmlrK 

 

2,169,761 - - - 2,169,761 - - - 2,169,761 

JAICA jHdmD;sh 
hgf;a ,o WmlrK 

 

66,773,669 - - - 66,773,669 - - - 66,773,669 

ixys¢hdfõ kd<sldj 
fjkqfjka .;a 
WmlrK 

 

855 7,499,234 - - 7,500,089 30,255,654 - - 37,755,743 

 

Container 

 

176,451 21,040 - - 197,491 70,998 - - 268,488 

 
uq¿ laIh 

 

3,417,087,741 

 

92,365,449 

 

- 

 

(610,156) 

 

3,508,843,033.80 

 

100,958,365 

 

- 

 

(9,319,656) 

 

3,600,481,742 
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j;alïj, Y=oaO fmd;a w.h 
 
  

igyk 
 

2017'12'31 
Èkg fYaIh 

 
2018'01'01 

Èkg fYaIh 

 
31$12$2018 
Èkg fYaIh 

 
01$01$2019 
Èkg fYaIh 

 
31$12$2019 
Èkg fYaIh 

 

8 msßjeh 

 

 

3,747,105,782 

 

3,747,105,782 

 

3,948,150,897 

 

3.948.150.897 

 

4,061,485,712 

 
laIh 

 

 

(3,417,087,741) 

 

(3,417,087,741) 

 

(3,508,843,034) 

 

(3,508.843.034) 

 

(3,600,481,742) 

 
foam," msßh; yd WmlrKj, Y=oaO fmd;a w.h 

 

 

330,018,041 

 

330,018,041 

 

439,307,863 

 

439.307.863 

 

461,003,970 

 

fkdksñ jev 
 

 
 
 
 

 
igyk 

 
2017'12'31 

Èkg fYaIh 

 
2018'01'01 Èkg 

fYaIh 

 
31'12'2018 Èkg 

fYaIh 

 
01'01'2019 

Èkg fYaIh 

 
31'12'2019 
Èkg fYaIh 

 
8' foam," msßh; yd WmlrKj, Y=oaO fmd;a 

 

330,018,041 

 

330,018,041 

 

439,307,863 

 

439.307.863 

 

461,003,970 

fkdksñ jev 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

uq¿ j;alï 

 

 

330,018,041 

 

330,018,041 

 

439,307,863 

 

439.307.863 

 

461,003,970 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
igyk 

 
2017'12'31 

Èkg fYaIh 

 
tl;=ùï 

 
udre lsÍï 

 
31'12'2018 

Èkg fYaIh 

 
tl;=ùï 

 
udre lsÍï 

 
31'12' 2019 
Èkg fYaIh 

fkdksñ jev 

 

  

- 

 

(7,035,435) 

 

- 

 

1,505,600 

 

(1,505,600) 

 

- 
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Y%S ,xld rEmjdyskS ixia:dj 

uQ,H m%ldYk igyka 

 
igyk 

 
2019 re' 

 
2018 re' 

 

 
9' wiamDYH j;alï 

   

 
ñ, § .;a fg,s kdgH 97,265,000 

 

74,174,694 

 

 
ixia:dj ksmo jQ fg,s kdgH 

 

19,163,741 

 

23,992,623 

 

 
ixia:dj ksmo jQ wfkl=;a oE 

 

13,007,369 

 

16,282,031 

 

 
úfoaYhkaf.ka ñ, § .;a jevigyka wuqøjH 

 

3,630,627 

 

3,732,334 

 

 
foaYSh jevigyka ^úldYh fkdjQ& 

 

- 

 

2,994,100 

 

 
úfoaYShjevigykamodkh ^NHK& 

 

44,160,000 

 

58,880,000 

 

 
foaYSh jevigyka ^fkdksñ& 

 

 

  

 
wiamDYH j;alï 

 

177,226,737 

 

180,055,781 

 

 
10' mßK; Èkh olajd ;nd .kakd uQ,H idOk m;% 

   

 
ia:djr ;ekam;= ^,xld nexl=j& 

 

344,019,376 

 

331,586,614 

 

 
ia:djr ;ekam;= ^rdcH Wlia yd wdfhdack nexl=j& 

 

22,000,000 

 

25,800,162 

 

  

366,019,376 

 

357,386,776 

 

 
11' f;d. 

   

 
uqøK yd ,sms øjH 

 

1,469,115 

 

2,622,305 

 

 
wu;r fldgia - bxðfkare 1 

 

18,052,749 

 

18,052,749 

 

 
wu;r fldgia - bxðfkare 11 

 

178,344,992 

 

178,757,653 

 

 
wu;r fldgia - B'tka'Ô' iy bxðfkare 

 

219,950 

 

271,562 

 

 
udOHrEm øjH 

 

1,001 

 

89,331 

 

 
fõY ksrEmk øjH 

 

10,700 

 

51,750 

 

 
f.dvke.s,s øjH 

 

8,092 

 

42,349 

 

 
fudag¾ jdyk øjH 

 

1,357,794 

 

1,306,260 

 

 
ãi,a f;d. 

 

1,522,040 

 

1,987,386 

 

 
ld¾hd,j,g wjYH NdKav ^uqøK yd ,smsøjH yer& 

 

23,485 

 

22,050 

 

 
úúO oE 

 

215,255 

 

213,440 

 

 
m%d.aOk NdKav 

 

- 

 

1,217,700 

 

 
m%Odk .nvdfõ we;s oDYH mg yd fÜma 

 

2,318,016 

 

477,930 

 

 
úoHq;a mdßfNdack øjH 

 

244,151 

 

265,779 

 

 
mqia;ld,fha we;s oDYH mg yd fÜma 

 

154,140 

 

604,868 

 

 
má.; l< leiÜmg 

 

575,192 

 

756,850 
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f;d. 

 

204,516,673 

 

206,739,963 

 

 
12' fj<| ,eìh hq;= foa 

   

 
fiajdodhl Kh.e;sfhda 

 

518,315,788 

 

534,003,529 

 

 
w.re fplam;a 

 

42,500 

 

42,500 

 

 
wvql,d - fiajdodhl l%ulaIh 

 

(101,104,171) 

 

(95,896,612) 

 

 
fj<| Kh.e;sfhda 

 

417,254,118 

 

438,149,417 

 

 
13' Kh yd fjk;a ,eìh hq;= oE 

   

 
13.1'NdKavd.dr ì,am;a 

   

 

 
NdKavd.dr ì,am;a 

 

2,596,016 

 

2,422,703 

 

  

2,596,016 

 

2,422,703 

 

 
13'2'  Kh.e;sfhda - fiajl 

   

 
rEmjdyskS Kh - fjk;a Kh 

 

35,452 

 

35,452 

 

 
wdmod Kh 

 

72,273,664 

 

90,767,787 

 

 
W;aij w;a;sldrï 

 

307,800 

 

334,950 

 

 
m%jdyk Kh 

 

22,988,301 

 

30,042,826 

 

 
úfYaI Kh 

 

16,416,227 

 

20,213,914 

 

 
fjk;a Kh 

 

- 

 

- 

 

 
frÈms<s Kh 

 

2,778,267 

 

2,802,854 

 

 
ksjdi Kh 

 

60,586,534 

 

52,994,514 

 

 
fiajl Kh.e;sfhda  

 

175,386,245 

 

197,192,297 

 

 
^-& fiajl Kh l%ulaIh 

 

(172,661) 

 

(173,426) 

 

  

175,213,584 

 

197,018,871 

 

 
Kh iy fjk;a ,eìh hq;= oE 

 

177,809,600 

 

199,441,574 

 

 
14'fjk;a ,eìh hq;= oE 

   

 
14.1' w;a;sldrï yd ;ekam;= 

   

 
rdcH Wlia yd wdfhdack nexl=j ksjdi Kh wruqo, 

 

13,288,676 

 

10,935,929 

 

 
ud¾.ia: f;d. 

 

114,985,792 

 

59,797,121 

 

 
Khjr ,sms i`oyd w;a;sldrï 

 

1,590 

 

19,500 

 

 
iemhqïlrejka fj; w;a;sldrï - ñ,g .ekSï ^foaYSh wdh;k& 

 

1,669,191 

 

1,748,262 

 

 
iemhqïlrejka fj; w;a;sldrï ^jevigyka ksIamdok& 

 

5,131,612 

 

8,043,324 

 

 
fiajlhska fj; w;a;sldrï - úúO 

 

697,275 

 

1,325,954 

 

 
fiajlhska fj; w;a;sldrï - jevigyka w;a;sldrï 

 

1,165,798 

 

2,554,500 

 

 
fiajdjka i|yd ;ekam;= - wdmiq f.ùï 

 

3,197,307 

 

32,756,383 
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ldur .dia;= i|yd w;a;sldrñ 

 

319,000 

 

761,500 

 

 
uqoaor w.s%uh mßmd,k wxYh 

 

72,865 

 

50,155 

 

 
úfoaY ñ, § .ekSï w;a;sldrï - wu;r fldgia  

 

9,233,586 

 

9,234,548 

 

 
.uka úhoï w;a;sldrï -  úfoaY 

 

30,646 

 

116,145 

 

 
fiajlhskag ÿka w;a;sldrï ñ, § .ekSu 

 

601,026 

 

1,035,381 

 

 
r|jd .ekSfï noao 

 

36,974,494 

 

34,971,874 

 

 
w; b;sß iq̈  uqo,a 

 

- 

 

22,906 

 

 

 
.uka úhoï w;a;sldrï - foaYSh 

   

 
wd¾Ól fiajd .dia;= noao (ESC) 

 

22,225,059 

 

12,477,892 

 

 
;ekam;= yd w;a;sldrï 

 

209,593,916 

 

175,851,374 

 

 
14.2' úúO Kh.e;sfhda 

   

 
úúO Kh.e;sfhda 

 

2,351,954 

 

1,762,117 

 

xix 

 
úY%du ,;a $b,a,d wia jQ fiajlhskaf.ka ,eìh hq;= oE 

 

80,358 

 

 

80,358 

 

xx 

 
,eìh hq;= wdodhï ^foaYSh wdodhï yd wfkl=;a wdh;k& 

 

56,989,115 

 

43,144,480 

 

xxi 

 
,eìh hq;= wdodhï  - wdfhdack fmd<S wdodhï 

 

17,314,350 

 

19,569,818 

 

xxii 

 
fiajl Kh.e;sfhda - úúO 

 

42,644 

 

57,236 

 

xxiv 

 
rlaIK ixia:dj - ffjoH fhdackd l%uh 

 

200,515 

 

 

528,374 

 

xxv 

 
ldis .e,mqï 

 

30,116 

 

30,642 

 

 
úúO Kh.e;sfhda 

 

77,008,692 

 

65,173,024 

 

 
wvq l<d - úúO Kh.e;s l%uCIh 

 

(33,141,986) 

 

(30,416,265) 

 

  

43,866,706 

 

34,756,759 

 

 
fjk;a ,eìh hq;= oE 

 

253,460,622 

 

210,608,133 

 

 
15' uqo,a"nexl= fYaIh yd talaIK ;ekam;= 

   

 
,xld nexl= b;=reï .sKqu 

 

1,097,793 

 

492,831 

 

 
b,ä ï ;ekam;= 

   

 
ia:djr ;ekam;= fláld,Sk 

 

- 

 

13,323,299 

 

iv 

 
kej; ñ,§ .ekSfï .súiqï ^REPO& 

 

- 

 

70,000,000 

 

iv 

 
uyck nexl=j cx.u .sKqu 

 

50,000 

 

50,000 

 

  

1,147,793 

 

83,866,130 

 

 
16'm%d.aOk NdKav i|yd rcfha m%odkh 
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m%d.aOk NdKav i|yd rcfha m%odkh 

 

333,372,613 

 

240,447,609 

 

  

333,372,613 

 

240,447,609 

 

 
17' úY%dñl mdßf;daIslh 

   

 
úY%dñl mdßf;daIslh 

 

224,679,135 

 

193,324,604 

 

  

224,679,135 

 

193,324,604 

 

 
18' fj<| yd fjk;a f.úh hq;= foa 

   

 
fiajdodhl  Khysñfhda 

 

19,598,603 

 

19,004,079 

 

 
f.úh hq;= ksfhdað; fldñia uqo, 

 

95,826,493 

 

92,037,361 

 

 
fiajdodhl udrelsÍï$wdmiq f.ùï 

 

1,000,927 

 

1,000,927 

 

 
fjf<| yd fjk;a f.úh hq;= foa 

 

116,426,023 

 

112,042,366 

 

 
19' fjk;a uQ,H j.lSï 

   

 
WmÑ; úhoï 

 

179,155,943 

 

142,398,065 

 

 
,nd fkd.;a jegqma yd fõ;k 

 

332,923 

 

243,930 

 

 
r|jd .;a uqo,a - fldka;%d;a 

 

7,788 

 

177,963 

 

 
wemlr - fldka;%d;a yd iemhqï 

 

94,241 

 

69,241 

 

 
Khysñ md,kh 

 

7,238,460 

 

7,053,679 

 

 
wj,x.= jQ fplam;a - wdh;ksl YdLdj 

 

41,488,923 

 

9,221,842 

 

 
Ys,amSh f.ùï ^wj,x.= jQ fplam;a& 

 

2,899,115 

 

2,256,448 

 

 
r|jd.;a uqo,a - Y%S' ,x' rE' ixia:d - fiajlfhda 

 

7000 

 

7,000 

 

 
Y%S ,xld .=jka úÿ,s ixia:d 

 

90 

 

90 

 

 
l,ska ,eîï 

 

7,798,036 

 

324,344 

 

 
kej; f.jk fgkav¾ ;ekam;= 

 

1,409,621 

 

1,515,421 

 

 
f.úh hq;= jegqma 

 

57,007,809 

 

 

56,914,371 

 

 
rEmjdyskS fl!;=ld.drh i|yd wruqo, 

 

10,002 

 

10,002 

 

 
iS' whs' wd¾' uqoaor noao 

 

(9,500) 

 

170 

 

 
f.úh hq;= kerUqï Þhl;ajh 

 

3,763,815 

 

212,442 

 

 
rdcH wud;HdxYh 

 

179,112 

 

90,152 

 

 
mdßf;daIsl u; ov i|yd m%;smdokh 

 

73,745 

 

73,745 

 

 
f.úh hq;= úúO úhoï - iqj iyk 

 

73,574 

 

73,574 
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,dNdxY m%;smdokh ^rchg& 32,368,342 32,368,342 

 
fjk;a uQ,H j.lSï 

 

333,899,038 

 

253,010,820 

 

 
20' fjk;a f.úh hq;= oE 

   

 
r|jd .ekSfï nÿ 

 

2,130,96 

 

2,185,279 

 

 
wdodhï nÿ 

 

7,753,181 

 

7,022,776 

 

 
tl;= l< w.h u; nÿ md,k .sKqu 

 

340,675 

 

11,730,269 

 

 
r|jd .;a msßjegqï noao 

 

4,447 

 

4,447 

 

 
Wmhk úg f.ùï noao 

 

507,665 

 

787,808 

 

 
fjk;a f.úh hq;= oE 

 

10,736,884 

 

21,730,579 

 

 
21' nexl= whsrdj  

   

 
nexl= whsrdj - ,xld nexl= Torrington  YdLdj 

 

47,686,979 

 

8,825,453 

 

 
nexl= whsrdj - ,xld nexl= wdh;ksl YdLdj 

 

435,031,703 

 

235,474,993 

 

 
nexl= whsrdj 

 

482,718,683 

 

244,300,445 

 

 
22'  nexl= Kh 

   

 
22.1  nexl= Kh cx.u fldgi 

 

15,604,561 

 

50,000,004 

 

 
22.1  nexl= Kh cx.u fkdjk fldgi 

 

- 

 

8,333,318 

 

22.3  වකටි කාළීන ණය - ICC World Cup cricket තරඟාලලිය වශා  

73,000,000 

 

- 

 

  

88,604,561 

 

58,333,322 
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එම්ඊඩී/බී/එස්එල්ආර්සී/1/එෆ්ඒ/2019                      2020 අග ෝස්ු 08 දින 

          

සභාපති, 

ශ් රීලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව. 

 

ශ්රී ලංකාරූපවාහිනීසංස්ථාවේ2019වෙසැම්බර්31දිවෙන්අවසන්වර්ෂයසඳහාවු මූලයපරකාශ්ෙසහ

වවෙත්නෙතිකහානියාමෙඅවශ්යතාපිළිබඳව2018අංක19ෙරෙජාතිකවිගණෙපෙවත්12වගන්තිය

පරකාරවිගණකාධිපතිවාර්තාව 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. මූලයප්රකාශ්ෙ 

--------------- 

1.1. මතය 

--------- 

ශ්රී ලංකා  රූපවාහිනී සංස්ථාගේ  2019 ගෙසැම්බර්ස 31 දිනට මූලය තත්තත්තව ප රකාශ්නය සහ එදිගනන් අවසන් 

වර්සෂය සඳහා වූආොයම් ප රකාශ්නය, හිමිකම් ගවනස්ිගම් ප රකාශ්නය සහ එදිගනන් අවසන් වර්සෂය සඳහා මුෙල් 

ප රවාහ ප රකාශ්නය සහ මූලය ප්රකාශ්න වලට අොල සටහන්,සාරංශ් ත වැෙ ත්ත ගිණුම්කරණ ප රතිපත්තති වලින් 

සමන්ිත 2019 ගෙසැම්බර්ස 31 දිගනන් අවසන් වර්සෂය සඳහා වූ මූලය ප රකාශ්නශ් රී ලංකා ප රජාතාන්ත රික  

සමාජවාදීජනරජගේ ආණ්ඩුක රම වයවස්ථාගේ 154(1) වයවස්ථාව සමඟ සංගයෝජිතව කියිය යුු 2018 අංක 

19 ෙරන ජාතික ි ණන පනගත්ත සහ 1971 අංක 38 ෙරන මුෙල් පනගත්ත ිධිිධාන ප රකාරව මාගේ ිධානය 

යටගත්ත ි ණනය කරන ලදී. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාගේ 154(6) වයවස්ථාව ප්රකාරව මාගේ වාර්සතාව යථා 

කාලගේදී පාර්සලිගම්න්ුගේ සභා ත කරනු ලැගේ. 

 

මාගේ වාර්සතාගේ තත්තත්තවා ණනය කල මතය සඳහා පෙනම ගකාටගස් ිස්තර කර ඇති කරුණු වලින් වන 

බලපෑම හැර සංස්ථාගේ 2019 ගෙසැම්බර්ස 31 දිනට මූලය තත්තවය සහ එදිගනන් අවසන් වර්සෂය සඳහා එහි 

මූලය ක්රියාකාරිත්තවය හා මුෙල් ප්රවාහ ශ්රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්රමිතිවලට අනුකූලව සතය හා සාධරණ 

තත්තත්තවයක් පිළිඹිබු කරන බව මා ෙරන්නාවූ මතය ගේ. 
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1.2 තත්වාගණෙයකළමතයසඳහාපෙෙම. 

 -------------------------------------------  

  

(අ)    ශ්රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්රමිති 1 හි32 ව න්තිය ප්රකාරවඅස්ිත්තවයක් ිසින් ප්රමිතියක් මඟින් 

අවශ්ය ගකගරන ගහෝ අවසර දී ඇති ිගටක හැර වත්තකම් හා ව කීම් එකිගනක හිලේ 

ගනාකළයුු වුවත්තරු.101,782,470 ක් වූ ග ිය යුු නිගයෝජිත ගකාමිස ් ගශ්්ෂගයන් 

ගිණුම්කරණ ගෙෝෂ නිසා පැන නැගී තිබුණුරු.5,955,978 ක් වූ හර ගශ්්ෂ හිලේ කර ෙක්වා 

තිබීම ගහ්ුගවන් ග ිය යුු නිගයෝජිත ගකාමිස් ගශ්්ෂය රු.95,826,492 ක් ගලස මූලය 

ප්රකාශ්නවල ෙක්වා තිබුණි.  

 

(ආ)ශ්රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්රමිති2 හි 9 ව න්තිය ප්රකාරව ගතා ය, ශුද්ධ උපලේධි අ ය ගහෝ පිරිවැය යන 

වටිනාකම් ගෙගකන් අු වටිනාකමට අ ය කර  මූලය ප රකාශ්නයන්හි ෙැක්ිය යුු වුවෙ සංස්ථාව ිසින් 

ගතා වල  ශුද්ධ උපලේධි අ ය ඇස්තගම්න්ු  කිරීමකින් ගතාරව,  පිරිවැය වූ රු.204,516,673 මූලය 

ප රකාශ්නවල ෙක්වා තිබුණි. ගමම ගතා ගයන් ගභෞතිකව සතයාපනය කරන ලෙ රු.5,867,559 ක් වූ 

ගශ්්ෂය ුළ පිළිගවලින්භාිතයට  ත ගනාහැකි සහ චලනය ගනාවන ගතා  රු.346,198 ක්හා 

රු.80,432 ක් ඇුළත්ත ිය. 

 

(ඇ)   ශ්රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්රමිති 37ප්රකාරව සංස්ථාවට එගරහිව ිිධ පාර්සශ්වයන් ිසින් 

රු.844,120,000 ක වන්දි මුෙල් ඉල්ලා අධිකරණගේ නු 10 ක් පවරා තිබුණු නමුත්ත ඒ 

සම්බන්ධගයන්  මූලය ප්රකාශ්නවල ප්රමාණවත්ත ගහළිෙරේ කිරීමක් කර ගනාතිබුණි. 

 

 (ඈ)     ශ්රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්රමිති අංක 38 හි118 (ී) ව න්තිය ප්රකාරව මූලය වර්සෂය ආරම්භක 

දිනට හා අවසාන දිනට පවතින අස්පෘශ්ය වත්තකම්වල ෙළ ධාරණ අ ය හා සමුච්චිත ක්රමක්ෂය 

ගහළිෙරේ කළ යුු වුවෙ, අස්පෘශ්ය වත්තකම්වල පිරිවැය ගවනුවට ශුද්ධ අ ය ෙක්වා තිබූ අතර, 

සමුච්චිත ක්රමක්ෂය වටිනාකමෙ ෙක්වා   ගනාතිබුණි. 

 

(ඉ)   ශ් රීලංකාගිණුම්කරණප්රමිතිඅංක39ප්රකාරව ආගයෝජන සාධාරණ අ යට (Fair value)  මූලය 

ප රකාශ්නවල ෙැක්ිය යුු වුවෙ සංස්ථාව ිසින් ලංකා පුවත්ත ආයතනගේ කර ඇති 

ආගයෝජනගයහි අ ය  පිරිවැය වූ  රු.1,104,000මූලය  ප රකාශ්නවල ෙක්වා තිබුණු අතර 

ආගයෝජන අ ය අුවීම ගහෝ වැඩිවීම හදුනාග න මූලය  ප රකාශ්නවල  ලපා ගනාතිබුණි. 
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(ඊ) ශ්රී ලංකාමූලය වාර්සතාකරණ ප්රමිති අංක 13 ට අනුව සම්ූර්සණගයන් ක්ෂය කළ එගහත්ත ෙැනට 

ගමගහයුම් කටයුු සඳහා භාිතා කරන ගද්පළ, පිරියත හා උපකරණ ප්රතයා ණනය කර 

ඒවාගේ සාධාරණ අ ය මූලය ප්රකාශ්නවල අනාවරණය  කළ යුු වුවත්ත   ත්තමිල 

රු.3,315,949,586 ක්වූ  සම්ූර්සණගයන්ම ක්ෂය කර ඇති නමුත්ත  ෙැනට භාිතා කරන  ගද්පළ, 

පිරියත හා උපකරණ ප්රතයා ණනය කර ඒවා සාධාරණ අ යට මූලය ප්රකාශ්නවල ෙැක්වීමට 

කටයුු කර ගනාතිබුණි. 

 

(උ) 2018 වර්සෂගේ ගනාවැම්බර්ස මාසගේදී සංස්ථාවට මිලියන100 ක් වූ මූලය ප්රොන ලැබී තිබුණු 

නමුත්ත එම ප්රොන එම වර්සෂගේදී ක්රමක්ෂය කර ගනාතිබූ අතර 2016 වර්සෂගේදී ප්රොන වශ්ගයන් 

ලෙ රුපියල් මිලියන 11.5 ක් වූ වාහන එම ප්රොන ලැබුණු දිනගේ සිට ක්රමක්ෂය කර තිබුණි. 

සංස්ථාගේ ප්රොන ක්රමක්ෂය කිරීගම් ප්රතිපත්තති ගිණුම් සටහන් මගින් අනාවරණය කර ගනාතිබූ 

බැින් ක්රමක්ෂය කිරීගම් නිවැරදිතාවය පරීක්ෂා කළ ගනාහැකිිය. 

 

(ඌ) 2019 ගෙසැම්බර්ස 31 දිනට මුෙල් ප්රවාහ ප්රකාශ්ය අනුව සංස්ථාව සු ඉතිරිකිරීගම් බැංකු 

ගිණුමක  ණුගෙනු මුෙල් ප්රවාහ ප්රකාශ්ගේ ආගයෝජන ක්රියාකාරකමක් ගලස ෙක්වා තිබීම 

ගහ්ුගවන් සමාගලෝිත වර්සෂගේ අවසන් දිනට මූලය තත්තව ප්රකාශ්නගේ බැංකු සහ මුෙල් 

ගශ්්ෂය සහ මුෙල් ප්රවාහ ප්රකාශ්ගේ මුෙල් හා මුෙල් සමාන ෙෑ අතර රු.1,097,793 ක ගවනසක් 

නිරීක්ෂණය ිය. 

 

(එ)     ගචක්පතක නීතිමය වලංගු කාලය මාස 06 ක් වුවෙ, 2019 ගෙසැම්බර්ස 31 දිනට සංසථ්ාගේ මුෙල් 

ගපාගත්ත බැංකු ගශ්්ෂය  ණනය කිරීගම්දී මාස 06 ඉක්මවූ රු.14,380,324 ක් වූ ගචක්පත්ත 

අවලංගු ගනාකිරීම ගහ්ුගවන් මුෙල් ගපාගත්ත බැංකු අයිරා ගශ්්ෂය රු.14,380,324 ක් 

වැඩිගයන් සහ ණයහිමි ගශ්ෂ්ය එම වටිනාකගමන් අුගවන් ෙක්වා තිබුණි. 

 

(ඒ) 2018 වර්සෂගේදී සංස්ථාව ගවත ලැබුණු රු.මිලියන 100 ක රාජය ප්රොනය මගින් සංහිඳියාගේ 

නාලිකාව සඳහා 2019 වර්සෂගේදී  සංස්ථාව ිසින්  රු.75,167,126 ක උපකරණ මිලදීග න 

තිබුණු අතර ගමම උපකරණ සඳහා ක්රමක්ෂය  ණනය කිරීගම්දී මිලදී ත්ත උපකරණ 

වටිනාකම මත ක්රමක්ෂය කරනු ගවනුවට සම්ූර්සණ රු.මිලියන 100 ක් වූ රාජය ප්රොනය මත  
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 ක්රමක්ෂය  ලපා තිබුණි. ගම් ගහ්ුගවන් රු.13,454,279 ක වටිනාකමින් ගවනත්ත ආොයම් 

වැඩිගයන් සහ රාජය ප්රොනඅුගවන් ෙක්වා තිබුණි. 

 

 (ඔ)  එක් එක් නිගයෝජිත ආයතනයට ග ිය යුු නිගයෝජිත ගකාමිස් සම්බන්ධගයන් 

ගවන් ගවන්ව සටහන් පවත්තවාග න යා හැකි පරිදි ප්රමාණවත්ත පරි ණක ත ගතාරුරු 

පද්ධතියක් සංස්ථාව ිසින් නඩත්තු කර ගනාතිබුණු අතර 2019 ගෙසැම්බර්ස 31 දිනට ග ිය 

යුු නිගයෝජිත ගකාමිස් ගශ්්ෂය වූරු.95,826,492ක්සඳහා වයස් ිශ්්ගල්ෂණයක් ඉදිරිපත්ත කර 

ගනාතිබුණි. 

 

 (ඕ)  ණය ැති හානිකරණ ගවන්කිරීම  ණනය කිරීගම්දී අයකර ත ගනාහැකි ණය ැති ගශ්ෂ් 

ගලස හඳුනා ත්ත රු.80,062,377 ක්  මත සියයට සියයක් හානිකරණ ගවන්කිරීම සිදු කර 

තිබුණෙ එගලස  අයකර  ත ගනාහැකි ණය ැතියන් හඳුනා ැනීමට පාෙක කර ත්ත ගහ්ු 

ඉදිරිපත්ත ගනාගකරුණි. 

 

  (ඖ) සංස්ථාව ිසින් ලංකා පුවත්ත ආයතනගයන් ගකාටස් මිල දී  ැනීම සඳහා 1985සහ1992 

වර්සෂවලදී රු.1,104,000 ක් ආගයෝජනය කර තිබුණු නමුත්ත 2019 වර්සෂය ෙක්වාම කිසිදු 

ලාභාංශ් ආොයමක් ලැබී ගනාතිබුණි. ආගයෝජන වටිනාකම තහවුරු කිරීම සඳහා ලංකා පුවත්ත 

ආයතනය ගවත ඉදිරිපත්ත කිරීමට ප්රමාණවත්ත ලිපිගල්ඛන සංස්ථාව සුව ගනාතිබූ බැින් 

ගකාටස් සහතික ලබා  ැනීමටෙ ගනාහැකි වී තිබුණි. එගස්ම ශ්රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථා 

පනගත්ත 15 වන ව න්තිය ප්රකාරව ගමම ආගයෝජනය මුෙල් ිෂයය භාර අමාතයවරයාගේ 

එකඟත්තවය ඇතිව හා අොළ අමාතයවරයාගේ අනුමැතිය මත සිදුකළ බව සහ රූපවාහිනී 

ප්රචාරය කිරිමට සෘජුව සම්බන්ධ කටයුත්තතක් සඳහා කරන ලෙ ආගයෝජනයක්  බවට සාක්ි 

ඉදිරිපත්ත කර ගනාතිබුණි. 

 

(ක)   ඉකුත්ත වර්සෂවල සිට පැවත එන රු.12,951,413 ක සමුච්චිත ක්ෂය ගවන්කිරීගම් ගිණුම සහ 

උපගල්ඛනය අතර ගවනස නිවැරදි කිරීමට කටයුු කරන බව ි ණනයට වාර්සතා කර 

තිබුණෙසමාගලෝිත වර්සෂය ුළදීෙ එය නිවැරදි කිරීමට කටයුු කර ගනාතිබුණි. 
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(ග) සංස්ථාගේ ශුද්ධ වත්තකම් 2015 වර්සෂගේ සිට 2017 වර්සෂය ෙක්වා අඛණ්ඩඩව අු වී තිබුණු අතර 

2018 වර්සෂගේදී නැවතත්ත ශුද්ධ වත්තකම් වැඩි වී  2019 වර්සෂගේදී අු වී තිබුණි.  2015 වර්සෂගේ 

සිට 2017 වර්සෂය ෙක්වා අඛණ්ඩඩව අලාභ ලබා තිබුණෙ රු.479,000,000 ක් වූ රජගේ ප්රොන 

ගහ්ුගවන් 2018 වර්සෂගේදී  රු.188,800,669 ක ලාභොයී තත්තවයක් වාර්සතා කර තිබුණු අතර 

2019 වර්සෂගේදී අලාභ තත්තවය රු.461,039,399 ක් ිය. එගස්ම 2015 වර්සෂය අවසාන වනිට 

රු.244,648,000 ක් වූ බැංකු අයිරාව  2019 ගෙසැම්බර්ස 31 දිනට රු.482,718,683 ක් ෙක්වා 

ඉහළ ග ාස් තිබුණි.  ගමගස්  සංසථ්ාව දිගින් දි ටම අලාභ ලැබීම ශුද්ධ වත්තකම්සහ 

හිමිකම්වලට අහිතකර ගලස බලපා තිබුණු අතර ඒ ගහ්ුගවන් භාණ්ඩඩා ාරගේ ගහෝ රජගේ 

ගවනත්ත මූලය සහායක් ගනාමැතිව සංස්ථාව පවත්තවාග න යාගම් අිනිශ්්ිතතාවයක් පවතින 

බව නිරීක්ෂණය ගකගර්ස. සංස්ථාව සු ශුද්ධ වත්තකම් 2015 වර්සෂගේ සිට 2019 වර්සෂය ෙක්වා 

සියයට 66 කින් අු වී තිබුණි. 

 

ශ්රී ලංකා ි ණන ප්රමිතිවලට (ශ්රී.ලං.ි.ප්ර) අනුකූලව මා ි ණනය සිදුකරන ලදී. ගමම ි ණන ප්රමිති යටගත්ත 

වූ මාගේ ව කීම, ගමම වාර්සතාගේ මූලය ප්රකාශ්න ි ණනය සම්බන්ධගයන් ි ණකගේ ව කීම යන 

ගකාටගස් තවදුරටත්ත ිස්තර කර ඇත. මාගේ තත්තවා ණනය කළ මතය සඳහා පෙනමක් සැපයීම උගෙසා මා 

ිසින් ලබාග න ඇති ි ණන සාක්ි ප්රමාණවත්ත සහ උිත බව මාගේ ිශ්්වාසයයි. 

 

1.3 මූලයප්රකාශ්ෙපිළිබඳකළමොකරණවේසහපාලෙයකරෙපාර්ශ්වයන්වේවගකීම. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

ගමම මූලය ප රකාශ්න ශ් රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප රමිතිවලට අනුකූලව පිළිගයල කිරීම හා සාධාරණ ගලස 

ඉදිරිපත්ත කිරීම සහ වංචා ගහෝ වැරදි ගහ්ුගවන් ඇතිිය හැකි ප රමාණාත්තමක සාවෙය ප්රකාශ්යන්ග න් 

ගතාරව මූලය ප රකාශ්න පිළිගයල කිරීමට හැකිවනු පිණිස අවශ්යවන අභයන්තර පාලනය තීරණය 

කිරීම කළමනාකරණගේ ව කීම ගේ.  

 

මූලය ප්රකාශ්න පිළිගයල කිරීගම්දී සංස්ථාව අඛණ්ඩඩව පවත්තවාග න යාගම් හැකියාව තීරණය කිරීම 

කළමනාකරණගේ ව කීමක් වන අතර, කළමනාකාරිත්තවය සංසථ්ාව ඈවර කිරිමට අෙහස් කරන්ගන් 

නම් ගහෝ ගවනත්ත ිකල්පයක් ගනාමැති ිටදී ගමගහයුම් නැවැත්තවීමට කටයුු කරන්ගන් නම් හැර 

අඛණ්ඩඩ පැවැත්තගම් පෙනම මත ගිණුම් තැබීම හා සංස්ථාගේ අඛණ්ඩඩ පැවැත්තමට අොළ කරුණු 

අනාවරණය කිරීමෙ, කළමනාකරණගේ ව කීමකි. 
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සංස්ථාගේ මූලය වාර්සතාකරණ ක්රියාවලිය සම්බන්ධ ව කීම, පාලනය කරන පාර්සශ්වයන් ිසින් ෙරනු 

ලබයි. 

 

2018 අංක 19 ෙරන ජාතික ි ණන පනගත්ත 16 (1) උප ව න්තිය ප්රකාරව සංස්ථාගේ වාර්සික සහ 

කාලීන මූලය ප්රකාශ්න පිළිගයල කිරීමට හැකිවන පරිදි ස්වකීය ආොයම්, ියෙම්, වත්තකම් හා බැරකම් 

පිළිබඳ නිසි පරිදි ගපාත්ත පත්ත හා වාර්සතා පවත්තවාග න යා යුුය. 

 

 

1.4 මූලයප්රකාශ්ෙවිගණෙයසම්බන්ධවයන්විගණකවේවගකීම. 

----------------------------------------------------------------------------- 

සමස්තයක් ගලස මූලය ප්රකාශ්න, වංචා සහ වැරදි නිසා ඇතිවන ප්රමාණාත්තමක සාවෙය ප්රකාශ්යන්ග න් ගතාර 

බවට සාධාරණ තහවූරුවක් ලබා දීම සහ මාගේ මතය ඇුළත්ත ි ණකගේ වාර්සතාව නිකුත්ත කිරීම මාගේ 

අරමුණ ගේ. සාධාරණ සහතික වීම උසස් මට්ටගම් සහතික වීමක් වන නමුත්ත, ශ්රී ලංකා ි ණන ප්රමිති ප්රකාරව 

ි ණනය සිදු කිරීගම්දී එය සෑමිටම ප්රමාණාත්තමක අවප්රකාශ්නයන් අනාවරණය කර  න්නා බවට වන 

තහවුරු කිරීමක් ගනාවනු ඇත. වංචා සහ වැරදි තනි ගහෝ සාමුහික ගලස බලපෑම නිසා ප්රමාණාත්තමක අව 

ප්රකාශ්නයන් ඇති ිය හැකි අතර, ගමම මූලය ප්රකාශ්න පෙනම් කර  නිමින් පරිශීලකයන් ිසින්  නු ලබන 

ආර්සික තීරණ ගකගරහි බලපෑමක් ිය හැකිබවට අගේක්ෂා ගකගර්ස. 

මා ිසින් වෘත්තතිය ිනිශ්ච්ය සහ වෘත්තතිය සැකමුසු බින් යුුව ශ්රී ලංකා ි ණන ප්රමිති ප්රකාරව ි ණනය 

කරන ලදි. තවෙ,  

 වංචා ගහෝ වැරදි ගහ්ුගවන් මූලය ප්රකාශ්න වල ඇතිිය හැකි ප්රමාණාත්තමක සාවෙය ප්රකාශ්යන්ගේ 

අවොනම් හඳුනා ැනීගම්දී හා තක්ගස්රු කිරීගම්දී අවස්ථාගවෝිතව උිත ි ණන පටිපාටි සැලසුම් 

කිරීගමන් වංචා ගහෝ වැරදි ගහ්ුගවන් ඇතිවන්නා වූ  අවොනම් මඟහරවා  ැනීමට, ප්රමාණවත්ත සහ 

සුදුසු ි ණන සාක්ි ලබා ැනීම මාගේ මතයට පෙනම් ගේ. ප්රමාණවත්ත සාවෙය ප්රකාශ්යන්ග න් 

සිදුවන බලපෑමට වඩා වංචාවකින් සිදුවන්නා වූ බලපෑම ප්රබලවන අතර, දුස්සන්ධානය, වයාජ ගල්ඛන 

සැකීම, ගච්චතනාන්ිත මඟහැරීම ගහෝ අභයන්තර පාලනයන් මඟහැරීම වංචාවක් ඇති වීමට ගහ්ු 

ගේ.  

 අවස්ථාගවෝිතව උිත ි ණන පටිපාටි සැලසුම් කිරීම පිණිස සංස්ථාගේ අභයන්තර පාලනය 

සම්බන්ධගයන් අවගබෝධයක් ලබා න්නා ලෙ නමුත්ත, අභයන්තර පාලනගේ සඵලොයිත්තවය පිළිබඳ 

මතයක් ප්රකාශ් කිරීමට අෙහස් ගනාකරයි. 

 භාිතා කරන ලෙ ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්තතිවල සහ ගිණුම්කරණ ඇස්තගම්න්ුවල සාධාරණත්තවය සහ 

කළමනාකරණය ිසින් කරන ලෙ සම්බන්ධිත ගහළිෙරේ කිරීම්වල ගයෝ යතාවය අ යන ලදී. 
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 සිද්ීන් ගහෝ තත්තත්තවයන් ගහ්ුගවන් සංස්ථාගේ අඛණ්ඩඩ පැවැත්තම පිළිබඳ ප්රමාණාත්තමක 

අිනිශ්්ි තතාවයක් තිගේෙ යන්න සම්බන්ධගයන් ලබා ත්ත ි ණන සාක්ි මත පෙනම්ව 

ගිණුම්කරණය සඳහා ආයතනගේ අඛණ්ඩඩ පැවැත්තම පිළිබඳ පෙනම ගයාො  ැනීගම් අොළත්තවය 

තීරණය කරන ලදි. ප්රමාණවත්ත අිනිශ්්ිතතාවයක් ඇති බවට මා නි මනය කරන්ගන් නම් මූලය 

ප්රකාශ්නවල ඒ සම්බන්ධගයන් වූ ගහළිෙරේ කිරිම්වලට මාගේ ි ණන වාර්සතාගේ අවධානය ගයාමු 

කළ යුු අතර, එම ගහළිෙරේ කිරිම් ප්රමාණවත්ත ගනාවන්ගන් නම් මාගේ මතය ිකරණය කළ යුුය. 

ගකගස් වූවෙ, අනා ත සිද්ීන් ගහෝ තත්තත්තවයන් මත අඛණ්ඩඩ පැවැත්තම අවසන් වීමට හැකිය.  

 ගහළිෙරේ කිරිම් ඇුළත්ත මූලය ප්රකාශ්නවල  ඉදිරිපත්ත කිරීම, වුහය සහ අන්තර්ස තය ඇ යීමට  

ලක්කල අතර ඒ සඳහා පාෙක වූ  නුගෙනු හා සිද්ධින් උිත හා සාධාරණ අයුරින් මූලය ප්රකාශ්නවල 

ඇුළත්ත බව අ යන ලදී.  

 

මාගේ ි ණනය ුළදි හදුනා ත්ත වැෙ ත්ත ි ණන ගසායා  ැනීම්, ප්රධාන අභයන්තර පාලන දුර්සවලතා හා 

අගනකුත්ත කරුණු පිළිබඳව පාලනය කරනු ලබන පාර්සශ්වයන් ෙැනුවත්ත කරන ලදි. 

 

 

2. වවෙත්නෙතිකහානියාමෙඅවශ්යතාපිළිබඳවාර්තාව 

---------------------------------------------------------- 

2018 අංක 19 ෙරන ජාතික ි ණන පනගත්ත පහත සඳහන් අවශ්යතාවයන් සම්බන්ධගයන් ිගශ්්ෂ 

ප්රතිපාෙන ඇුළත්ත ගේ.   

-  2018 අංක 19 ෙරන ජාතික ි ණන පනගත්ත12(අ) ව න්තිගේ සඳහන් අවශ්යතාවයන් අනුව, මාගේ 

වාර්සතාගේ තත්තවා ණනනය කළ මතය සඳහා පෙනම ගකාටගස් ිස්තර කර ඇති කරුණුවලින් වන 

බලපෑම හැර ි ණනය සඳහා අවශ්ය සියලු ගතාරුරු සහ පැහැදිලිකිරීම් මා ිසින් ලබා න්නා ලෙ 

අතර, මාගේ පරීක්ෂණගයන් ගපනී යන ආකාරයට නිසි මූලය වාර්සතා සංස්ථාව පවත්තවාග න ග ාස ්

තිබුණි. 

-        2018 අංක 19 ෙරන ජාතික ි ණන පනගත්ත 6 (i) (ඈ) (iii) ව න්තිගේ සඳහන් අවශ්යතාවය අනුව 

සංස්ථාගේ ඉදිරිපත්ත කරන ලෙ මූලය ප්රකාශ්න ඉකුත්ත වර්සෂය සම  අනුරූප ගේ. 

 

-  2018 අංක 19 ෙරන ජාතික ි ණන පනගත්ත 6 (i) (ඈ) (iv) ව න්තිගේ සඳහන් අවශ්යතාවය 

අනුවගමම වාර්සතාගේ 1.2.1 (අ), (ආ), (ඉ), (ඊ), 1.2.4(අ), 1.2.5(අ) සහ 1.2.6 (අ)(ii), (v) ගේෙවල 

නිරීක්ෂණ හැර ඉකුත්ත වර්සෂගේදී මා ිසින් සිදුකරන ලෙ නිර්සගද්ශ්යන් ඉදිරිපත්ත කරන ලෙ මූලය 

ප්රකාශ්නවල ඇුළත්තව ඇත. 
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             අනු මනය කරන ලෙ ක්රියාමාර්ස  සහ ලබා න්නා ලෙ සාක්ි මත හා ප්රමාණාත්තමක කරුණුවලට ීමාකිරීම ුළ 

පහත සඳහන් ප්රකාශ් කිරීමට තරම් කිසිවක් මාගේ අවධානයට ලක් ගනාවීය. 

 

- 2018 අංක 19 ෙරන ජාතික ි ණන පනගත්ත 12 (ඈ) ව න්තිගේ සඳහන් අවශ්යතාවය අනුව සංස්ථාගේ 

පාලක මණ්ඩඩලගේ යම් සාමාජිකගයකුට සම්බන්ධ වී යම් ගිිසුමක් සම්බන්ධගයන් සෘජුව ගහෝ 

අනයාකාරයකින් සාමානය වයාපාරික තත්තවගයන් බැහැරව සම්බන්ධයක් ඇති බව. 

 

- 2018 අංක 19 ෙරන ජාතික ි ණන පනගත්ත 12 (ඊ) ව න්තිගේ සඳහන් අවශ්යතාවය අනුව පහත සඳහන් 

නිරීක්ෂණ හැර යම් අොළ නීතියකට ගහෝ සංස්ථාගේ පාලක මණ්ඩඩලය ිසින් නිකුත්ත කරන ලෙ ගවනත්ත 

ගපාදු ගහෝ ිගශ්්ෂ ිධි ිධානවලට අනුකූල ගනාවන ගලස ක්රියාකර ඇති බව. 

 

නීතිරීති, වරගුලාසිවහෝපාලකමණ්ඩලය

විසින්නිකුත්කරෙලෙවිධිවිධාෙවලට

වයාමුව 

විස්තරය 

(අ) 2002 අංක 14 ෙරන එකුකළ අ ය 

මත බදු පනගත්ත 20(1) ව න්තිය 

සැපයුම සිදුකර දින 28 ගනාවැඩි කාලයක් ුළදී බදු 

ඉන්ගවායිසියක් නිකුත්ත කළ යුු වුවෙ, සංසථ්ාව ිසින් 

එය  ණුගෙනුකරුග න් මුෙල් ලැගබන අවස්ථාගේදී 

නිකුත්ත කරමින් තිබුණි. එම නිසා 2019 ගෙසැම්බර්ස 31 

දිනට සංස්ථාව ගවත එකු කළ අ ය මත බද්ෙ 

ඇුළත්ත අයිය යුු එගහත්ත බදු ඉන්ගවායිස් නිකුත්ත 

ගනාකරන ලෙ, ලැබිය යුු ණය ගශ්්ෂය 

රු.518,315,788 ක් ිය. 
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(ආ) ශ්රී ලංකා ප රජාතාන්ික සමාජවාදී 

ජනරජගේ  මුෙල්  ගරගුලාසි සං  රහය 

 

 

(i) මු. ගර 155 2016 වර්සෂගේදී නිකුත්ත කරන ලෙ ි ණන ිමසුම් 03 

ක් 2017 වර්සෂගේදී නිකුත්ත කරන ලෙ ි ණන ිමසුම් 

08 ක් 2018 වර්සෂගේදී නිකුත්ත කරන ලෙ ි ණන 

ිමසුම් 06 ක් සහ 2019 වර්සෂගේදී නිකුත්ත කරන ලෙ 

ි ණන ිමසුම් 09 ක් සඳහා පිළිුරු ලබා දී 

ගනාතිබුණි. 

 

(ii) 2015 ජුලි 14 දිනැති අංක  03/2015 

ෙරන රාජය මුෙල් චක්රගල්ඛය මගින් 

සංගශ්ෝධිත මුෙල් ගරගුලාසි 371(2) 

(ආ)ව න්තිය 

එක් අවස්ථාවකදී ලබාදිය හැකි උපරිම තත්තකාර්සය 

අුරු අග්රිමය රු.100,000 ක් වූවෙ, සමාගලෝිත 

වර්සෂගේ ගෙසැම්බර්ස 31 දින වන ිට වැඩසටහන්, 

නවාතැන් පහසුකම්, සැපයීම් සහ මිලදී  ැනීම් වැනි 

කටයුු සඳහා අවස්ථා 12 කදී උපරිම තත්තකාර්සය 

අුරු අග්රිම ීමාව ඉක්මවා රු.6,944,462 ක් ලබා දී 

තිබුණි. 

 

(iii) මු. ගර. 396 අවලංගු කළ ගචක්පත්ත වටිනාකම ග වීමට ඇති 

ණයක් ගලස ගලජරයට සටහන් කිරීම ගවනුවට 

අවලංගු කළ ගචක්පත්තබැරකමක් වශ්ගයන් ගිණුම් ත 

කර තිබුණි. 2013, 2014, 2015, 2016,2017,2018 
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සහ 2019 වර්සෂයන්හිදී එගලස අවලංගු කරන ලෙ 

ගචක්පත්ත වටිනාකම පිළිගවලින් රු.3,109,695, 

රු.86,535 , රු.4,991,082 , රු.453,843 

රු.42,858, රු.2,542,886 ක් සහ රු.33,161,138 ක් 

මූලය තත්තව ප්රකාශ්නගේ ජං ම බැරකම් යටගත්ත ෙක්වා 

තිබුණි. 

 

(ඇ) රාජය වයාපාර චක රගල්ඛ  

(i) 2003 ජුනි 02 දිනැතිඅංකපීඊඩී/12 

චක්රගල්ඛගේ6.5.1 ව න්තිය 

සමාගලෝිත වර්සෂගේ ගකටුම්පත්ත වාර්සික වාර්සතාව 

මුෙල් වර්සෂය අවසන් වී දින 60 ක් ඇුළත 

ි ණකාධිපතිවරයා ගවත ඉදිරිපත්ත කළ යුු වුවෙ 

ගමම වාර්සතාගේ දිනය ෙක්වාමඑය ඉදිරිපත්ත කර 

ගනාතිබුණි. 

 

(ii) 2003 ජනවාරි 01 දිනැතිඅංකපීඊඩී 04 

ෙරනචක්රගල්ඛය, 

2011 අගේල් 29 දිනැති අංකපීඊඩී  

58 ෙරන චක්රගල්ඛය හා 

2015 ජුනි 17 දිනැති අංකපීඊඩී   

3/2015 ෙරන චක්රගල්ඛය 

චක්රගල්ඛ ිධිිධානවලටඅනුව ග ිය යුු දීමනාවට 

අමතරව 2010 සැේතැම්බර්ස 07 දිනැති අංක 759.07.00(i) 

ෙරන අධයක්ෂ මණ්ඩඩල තීරණය මගින් සංස්ථාගේ 

සභාපතිවරයාට 2010 ඔක්ගතෝබර්ස 01 දින සිටරු.30,000 ක 

අතිගර්සක සංග්රහ දීමනාවක් අනුමත කර තිබුණු අතර එම 

දීමනාව එදින සිට වර්සතමානය ෙක්වාම මාසිකව ග වා 

තිබුණි. ඒ අනුව 2010 ඔක්ගතෝබර්ස 01 දින සිට 2019 

ගෙසැම්බර්ස 31 දින ෙක්වා සිටි සභාපතිවරුන්ට රාජය 

වයාපාර ගෙපාර්සතගම්න්ුව ිසින් නිකුත්ත කරන ලෙ 

චක්රගල්ඛවලට පටහැනි ගලස දීමනා වශ්ගයන් 

රු.3,223,064 ක් ග වා තිබුණි. 
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(ඈ) 2015 මැයි 25 දිනැති අංක  

       පීඊඩී01/2015 ෙරන චක්රගල්ඛය 

 

(i) 2.3 ගේෙය 

 

 

 

 

(ii) 3.2 ගේෙය 

 

 

 

ප්රවාහන හා ඉන්ධන දීමනාව සඳහා හිමිකම් ගනාමැති 

එම්එම් හා ගේඑම්   ණගේ නිලධාරීන් 137 ගෙගනකුට 

ප්රවාහන හා ඉන්ධන දීමනාව වශ්ගයන් සමාගලෝිත වර්සෂය 

ුළදී රු. 10,208,104 ක් ග වා තිබුණි. 

 

2019 වර්සෂගේ සංස්ථාගේ ගස්වගේ නිරතව සිටි 

සභාපතිවරියක සහ අධයක්ෂ  ජනරාල්වරයකු ිසින් 

වැඩිපුර භාිතාකළඉන්ධන ලීටර 3547 ක් සඳහා අමාතයංශ් 

ගල්කම්ගේ අනුමැතිය සහ ක්රියාකාරී අධයක්ෂවරයකු සහ 

අධයක්ෂ (අගලි) ිසින් වැඩිපුර භාිතාකළඉන්ධන ලීටර 

447 ක් සඳහා අධයක්ෂ මණ්ඩඩල අනුමැතියෙ ලබාග න 

ගනාතිබුණි. එගස් අනුමැතිය ලබාගනා ත්ත ඉන්ධන 

ප්රමාණගේ වටිනාකම රු.645,422 ක් ිය. 

 

(ඉ) රාජය පරිපාලන චක්රගල්ඛ  

(i) 2016 ගෙසැම්බර්ස 29 දිනැති අංක 

30/2016 ෙරන චක්රගල්ඛය 

චක්රගල්ඛ ප්රකාරව සංස්ථාව සු වාහන 36 හිම  

ඉන්ධන ෙහනය පරීක්ෂා කර ගනාතිබුණි. 

 

 

 

(ii) 1990  මැයි 18 දිනැති අංක 26/90 

ෙරනචක්රගල්ඛය 

රජගේ ආයතනවල උත්තසව කටයුු වලදී මත්තපැන් 

වලින් සංග්රහ ගනාකල යුු වුවෙ ගකාළඹ හිල්ටන් 

ගහෝටලගේ පැවති නවයකරණගේ අභිමං ලය 

වැඩසටහන සඳහා මධුසාෙ පිළි ැනීම (Cocktail  
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Reception) ගවනුගවන් රු.1,700,675 ක මුෙලක් 

සමාගලෝිත වර්සෂගේදී වැයකර තිබුණි. 

 

(iii) 1979 ඔක්ගතෝබර්ස 16 දිනැති  අංක 

148 ෙරන චක්රගල්ඛය 

සියළුම රාජය නිලධාරීන් මධුසාෙ වැනි ප්රසිද්ධ 

ස්වභාවයක් උසුලන සාෙවලට සහභාගී ගනාිය යුු 

වුවෙ, ඊට පටහැනිව නවයකරණගේ අභිමං ලය 

වැඩසටහන සඳහා සංස්ථා ගජයෂ්ඨ කළමනාකාරීත්තවය 

සහභාගී වී තිබුණි. ගමම වැඩසටහන සඳහා ගහෝටලය 

ගතෝරා ැනීගම්දී රජගේ ප්රසම්පාෙන පරිපාටිය 

අනු මනය කර ගනාතිබුණි. 

 

(iv) 1998 අංක 74 ෙරන පනතින් 

සංගශ්ෝධිත ජාතික රාජය සභාගේ 

1975 අංක 01 ෙරන වත්තකම් හා 

බැරකම් පනත 

2018/2019 වර්සෂය සඳහා වත්තකම් හා බැරකම් ප්රකාශ් 

ලබා දිය යුු ිධායක  නගේ  නිලධාරීන් 64 

ගෙගනකුග න් 11 ගෙගනකු ිසින් වත්තකම් හා 

බැරකම් ප්රකාශ් ලබා දී ගනාතිබුණි. 

 

 

- 2018 අංක 19 ෙරන ජාතික ි ණන පනගත්ත 12 (උ) ව න්තිගේ සඳහන් අවශ්යතාවය අනුව පහත 

සඳහන් නිරීක්ෂණය හැර සංස්ථාගේ බලතල, කර්සතවයය සහ කාර්සයයන්ට අනුකූල ගනාවන ගලස 

කටයුු කර ඇති බව.  

  

1982 අංක 06 ෙරන ශ්රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථා පනගත්ත (3)(1)(අ) ව න්තිය යටගත්ත පැවරි 

ඇතිබලතල ඉක්මවා යමින් සංස්ථාවට අයත්ත අනුමත කාර්සය මණ්ඩඩලය ුළ ගනාමැති ක්රියාකාරි 

අධයක්ෂ තනුරක් සඳහා බඳවා  ැනීම් සිදු කර  2017 ජනවාරි සිට 2018 ගෙසැම්බර්ස ෙක්වා මසකට  

රු.65,000 ක් බැගින් එකුව රු1,399,667 ක් ග වා  තිබුණි.  
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3. වවෙත්විගණෙනිරීක්ෂණ 

----------------------------- 

 

(අ) 1971 අංක 38 ෙරන මුෙල් පනගත්ත 7(1) ගේෙගේ සඳහන් පරිදි ආොයම් ගිණුගම් අන්ත අතිරික්තය 

එම ගිණුගම් අන්ත ඌනය අවුරුදු පහක කාලීමාවක් ුළ ගහෝ මුෙල් ඇමතිවරයා ිසින් නිශ්්චය 

කරනු ලැබිය හැකි ගමානයම් කාලීමාවක් ුළ පියිමට ප්රමාණවත්ත වන පරිදි නීති ත සංස්ථාගේ 

කටයුු පවත්තවාග න යාම එම නීති ත සංස්ථාගේ පාලක මණ්ඩඩලගේ යුුකම ිය යුු බව ෙක්වා 

ඇතත්ත, පසුගිය වසර ුනක කාලීමාව ුළ මූලය ප්රකාශ්න ිශ්්ගල්ෂණගේදී සංස්ථාගේ 

ක්රියාකාරිත්තවය එම අගේක්ිත තත්තත්තවයට ලඟා වී ගනාමැති බව නිරීක්ෂණය ිය. එගස්ම, 

සංස්ථාගේ ආසන්නතම වර්සෂ පගහ් ශුද්ධ මූලය ප්රතිඵලගේ එකුව රු.1,171,305 ක ශුද්ධ 

අලාභයක් බව නිරීක්ෂණය කරනු ලැගේ. 

 

(ආ) සංස්ථාගේ ණයදීගම් ප්රතිපත්තතියට අනුව ණයදීගම් කාල ීමාව මාස 01කට ීමා වුවෙ එම ණය 

කාල ීමාව ඉක්ම වූ ණය ැති ගශ්්ෂය රු. 414,301,517 ක් ගහවත්ත  මුළු ණය ැතියන්ග න් 

සියයට 80 ක් වූ අතර එයින්වර්සෂ 5ක්ඉක්ම වූ ණය ැති ගශ්්ෂය රු. 83,401,301 ක් ගහවත්ත මුළු 

ණය ැතියන්ග න් සියයට 16 ක් වී තිබුණි. 

 

(ඇ) 2019 ගෙසැම්බර්ස 31 දිනට ෙැක්ගවන මුළු ණය ැති වටිනාකමින් රු. 260,810,285 ක් ගහවත්ත 

සියයට 50 ක් රු. මිලියන 5ට වැඩි වටිනාකමින් යුත්ත ණය ැතියන් 14 ගෙගනකු සමඟ එළ ඹි 

ගිිසුම් 24 ක් නිගයෝජනය වී තිබුණි. ඒ අතරින් 2014 වර්සෂගේ එළඹි ගිිසුමකට අොළව ජාතික 

ඉතිරි කිරීගම් බැංකුගවන් ලැබිය යුු රු.මිලියන 10 ක් අය කර   ැනීමට නීතිමය ක්රියාමාර්ස   නු 

ලැබුව ෙ ජාතික ඉතිරි කිරීගම් බැංකුව සම  නිසි පරිදි ගිිසුමකට එළඹ ගනාතිබීම ගහ්ුගවන් අය 

කර  ැනීම අිනිශ්්ිත තත්තත්තවගේ පවතින බව නිරීක්ෂණය ිය. 

    

(ඈ)  ණුගෙණුකරුවන් සමඟ ප්රමාණවත්ත පරිදි ිධිමත්ත ගිිසුම්වලට එළඹ ගනාතිබීම, 

 ණුගෙණුකරුවන් හා ඔවුන්ගේ ලිපිනයන් ගසායා  ත ගනාහැකිවීම යනාදී ගහ්ුමත ගශ්්ෂය 

රු.1,382,015 ක් වූ ණය ැතියන් 05 ගෙගනකු ගවනුගවන් වූ නීතිමය ක්රියාමාර්ස  ඉදිරියට 

ග නයාමට ගනාහැකිවීම නිසා ගමම වර්සෂගේදී  සියයට 100 ක්ම හානිකරණ සඳහා ගවන්කිරීමට 

කටයුු කර තිබුණි. 
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(ඉ) සමාගලෝිත වර්සෂගේ ගෙසැම්බර්ස 31 දිනට සංසථ්ාවට අයිය යුු රු.518,315,788 ක් වූ 

ණය ැති ගශ්්ෂගයන් වර්සෂ 5 ක් ඉක්ම වූ ණය ැති ගශ්්ෂය රු.83,401,301 ක් වූ අතර එයින් රු. 

21,590,763 ක් ගහවත්ත සියයට 25 ක් පමණක් අයකර  ැනීමට නීතිමය ක්රියාමාර්ස  ග න 

තිබුණි. 

 

(ඊ) 2019 ගෙසැම්බර්ස 31 දිනට රු.518,315,788 ක් වූ ගසව්ාොයක ණය ැති ගශ්්ෂය ුළ ආයතනය 

වසාෙමා ඇති ගහෝ අයකර  ැනීමට ප්රමාණවත්ත වටිනාකම් ගනාමැති නිසා ගහෝ කාලාවගරෝධ වී 

ඇති බැින් ගහෝ වැඩිපුර උපගල්ඛන තවීම් යනාදී කරුණු මත  කපා හැරීම සඳහා නිර්සගද්ශ් 

කළ හා අධයක්ෂ මණ්ඩඩල අනුමැතිය ලැබුණු රු.21,461,907 ක් අන්තර්ස තව තිබුණු අතර එම 

ගශ්්ෂය කපාහැරීම සඳහා 2016 අග ෝස්ු 24 දින රාජය වයාපාර ගෙපාර්සතගම්න්ුගවන් 

අවසරය ඉල්ලා තිබුණ නමුත්ත 2020 අග ෝස්ු මස වන ිටත්ත අනුමැතිය ලැබී ගනාතිබුණු අතර 

ඒ පිළිබඳ පසු ිපරම් කටයුු සිදුකර ගනාතිබුණි. 

 

(උ) 1969 අංක 68 ෙරන කාලාවගරෝධ පනගත්ත 11 ව න්තිය අනුව ණය ගනාග වනු ලබන 

ගස්වාොයකයන්ග න් ණය අයකර  ැනීම සඳහා වර්සෂ 06 ක කාලයක් ුළ නු පැවරිය යුු 

අතර එගලස නු පැවරීමට ගනාහැකි වුවගහාත්ත එම  ණුගෙනුව කාලාවගරෝධ වන නමුත්ත 

2019 ගෙසැම්බර්ස 31 දින වනිට එගලස වර්සෂ 06 ක කාලය ඉකුත්තවී ඇති ණය ැතියන් 114 

ගෙගනකුග න් වටිනාකම රු.72,679,947 ක් වූ ණය  ණුගෙණු කාලාවගරෝධ වීමට ප්රථම 

අයකර  ැනීම සඳහා නු පැවරීමට කටයුුකර ගනාතිබුණි.  

 

(ඌ) 2019 ගෙසැම්බර්ස 31 දිනට රු.518,315,788 ක් වූ ගස්වාොයක ණය ැති ගශ්්ෂයන්ග න් ගශ්්ෂ 

තහවුරුකිරීම සඳහා ගශ්්ෂ සනාථන ලිපි කැඳවා ගනාතිබුණි. 

 

(එ) 2019 ගෙසැම්බර්ස 31 දිනටරු.19,598,603 ක්වූගස්වාොයකණයහිමිගශ්්ෂයුළ 2014 සහ 2015 

වර්සෂයන්හිදී කරන ලෙ ප්රතිගවළඳ  නුගෙනුවලට අොළවරු. 3,520,954 ක් වූ ණය හිමි 

ගශ්්ෂයක් ෙ ඇුළත්තවතිබුණි. ගමම  නුගෙනුවලට අොළව ගස්වාොයකයන් සම  ගිිසුම්වලට 

එළඹ ගනාතිබීම නිසා ගමම මුෙල් පිළිබඳව හිමිකම් පෑමට ගස්වාොයකයන්ට ගනාහැකි බැින් 

ගමම මුෙල් ආොයමට  ැනීම පිළිබඳව සලකා බලා ගනාතිබුණි. 
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(ඒ) සමාගලෝිත වර්සෂගේ ගෙසැම්බර්ස 31  දින වන ිට සජීවී වැඩසටහනක් අතරම  නතර කිරීම 

නිසා මානව හිමිකම් කඩවීම, ිකාශ්ය වූ පුවත්ත මගින් අපහාසයන් සිදුවීම, නාටය ිකාශ්ය 

සඳහා අමාතයාංශ්යට ග ිය යුු බදු මුෙල් ගනාග වීම, නාටයයක ගකාටස් කිහිපයක් 

පමණක් ිකාශ්ගයන් අනුරුව ිකාශ්ය නතර කිරීම වැනි ගහ්තූන් නිසා සංස්ථාවට එගරහිව 

බාහිර පාර්සශ්වයන් ිසින් නු 17 ක් පවරා තිබුණි. එයින්  නු 10   කට    අොළව  පැමිණිලි   

පාර්සශ්වය  ිසින්  ඉල්ලා  තිබුණු  වන්දි  මුෙල  රු.844,120,000 ක් ිය. ගමම නු සඳහා 2019 

ගෙසැම්බර්ස 31 දින වන ිට නීතීඥ  ාස්ු වශ්ගයන් රු.6,465,670 ක් ග වා තිබුණි. 

 

(ඔ) 2019 ගෙසැම්බර්ස 31 දින වන ිට සංස්ථාව ිසින් ගස්වාොයක ණය ැතියන් 12 ගෙගනකුට 

එගරහිව නුපවරා තිබුණු අතර එම නු මගින් සංස්ථාව අයකර  ැනීමට 

බලාගපාගරාත්තුවන මුෙල රු.25,093,207 ක් ිය. ගමම නු සඳහා සමාගලෝිත වර්සෂය 

අවසාන වන ිට නිතිඥ  ාස්ු වශ්ගයන් රු.1,521,750 ක් ග වා තිබුණි. 

 

(ඕ) 2008 ගනාවැම්බර්ස 04 දින ිකාශ්ය වූ “ඉරා අඳුරු පට” නම් වූ සජීවී වැඩසටහන ිකාශ්ය 

අතරුර නතර කිරීමට එගරහිව ඒ මගින් මානව හිමිකම් ඛණ්ඩඩනය වූගේ යැයි පවසා 

රු.මිලියනයක වන්දි මුෙලක් ඉල්ලමින් පුද් ලයන් ගෙගෙගනකු ිසින් සංස්ථාවට එගරහිව 

නු පවරා තිබුණි. ගමම නුව ිභා  කිරීම සඳහා 2019 ගෙසැම්බර්ස 31 දින වන ිට නු 

 ාස්ු වශ්ගයන් රු.1,608,150 ක් වැය කර තිබුණු අතර වන්දි වශ්ගයන් ඉල්ලුම් කරන ලෙ 

මුෙලටත්ත වැඩිගයන් නු  ාස්ු ෙරා තිබුණි.  

 

(ඖ) සංස්ථාව සු ිකාශ්න කුලුනු භාිතා කිරීම නිසා ලැබිය යුු කුලිය සහ ිදුලි  ාස්ු  

රු.11,191,484 ක්  අයකර  ැනීම සඳහා සමා ම් ගෙකකට එගරහිව සංස්ථාව ිසින් නු 

ගෙකක් පවරා තිබුණු අතර ඒ ගවනුගවන් සමාගලෝිත වර්සෂය අවසාන වන ිට නු  ාස්ු  

වශ්ගයන් රු.518,550 ක් වැය කර තිබුණු බව නිරීක්ෂණය ිය. 

 

(ක) 2019 වර්සෂය ුළදී වැඩසටහන් සඳහා ක්රමක්ෂය කරන ලෙ වටිනාකම වූ රු.56,359,946 ුළ 

සංස්ථාව ිසින් බාහිරින් මිලදී  ත්ත, ගිිසුම් ත කාලය ුළදී නියමිත වාර  ණන ිකාශ්ය 

කිරීමට ගනාහැකි වූ වැඩසටහන් ගවනුගවන් ක්රමක්ෂය කරන ලෙ රු.13,765,000 ක් ඇුළත්ත 

වී තිබුණි. බාහිරින් මිලදී ත්ත වැඩසටහන් ගිිසුම් කාලය ුළදී නියමිත වාර  ණනක් ිකාශ්ය  
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 කිරීමට ප්රමාණවත්ත ිධිිධාන ගයාො ගනාතිබීම නිසා එම වැඩසටහන්වලින් කිසිදු ආොයමක් 

උපයා ැනීමකින් ගතාරව ගමගස් ක්රමක්ෂය කර තිබූ බව වැඩිදුරටත්ත නිරීක්ෂණය ිය.  

 

( )     ශ්රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව ස්ථාපනය කරන ලෙ 1982 වර්සෂගේ සිට වසර 38 ක් පමණ එහි 

ප්රධාන කාර්සයාලය පවත්තවා ග න යනු ලබන ගකාළඹ 07 ගබෞද්ධාගලෝක මාවගත්ත පිහිටි 

අක්කර 8 ක් පමණ ිශ්ාල වූ ඉතා ඉහළ  වටිනාකමකින් යුත්ත ඉඩම සහ ග ාඩනැගිලි 

සංකීර්සණගයහි නනතික අයිතිය සංසථ්ාවට ලබා ග න එම ගද්පළවල වටිනාකම මූලය 

ප්රකාශ්නවල ගහළිෙරේ කිරීමට කටයුු කර ගනාතිබුණි. 

 

(ච)   ජාතික ගලාතරැයි මණ්ඩඩලය සහ සංවර්සධන ගලාතරැයි මණ්ඩඩලය ිසින් සිදුකරනු ලබන 

ගලාතරැයි දිනුම් ඇදීම ිකාශ්ය කිරීගම් ඒකාධිකාරී බලය ශ්රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවට හිමිව 

තිබුණෙ අොල රාජය ආයතන ගෙක ිසින් ගමම ගලාතරැයි දිනුම් ඇඳීම ිකාශ්ය කිරීම සඳහා 

ගපෞද් ලික නිගයෝජිතයන්/අතරමැදියන් මගින් ගුවන් කාලය ගවන්කර  ැනීම සිදු කර 

තිබුණි. ඒ සඳහා  සංසථ්ාවට ගලාතරැයි මණ්ඩඩලගයන් ලැගබන ආොයගමන් සියයට 15ක 

ගකාමිස් මුෙලක් අතරමැදි පාර්සශ්්වයකට ග වීමට සිදුවන අතර ඊට අමතරව සංස්ථාගේ අගලි 

ිධායකයින්ටෙ ගකාමිස් ග වීමට සිදුවී තිබුණි. සමාගලෝිත වර්සෂය ුළදී සංවර්සධන 

ගලාතරැයි මණ්ඩඩලගයන් සහ ජාතික ගලාතරැයි මණ්ඩඩලගයන් ලැබුණු ගලාතරැයි ආොයම 

රු.687,561,590 ක් වූ අතර එම ආොයම මත වූ නිගයෝජිත ගකාමිස් රු.103,134,239 ක් හා 

අගලි ිධායක ගකාමිස් මුෙල් රු11,278,668 ක් ග වා තිබුණි. 

 

(ඩ)     සංස්ථාව ිසින් සංවර්සධන ගලාතරැයි මණ්ඩඩලය ගවත ගුවන් කාලය ලබා දීගම්දී  ඒ සඳහා 

 ාස්ු රහිතව ගනාමිලගේ ෙැන්වීම් ප්රචාරණය කිරීම සඳහා අවසථ්ාවක් ලබා දී තිබුණි. 

පරීක්ෂා කරන ලෙ එවැනි නියැදියක ගුවන්කාල වටිනාකම රු.61,150,000ක් වූ අතර ඒ 

ගවනුගවන් ගනාමිලගේ ලබාදුන් ෙැන්වීම්වල මිල ෙර්සශ්න අනුව වටිනාකම රු.45,765,000ක් 

ිය. ඒ  අනුව ෙැන්වීම් වටිනාකගමන් සියයට 75 ක් පමණ  ාස්ු රහිතව ප්රචාරණය කර 

තිබුණු බව නිරීක්ෂණය ිය. 
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(ණ)2019 වර්සෂය ුළදී  ාස්ු අයකළ යුු එගහත්ත අයකිරීගමන් ගතාරව ිකාශ්ය කළ වැඩසටහන් 

සඳහා වූ ගුවන් කාලය පැය 100 ිනාඩි 45 ක් සඳහා කිසිදු ආොයමක් සංසථ්ාව ගවත ලැබී 

ගනාතිබුණි. ගමම වැඩසටහන්වල වටිනාකම රු.27,889,000 ක් ිය.  

 

(ත) නිවාස ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුු අමාතයාංශ්ය මගින් සංිධානය කර තිබුණු  ම් උොව 

ආෙර්සශ්  ම්මාන ජනතා අයිතියට පත්තකිරීම සම්බන්ධගයන් වූ ප්රචාරණ වැඩසටහන ගවනුගවන් 

අයිය යුු රු.103,550,000 ක ගුවන්කාල ආොයමක් 2020 ජූනි වන ිටත්ත අයකරග න 

ගනාතිබුණි. ගමම ෙැන්වීම් ප්රචාරය කිරීම සම්බන්ධගයන් නිවාස ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුු 

අමාතයාංශ්ය සම  ිධිමත්ත ගිිසුමකට එළඹ ගනාතිබුණු අතර එම වැඩසටහන් ප්රචාරය කරවා 

 ැනීම සඳහා පාර්සශ්්වයන් කිහිපයකින් වරින් වර ඉල්ලීම් සිදුකර තිබුණෙ එම ඉල්ලීම්වල 

ිධිමත්තභාවය ි ණනගේදී  ැටළු සහ ත ිය. 

 

(ෙ) සංස්ථාගේ සභාපතිනිය සහ අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා ිසින් අධයක්ෂ මණ්ඩඩලගේ අනුමැතිය 

ලබා ැනීගමන් ගතාරව ගපෞද් ලික ආයතනයක් සම  එළඹ තිබුණු ගිිසුමකට අනුව ආරම්භ 

කරන ලෙ  Earth Watchman වයාපෘතිය ගවනුගවන් සංස්ථාව ිසින් රු.1,720,035 ක් 

වැයකිරීගමන් අනුරුව සමාරම්භක උත්තසවය පමණක් පවත්තවා වයාපෘතිය අතහැර ෙමා තිබුණි. 

ගමම වයාපෘතිය සඳහා ලැබී තිබුණු අනුග්රාහකත්තවය රු.1,250,000 ක් පමණක් වූ අතර, ිධිමත්ත 

අධයයනයක් සිදුකිරීගමන් ගතාරව වයාපෘතිය ආරම්භකිරීම ගහ්ුගවන් සමාගලෝිත වර්සෂය ුළදී 

සංස්ථාවට රු.470,035 ක අලාභයක් සිදු වී තිබුණි. 

 

(න) කළමනාකරණ ගස්වා අධයක්ෂ ජනරාල්ගේ අංක DMS/1593/Vol-III හා 2019 ජූලි 19 දිනැති 

ලිපිගයහි උපගෙස්වලට පටහැනිව සංස්ථාගේ අධයක්ෂ (අගලි) තනුර සඳහා දිගින් දි ටම 

ගකාන්රාත්ත පෙනම මත බඳවාග න තිබුණු අතර 2015 වර්සෂගේ සිට 2018 වර්සෂය ෙක්වා කාලය 

සැලකීගම්දී සංසථ්ාගේ අගලි ආොයම ගනාකඩවා පහල යාගම් ප්රවණතාවයක් ෙක්නට ලැබුණි. 

 

(ය) සංස්ථාවිසින්පවත්තවාග නයනුලබනඑක් බැංකු ගිණුමකට බැංකුව ිසින් රු.මිලියන179 ක  

උපරිම බැංකු අයිරා ීමාවක් ලබා දී තිබුණෙ වර්සෂගේ සෑම මාසයකදීම එම අයිරා ීමාව ඉක්මවා 

තිබුණු අතර 2019 ගෙසැම්බර්ස 31 දිනට එම ගිණුගම් අයිරා ගශ්්ෂය රු.435,031,703 ක් ිය. 

එගස්ම පවත්තවාග න යනු ලබන අගනක් බැංකු ගිණුගම් බැංකු අයිරා ීමාව රු.මිලියන10 ක්  
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  වූවත්ත සමාගලෝිත වර්සෂගේ සෑම මාසයකදීම එම අයිරා ීමාව ඉක්මවා තිබුණු අතර 2019 

ගෙසැම්බර්ස 31 දින වන ිට මුලය ප්රකාශ්න අනුව බැංකු අයිරාව රු.47,686,979 ක් වී තිබුණි. 

අනුමත අයිරාව ඉක්මවන අයිරා ගශ්්ෂය සඳහා බැංකුව ිසින් අමතර ගපාලියක් අය කරන අතර 

සමාගලෝිත වර්සෂගේදී ගමම බැංකු අයිරාවන් සඳහා අයිරා ගපාලී වශ්ගයන් රු.36,540,437 ක් 

ග වා තිබුණි. 

 

 (ර) සංස්ථාවිසින් ස්ථාවර තැන්පු ුනක ආගයෝජනය කර තිබූ රු.මිලියන33 ක් එම ආගයෝජන 

කල්පිරීමට ගපර මුෙල් කර  ැනීම නිසා ඊට අොල ගපාලිය රු.1,457,442 ක් සංසථ්ාවට අහිමි වී 

තිබුණි. 

 

(ල) ශ්රී ලංකාගේ ජාතික අනනයතාව ගලාවට ග නයාම හා ිගද්ශ් ත ලාංකිකයන්ගේ ෙැනුම 

රසාස්වාෙය ප්රවර්සධනය සඳහා චන්ිකා තාක්ෂණය ඔස්ගස් ඉතාලිගේ ගහෝ යුගරෝපගේ ගවනත්ත 

රටක ස්ථාපිත කරන මැදිරියක රූපවාහිනී නාලිකාවක් පවත්තවාග න යාමටත්ත ඊට අවශ්ය 

උපකරණ තාවකාලිකව බදු පෙනමක් යටගත්ත මුෙල් අමාතයාංශ්ගේ එකඟතාවය මත ලබා 

 ැනීමටත්ත  අමාතය මණ්ඩඩලය ිසින් 2014 ගෙසැම්බර්ස මාසගේදී අනුමැතිය ලබා දී තිබුණි. ගමහි 

ආරම්භක කටයුු සඳහා අත්තතිකාරම් වශ්ගයන් 2015 ජනවාරි 02 දින රු.3,454,279 ක්  

 පන්නිපිටිය ප්රගද්ශ්ගේ පිහිටි චන්ිකා තාක්ෂණයඅන්තර්සජාතිකව ගබොහරින සමා මක් ගවත 

ලිඛිත ගිිසුමක් ගහෝ මුෙල් අමාතයංශ් එකඟතාවගයන් ගතාරව ග වා තිබුණි. එගස් වූවත්ත 2015 

ජනවාරි මාසගයන් පසුව ගමම කාර්සයය මුළුමනින්ම අත්තහැර ෙමා තිබුණු අතර ග වන ලෙ 

අත්තතිකාරම අයකර  ැනීමට  සමාගලෝිත වර්සෂය අවසානය ෙක්වාම කටයුු කර ගනාතිබුණි. 

 

(ව) සංස්ථාවට අනුමත කාර්සය මණ්ඩඩල තනුරු සංඛයාව ස්ිර 1,041 ක් සහ ගකාන්රාත්ත 08 ක් 

ගලස එකුව 1,049 ක් ිය. නමුත්ත එදිනට ගස්වගේ නියුක්ත ස්ිර තනුරු සංඛයාව 898 ක් 

පමණක් වූ අතර එදිනට අනියම් හා ගකාන්රාත්ත පෙනම මත බඳවා ග න සිටින නිලධාරීන් 

සංඛයාව 32 ක් ිය. ඒ අනුව එදිනට ස්ිර ිිධ තනුරුවල ඇබෑර්සු 159 ක් පැවුණි. එගස්ම 

වැඩබලන තනුරු 05 ක් ෙ ලබා දී තිබුණි.  

 

(ස) සංස්ථාවට කාර්සය මණ්ඩඩලය අනුමත කරන ලෙ අංක DMS/E4/37/4/231/1-1 හා 2011 ජූනි 30 

දිනැති කළමනාකරණ ගස්වා අධයක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ ලිපිය මගින් අනුමත කාර්සය මණ්ඩඩලයට  
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 ඇුළත්තව ගනාතිබුණු තනුරු නාම 15 ක් සඳහා ස්ි ර ගස්වකයන් 29 ගෙගනකු, ගකාන්රාත්ත 

ගස්වකයින් 13 ගෙගනකු සහ ගස්වකයන් 03 ක් කාර්සය පැවරුම් පෙනම යටගත්ත බඳවාග න 

තිබුණි.  

 

(හ)  සංසථ්ාගේ ිධායක තනුරුවලට වැඩ බැලීගම් පත්ත කිරීම් සිදු කිරීගම්දී සංස්ථාගේ අනුමත 

බඳවා ැනීගම් පටිපාටිගේ සහ ආයතන සංග්රහගේ 11 වැනි පරිච්චගේෙගේ 1.7 ව න්තිගේ සඳහන් 

අවශ්යතාවයන් සපුරා ගනාමැති නිලධාරීන් පත්ත කර තිබුණු අවස්ථා 05 ක් නිරීක්ෂණය ිය. 

 

(ළ)   2014, 2015, 2016, 2017  සහ 2018 වර්සෂයන් සඳහා වන වාර්සික වාර්සතාවන් ගමම වාර්සතාගේ 

දිනය ෙක්වාම පාර්සලිගම්න්ුගේ සභා ත කර ගනාතිබුණි. 

 

(අඅ)  ගවනත්ත මාධය ආයතන සම  අගනයෝනය වශ්ගයන් ප්රචාරණ කටයුු  කර  ැනීගම්  අරමුණ  

ඇතිව 2014 වර්සෂගේදී ගිිසුමකින් ගතාරව ප්රතිගවළඳ  නුගෙනුවක් ගලස “ලක්බිම නිවුස්ගේපර්සස්” 

ආයතනයට රු.3,030,564 ක් වටිනා ගුවන් කාලයක් ලබා දී තිබුණි. නමුත්ත සමාගලෝිත වර්සෂය 

අවසාන වන ුරුම ගමම  නුගෙනුවට අොළව සංස්ථාව ිසින් ලබා ත යුු ගසව්ාව ලබාග න 

ගනාතිබුණි. 

 

 

 

 ඩබ්ලිේ.පී.සී.වික්රමරත්ෙ 

විගණකාධිපති 
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 ளைௌப ஊை ணற்றும் டைபல்துவ அவணச்சர் அபர்ைலக்கு, 

 

இங்வை னொபமயிக் கூட்டுத்டமத்டயன் டவபர் ணற்றும் ஞிப்மநர் சவ 
அங்ைத்டபர்ைநமையத மம், 1971 ஆம் ஆண்டின் 38 ஆம் இக்ை யடயச் சட்த்டயன் 14(1) ஆம் 
ிரிபின் ைரழ் 2019 ஆம் பனத்டயற்ைம ஆண்யக்வைவத இத்டமல் சணர்ப்ிக்ையன்ழமம். 

 

 

 

 

ைஞக்கு அயக்வைைலம் இத்துன் இவஞக்ைப்ட்டுள்ந. 

 

இங்வை னொபமயிக் கூட்டுத்டமம் சமர்ில் 
வபத்டயதர் (டயன.) யமல் தடயக்ை, 
டவபர், 
இங்வை னொபமயிக் கூட்டுத்டமம், 
சுடந்டய சதுக்ைம், 
ளைமலம்ன 07. 
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ழமக்கு 

இத்டயிதல் ஊைத்துவதில் இங்வை னத்டயவ 

 

ளசதற்ஞி 

அயவு, ளமலது ழமக்கு, ைல்பிதில் ரினஞணம ப்ன பிபைம னக்ையதத்துபம் 
பமய்ந்ட யைழ்ச்சயைவந அர்ப்ஞிப்னனும், க்ையதத்துனும் டதமரித்து, னடயத 

ளடமனயல்தட்த்டயனூமை ளணனகூட்டி, மம டயவசைநிலும் ந்து பிரிந்து பமலம் 
இங்வைதர்ைநின் அிமவசைலக்கும் அப்மல் எநிப்னடல். 

 

குயக்ழைமள்/ இக்குைள் 

ளடமவக்ைமட்சய யைழ்ச்சயைநின் அடிப்வ ணமடயரிைநில் ணமற்ங்ைவநச் 
ளசய்படன் னெம் ைண்ைபனம் டன்வண, ல்பவைவண ணற்றும் அபற்யன் 

அர்த்டனள்ந டன்வணவத ழணம்டுத்டல். 
னடயத ளடமனயல்தட் னவைவந ஈடுடுத்டயத பண்ஞம் இசயைர்ைவந/ 

ஆய்பமநர்ைவந இகுபில் ளசன்வடல். 
டமத்டயன் ளௌடைீ ணற்றும் ணமி பநங்ைவந பிவநவுப் 

ளனக்ைனவதடமை ழணம்டுத்டல். 
யறுபத்துக்கு ழணடயை பனணமங்ைவந ஈட்க்கூடித னவைவந அயனைம் 

ளசய்டல். 
ழமட்டித் டன்வணக்கு ற் பிடத்டயல் யறுபத்டயன் யதடயச்சட் ைட்வணப்ில் 

டயனத்டங்ைவந ழணற்ளைமள்நல். 
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கூட்டுத்டமத் டவபரின் ளசய்டய 
 
இங்வை னொபமயிக் கூட்டுத்டமத்டயன் டவபமை மன் 2019 டயளசம்ர் ணமடம் 26 ஆம் 
டயைடய ைவணைவநப் ளமறுப்ழற்ழன். ைவணைவநப் ளமறுப்ழற்வுன் னடமபடமை 
மன், 2019 ஆம் பனத்டயல் ழடசயத ளடமவக்ைமட்சயச் ழசவபக்கு னைங் ளைமடுக்ை ழர்ந்ட 
னக்ையத சபமல்ைவந ைண்யந்து, அபற்வ சரிதமை அவதமநப் டுத்டயக் ளைமள்படற்கு 
ைபம் ளசலுத்டயழன். இவ்பமறு அவதமநம் ைமஞப்ட் சபமல்ைள் ஊமை 2020 னது 
பனத்டயல் னதுப் ளமனயவுன் ைமடி டுத்து வபப்டற்கு அடித்டநத்வட இட்டுக் 
ளைமள்படற்கு னடிந்டது ன்ழ மன் ம்னையழன். 
 
டபீின் னன்ழமடி அச இத்டயிதல் ஊை அவபரிவச ன் பவைதில் ழடசயத 
ழடவபைவநனேம், ழடசயத ளமறுப்ிவனேம் னடன்வணதமைக் ளைமண்டு, டயவண ணயக்ை 
ஞிதமட் ளடமகுடயதிரின் எத்துவனப்னன் டயர்பக் கூடித ைமப்குடயதில் வப்மற்ல் 
ணயக்ைதும் டணமதுணம யைழ்ச்சயைவநத் டதமரித்து ளடமவக்ைமட்சய இசயைர்ைவநனேம், 
ழசவப ளறுர்ைவநனேம் ளபற்ய ளைமள்பழட து எழ குயக்ழைமநமகும். 
 
 
 
வபத்டயதர் (டயன.) யமல் தடயக்ை, 
டவபர், 
இங்வை னொபமயிக் கூட்டுத்டமம், 
சுடந்டய சதுக்ைம், 
ளைமலம்ன 07. 
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கூட்டுத்டமத்டயன் ஞிப்மநர் சவ – 2019 சபரி ளடமக்ைம் ளபம்ர் 
பவ 

 

01. டயனணடய இழமக்ைம சத்டயதமங்ை ீைரர்த்டயந்ட  -  டவபர் 
 

02. டயன. சயத்டய ம். மனொக்      -  டவபர், இங்வை எயப்னக்  
            கூட்டுத்டமம். 
 

03. டயன. டயஸ் ழபமபிடம     -  இமமங்ைச் ளசதமநர், ைல்பி  
        அவணச்சு. 

 
04. டயன. மணல் பிதனி ளசமய்சம     -  ிடண யவழபற்று உத்டயழதமைத்டர், 

        டிதமர் துவ. 
 

05. டயன. அயத் யமந்ட டயஞ      –  சட்த்டஞி. 
 

06. டயன. ணமக்ை டல்பத்ட       –  டவபர், இங்வை எயப்னக்  
        கூட்டுத்டமம். 

 
07. டயனணடய ஆர்..ஸ். சந்டயரிைம ஞசயங்    -  ளடமகுப்மசயரிதர், சயயைத்ட   

        பமணஞ்சரி. 
 

08. டயன. சஞ்சரப பிதகுஞபர்ட     –  டவபர்/ ிடண யவழபற்று  
        உத்டயழதமைத்டர், டிதமர் துவ. 

 
09. டயனணடய அதம ழைமக்கு ிஞமந்து    -  டவபர், ழடசயத டயவப்க்  

        கூட்டுத்டமம். 
 

10. டயன. ஆர்.ம்.. த்மதக்ை      -  ஞிப்மநர் மதைம், யடய அவணச்சு. 
 

11. டயன. ணஞ்சு ிசன் சம்த். 
 

(இவ் பனத்டயல் கூட்டுத்டம ஞிப்மநர் சவ 11 டவபைள் கூடினேள்நது). 
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கூட்டுத்டமத்டயன் ஞிப்மநர் சவ – 2019 ளபம்ர் ளடமக்ைம் டயளசம்ர் 
31 பவ 

 
01. ணனத்துபர் (டயன.) யமல் தடயக்ை    -  டவபர், இங்வை னொபமயிக் 

கூட்டுத்டமம். 
 

02. டயன. ிசன் ளன்மதக்ை      -  னைழ் ைணம ப்ிடிப்மநர். 
 

03. டயன. இந்டயக்ை யதழபழை     -  ிடண யவழபற்று உத்டயழதமைத்டர், 
        ஆவக் வைத்ளடமனயல் துவ. 

 
04. டயன. இந்டயக்ை தத்       -  ஞிப்மநர் (சயங்ைந ழசவப),  

        இங்வை எயப்னக்   
        கூட்டுத்டமம். 

 
05. டயன. ணஞ்சு ணமக்கும்ன      –  சட்த்டஞி. 

 
06. டயன. தந்ட டர்ணடமச       – டவபர் ழடசயத டயவப்க்  

        கூட்டுத்டமம். 
 

07. டயனணடய ீ.ழை.ஸ். சுழமடயி     - ழணடயை ளசதமநர்   
        (எனங்ையவஞப்மநர்), ைல்பி  
        அவணச்சு. 

 
08. டயன. ழை..ீ பிழசயய     -  ழணடயை ளசதமநர், ைல்பி  

        அவணச்சு. 
 

09. டயன. ச்.ச். ைஸ்தூரிஆச்சய    -  ஞிப்மநர் மதைம், யடய,   
        ளமனநமடமம் ணற்றும் ளைமள்வை 
        அிபினத்டய அவணச்சு. 
 

 
10. டயன. ஸ்.ஆர்.ப்.ம்.ஆர்.ீ. சத்குணம   -  ழணடயை ளசதமநர், ளபகுச ஊை 

        அவணச்சு 
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2019 ஆம் பனத்டயல் னொபமயிக் கூட்டுத்டமத்டயன் சயழஷ் 
னைமவணத்துபம் 

 
01. டவபர்    - டயனணடய இழமக்ைம சத்டயதமங்ை ீைரர்த்டயந்ட  

      (2019.11.17 பவ). 
   டயன. மக்ை ைலளபப (2019.12.10 ளடமக்ைம்  

    2019.12.25 பவ) டயல். 
   வபத்டயதர் (டயன.) யமல் தடயக்ை (2019.12.26  

    ளடமக்ைம்). 

 
02. ஞிப்மநர் மதைம்  - டயன. சமங்ை பிதத் (2019.11.17 பவ).  

         டயன. அயத் குஞத் மை (2019.12.26 ளடமக்ைம்). 

 
03.  ிடயப் ஞிப்மநர் மதைம்  -  டயன. மயத்ட ைமல்ழை.     
       (ளமயதிதல்)  

 
04.  ிடயப் ஞிப்மநர் மதைம் -  டயன. யமந்ட உதபங்ச (2019.12.22 பவ).  
 
05. ிடயப் ஞிப்மநர் மதைம் - டயன. சுழணட அத்துசயய.  
 
06. ஞிப்மநர் (யனபமைம்)  - டயன. டீ.ீ.சர.ஈ. ீரிஸ் (2019.09.11 பவ).  

        டயன. ழண அயத் (2019.09.13 ளடமக்ைம்)       
 ைவணைவந யவழபற்றுடல். 

 
07. ஞிப்மநர்     -  டயன. மயத்ட ழை. பிழசயங்.  
 (மமபிட யைழ்ச்சயைள்) 

 
08. ஞிப்மநர்     -  டயன. ர்ய அில் ட சயல்பம (2019.05.12 பவ).
 (டதமரிப்ன ழசவபைள்) 
 
09. ஞிப்மநர்     -  டயன. ரீ.ம்..ீ சந்டயழசக்ை (2019.09.12 பவ). 
 (ஆமய்ச்சயனேம் திற்சயனேம்) 
 
10. ிடண ளமயதிதமநர்         - டயன. டீ.ம்.ழை. டசமதக்ை.  

 டயன. ி.ஸ்.ீ. ளழம. 
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11. ஞிப்மநர்    -  டயனணடய ரின் பிழழைமன்.   
 (ைல்பி யைழ்ச்சயைள்) 

 
12. ிடண ைஞக்ைமநர்   -  டயனணடய .ச்.ஈ.ஆர்.ீ. டயரிசயங். 

 
13. ஞிப்மநர் (சந்வடப்டுத்டல்) - டயன. டீ..டீ.ழை.ஸ். ளடமங்ளைம (2019.07.17 பவ).  

 டயன. னைணட் பமஸ் (2019.09.02 ளடமக்ைம்). 

14. ஞிப்மநர்    - டயன. டயக் ணைைணழை (2019.06.02 பவ) டயல்.  டயன. 
 (ளசய்டய ணற்றும்   யமர் ன். ைமசயம் (2019.06.03 ளடமக்ைம்)  
 ப்ன பிபைமங்ைள்)  ைவணைவந  யவழபற்றுடல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



இங்வை னொபமயிக் கூட்டுத்டமம் - ஆண்யக்வை 2019   

 

170 

 

 

பினதுைலக்ைம  ளபற்யைள் - 2019 

யைழ்ச்சயப் ிரிபிமல் ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் பினதுைலம், ரிந்துவைலம் 
மை அையமல் ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் பினதுைலம், ரிந்துவைலம் 
சர்பழடச பினதுைள் 

 யைழ்ச்சயதின் ளதர் பினது பினம ையவக்ைப் ளற் 
இம்/ பினது/ 

மமட்டு 

பினதுக்குரிதபர் 

1. “(පැ)ளன் ைத்டத” ((පැ)Pan 

karaththaya) ஏங்ை 
ளடமவக்ைமட்சய மைம் 

Input - 2019 

(Thailand) 

இறுடயச் சுற்றுக்குத் 
ளடரிபமடல் 

டயன. 
ளணமமன்ய 
ங்ைமத் 

2. “(පැ)ளன் ைத்டத” ((පැ)Pan 
karaththaya) ஏங்ை 
ளடமவக்ைமட்சய மைம் 

Japan Prize - 2019 

 

இறுடயச் சுற்றுக்கு 
சயமரிசு 
ளசய்தப்டுடல் 

டயன. 
ளணமமன்ய 
ங்ைமத் 

3. “(පැ)ளன் ைத்டத” ((පැ)Pan 

karaththaya) ஏங்ை 
ளடமவக்ைமட்சய மைம் 

ABU - 2019 

Turkministhan 

பிழச பினது டயன. 
ளணமமன்ய 
ங்ைமத் 

4. இத்டயிதல் 
ஊைத்துவதில் 
த்டயற்ைமை ஆற்யத 
ழசவபக்ைமை. 

இத்டமய 
மழமய 
சயங்ைந 
ைமச்சம 
பினம – 2019 

மமட்டு பினது டயன. 
ளணமமன்ய 
ங்ைமத் 

5. “ையரி னட்டி” (Kiri Mutti) 
ஏங்ை ளடமவக்ைமட்சய 
மைம் 

Detective FEST 

International Film 

and Television 

Festival Moscow 

Russia - 2019 

லரிதின் பிழச 
டிப்ழநமணம 
சமன்யடழ் 

டயன. ங்ை 
ண்மமதக்ை 

6. “ழணழதம” (Hemalayo) 
ஏங்ை ளடமவக்ைமட்சய 
மைம் 

Detective FEST 

International Film 

and Television 

Festival Moscow 

Russia - 2019 

லரிதின் பிழச 
டிப்ழநமணம 
சமன்யடழ் 

டயன. அத்து 
ீரிஸ் 
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7. “ய(හැ)ண்டிதமப” 
(Ni(හැ)handiyawa) ஏங்ை 
ளடமவக்ைமட்சய மைம் 

Detective FEST 

International Film 

and Television 

Festival Moscow 

Russia - 2019 

சயந்ட குறுந் 
டயவப்த்துக்ைம 
ளமன் பினதும், 
சமன்யடலம் 

டயன. ங்ை 
ண்மமதக்ை 

8. “ளசமன் சரன் ச ணத்டக்ை 
(ච ොන් චීන් රස මතක)” (Chon Cheen 

Rasa Mathaka) 

Golden Ribbon - 

2019 

 

ணயைச் சயந்ட 
ழதமசவவத 
ளடரிவு ளசய்னேம் 
ழமட்டிதில் ணயைச் 
சயந்ட பனள் 
ளடரிவு 
ளசய்தப்டுடல். 

டயன. சணன் 
ிழணத் 

 

 சுணடய பினது பினம – 2019 – சயமரிசு 
 

ணயைச் சயந்ட ஏங்ை ளடமவக்ைமட்சய மைம் “இட்டு ( කෑ)ழைய (Irattu (කෑ)Keli)” 
ளடமவக்ைமட்சய மைம் – டயன. யன் ணமப்ிட்டித 

 ழணல் ணமைமஞ சவதிமல் மத்டப்ட் ைவஜர்ைவநப் மமட்டும் மமட்டு 
பினமபில் ம் ணற்றும் ளடமவக்ைமட்சய ஊைத்டயல் னன்ழமடி ன் பினது. 

 

 

ஊை பவவு ணற்றும் அவசவூட் அையமல் (Graphic and Animation Unit) ளற்றுக் 
ளைமள்நப்ட் பினதுைள் 

 டயன. டயங்த டயல்மன் ைவஜரிமல் டணது ஆற்வக் ளைமண்டு யர்ணமஞிக்ைப்ட் 
“Silent Sigh” னும் னப்ரிணமஞ அவசவூட் ைமர்ட்டூன் டயவப்த்டயற்கு “Digicon  6 Sri Lanka” 

International Short Film Contest - 2019 னும் டயவப் பினமபில் டயவணக்ைம டயன் மமட்டு 
பினது பனங்ைப்ட்து. 
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பிவநதமட்டுத்துவ அையமல் ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் பினதுைலம், ரிந்துவைலம் 
 
 யைழ்ச்சயதின் ளதர் பினது பினம ையவக்ைப் ளற் இம்/ 

பினது/ மமட்டு 
பினதுக்குரிதபர் 

1. (බ් රැ)ிழண்டிக் ஸ் 
சடயத குசமத – 
2018 (Brandix Rasadiya 

Kusalanaya – 2018) 

வைம் பினது 
பினம 

பினதுக்ைமை 
ரிந்துவக்ைப்ட்து. 

டயனணடய குணமரி 
ணமளல். 

2. Beyond the Boundary 

யைழ்ச்சய  

வைம் பினது 
பினம 

பினதுக்ைமை 
ரிந்துவக்ைப்ட்து. 

டயன. ளதனுக்ை 
டசமதக்ை 

3. Gajaba Super Croass 2018 மடயடய 
பிவநதமட்டு 
பினது பினம 

ணயைச் சயந்ட 
பிவநதமட்டு யைழ்ச்சய 

டயன. சம்த் சர 
ளழம 

4. Beyond the Boundary 

யைழ்ச்சய  

மடயடய 
பிவநதமட்டு 
பினது பினம 

ணயைச் சயந்ட 
பிவநதமட்டு யைழ்ச்சய 
(ப்ன பிபைமம்) 

டயன. ளதனுக்ை 
டசமதக்ை 

5. SLT Speed Up - 
வசக்ையள் சபமரி - 
2018 

மடயடய 
பிவநதமட்டு 
பினது பினம 

பினதுக்ைமை 
ரிந்துவக்ைப்ட்து. 

டயன. துமன் 
இந்டயக்ை 

6. Beyond the Boundary 

யைழ்ச்சய  

சயல்க் 
பிவநதமட்டு 
பினது பினம 

லரிதின் பினது – ணயைச் 
சயந்ட பிவநதமட்டு 
யைழ்ச்சய 

டயன. ளதனுக்ை 
டசமதக்ை 

7. SLT Speed Up - 
வசக்ையள் சபமரி - 
2018 

சுணடய பினது 
பினம 

பினதுக்ைமை 
ரிந்துவக்ைப்ட்து. 

டயன. துமன் 
இந்டயக்ை 
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யைழ்ச்சய னைமவணத்துப அையமல் ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் பினதுைலம், ரிந்துவைலம் 

 யைழ்ச்சயதின் 
ளதர் 

பினது 
பினம 

ையவக்ைப் ளற் இம்/ 
பினது/ மமட்டு 

பினதுக்குரிதபர் 

1. Tone Poem சுணடய 
பினது 
பினம 

ணயைச் சயந்ட இவச 
யைழ்ச்சயக்ைம பினது. 

டயன. ங்ை ிழணத் 

2. Tone Poem சுணடய 
பினது 
பினம 

ணயைச் சயந்ட இவச 
யைழ்ச்சயக்ைம பினதுக்ைமை 
ரிந்துவக்ைப்ட்து. 

டயன. ங்ை ிழணத் 

 

 
சங்ைரட அையமல் ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் பினதுைலம், ரிந்துவைலம் 
 
 யைழ்ச்சயதின் 

ளதர் 
பினது பினம ையவக்ைப் ளற் 

இம்/ பினது/ மமட்டு 
பினதுக்குரிதபர் 

1. “சயயதக்ைய 
(රෑ)ழ” (Sihinayaki 

(රෑ)Re) இவச 
யைழ்ச்சய 

இங்வை 
சுதமடீ 
ஊைபிதமநர்ை
நின் அவணப்ன 

 அிணம/ 
மமட்டு பினது 

 

டயன. ணழைஷ் 
யஸ்ங்ை 

2. “சயதத்டக்ை 
ைணமந்டத” 
(Siyapathaka 

Gamanaanthaya) 
பிபஞ 
யைழ்ச்சய 

வைம் பினது 
பினம 

ணயைச் சயந்ட பிபஞ 
யைழ்ச்சய 

டயனணடய தணயி 
இழளனண 
ைணத் 

3. “டயரித டயதித” 
(Diriya Diyaniya) 
ணைநிர் யைழ்ச்சய 

சுணடய பினது 
பினம 

ணயைச் சயந்ட ணைநிர் 
யைழ்ச்சய 

டயனணடய தணயி 
இழளனண 
ைணத் 
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4. “பசந்டதட் து 
(වැ)ளபடிட” 
(Wasanthayata Dura 

(වැ)Wedida) 
பிவநதமட்டு 
யைழ்ச்சய 

சுணடய பினது 
பினம 

ணயைச் சயந்ட 
பிவநதமட்டு யைழ்ச்சய 

டயனணடய தணயி 
இழளனண 
ைணத் 

5. “சரத்டழ த்ட” 
(Seethale Naththala) 
இவச யைழ்ச்சய 

சுணடய பினது 
பினம 

ணயைச் சயந்ட இவச 
யைழ்ச்சய 

டயனணடய தணயி 
இழளனண 
ைணத் 

6. “டல்த்ழட 
பிதண” (Thalpathe 

Viyamana) ணைநிர் 
யைழ்ச்சய 

சுணடய பினது 
பினம 

ணயைச் சயந்ட ணைநிர் 
யைழ்ச்சய 

டயனணடய தணயி 
இழளனண 
ைணத் 

 
ைல்பிச் ழசவபைள் அையமல் ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் பினதுைலம், ரிந்துவைலம் 

 யைழ்ச்சயதின் 
ளதர் 

பினது பினம ையவக்ைப் ளற் 
இம்/ பினது/ 
மமட்டு 

பினதுக்குரிதபர் 

1. Knowledge 01st 2019 – சுைமடம 
அவணச்சு/ சுைமடம 
ழணம்மட்டுப் 
ஞிதைம் 

பனத்டயற்ைம 
ணயைச் சயந்ட 
சஞ்சயவை யைழ்ச்சய 

டயன. மை சுபீ 
தக்ளைமடி 

2. “ணங் ஆசய் ணட் 
ையதன்” ((මං)Man 

Aasai Mata Kiyanna) 
சயறுபர் யைழ்ச்சய 

2019 - சுணடய பினது 
பினம ணற்றும் 
வைம் பினது 
பினம 

பனத்டயற்ைம 
ணயைச் சயந்ட சயறுபர் 
யைழ்ச்சயக்ைமை 
ரிந்துவக்ைப்ட்து. 

டயன. மை சுபீ 
தக்ளைமடி 

3. Knowledge 01st 2019 – சுைமடம 
அவணச்சு/ சுைமடம 
ழணம்மட்டுப் 
ஞிதைம் 

பனத்டயற்ைம 
ணயைச் சயந்ட 
சஞ்சயவை யைழ்ச்சய 

டயன. சங்ை 
யழம 

4. “சுக்ைமண” 
(Sukkanama) 

2019 - அச பினது பனத்டயற்ைம அடய டயனணடய டங்ைய 
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சஞ்சயவை யைழ்ச்சய பினம சயந்ட சஞ்சயவை 
யைழ்ச்சய 

அத்துயத 

5. “மடயக்ை மச - 
பித்தமப” (Jathika 

Pasala - Vidyawa) 
ழடசயத மசமவ 
– பிஞ்ஜமம் – 
ளனங் ைல் 
ஊமை படீ்டிற்கு 
உப்ன 

ைல்பி யைழ்ச்சய 

2019 - சுணடய பினது 
பினம 

ணயைச் சயந்ட ைல்பி 
யைழ்ச்சய 

டயனணடய யலூம 
ளணமளமட்டி 

 
சயறுபர் அையமல் னன்ளடுக்ைப்ட் பிழச ைனத்டயட்ங்ைள் ணற்றும் ளற்றுக் 
ளைமள்நப்ட் பினதுைலம், ரிந்துவைலம் 

 
 உடமந்ட குஞடயக்ை – வைம் ணற்றும் சுணடய பினது பினமக்ைநில் “னத்து (Muthuhara)” 

சயறுபர் யைழ்ச்சய ணயைச் சயந்ட சயறுபர் யைழ்ச்சயக்ைமை ரிந்துவக்ைப்ட்து. 
 

 ணமட ீபீசயங் – 2019 ழடசயத சயறுபர் டய பினமபில் டதமரிப்மநமை ைவணதமற்றுடல். 
2019 வைம் ளய பினது பினமபில் ணயைச் சயந்ட ைல்பி யைழ்ச்சயதமை “ளசல்ி (Selfie)” 
னும் யைழ்ச்சய பினது ளறுடல். 2019 சுணடய பினது பினமபில் ணயைச் சயந்ட ைட்ன, 
ளசபிப்ன வப்மை “ளசல்ி (Selfie)” யைழ்ச்சய ரிந்துவக்ைப்ட்து. 

 
 யமன் த்மதக்ை – 2019 ழடசயத சயறுபர் டய பினமபில் ிடம ஞிப்மநமை 

ைவணதமற்றுடல். ளைமரித ளடமவக்ைமட்சய யறுபத்டயற்கு அபர் ழதமசவ னன்வபத்ட  
Sri  Pop யைழ்ச்சயக்ைமை 22,000 க்ையத அளணரிக்ை ளமர் ையவக்ைப் ளற்து. 2019 வைம் 
பினது பினமபில் ணயைச் சயந்ட சயறுபர் யைழ்ச்சயதமை “ிப்னனு ணக்ை னப (Pipunu Malaka 

Ruwa)” யைழ்ச்சய ரிந்துவக்ைப்ட்து. சர ழைமல்ன் ரின் ைனத்டயட்த்டயல் ணயைச் சயந்ட 
உத்ழடச ைனத்டயட்த்டயற்ைமை  “Silk Road of My Eyes” ளடரிவு ளசய்தப்ட்து. 2019 Detective First Film 

Festival Moscow Russ Diploma Winner. “A taste of Ceylon Tea” Selected for the Screening at in Input Film Festival in Thailand 

2019. 

 

ளசய்டய ணற்றும் ப்ன பிபைமப் ிரிபிமல் ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் பினதுைலம், 
ரிந்துவைலம் 
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ளசய்டயப் ிரிபிமல் ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் பினதுைலம், ரிந்துவைலம் 

 பனத்டயற்ைம ணயைச் சயந்ட ைபிவடத் ளடமகுப்ிற்ைம பித்ழதமடத பினது – டயன. யமர் 
ன். ைமசயம். 

 
 ஊைபிதமநனக்ைம ணயைச் சயந்ட பினது – டயனணடய பினக்டயைம ைமரிதபசம். 
 
 2019 ஆசயதமபில் ணயைச் சயந்ட ளசய்டய அயபிப்ன ளடமர்ம யதம பின் பினது – 

ஆங்ைய ளசய்டயப் ிரிவு. 
 
 2019 ப்ில் – யதம பின் பவதவணப்ின் ணமடமந்ட ணயைச் சயந்ட ளசய்டய அயபிப்ன 

– ஆங்ைய ளசய்டயப் ிரிவு. 
 
 னடமபது மடயடய ஊை பினது பினமபில் ணயைச் சயந்ட ளசய்டய அயபிப்மநர் 

(சயங்ைநம்) – டயனணடய யமடய னபன்ணலீ ண்மமதக்ை. 
 
 ஷ்தமபின் ளணமஸ்ழைம ைரில் வளற் Detective Fest சர்பழடச டயவப் (சயிணம) 

ணற்றும் ளடமவக்ைமட்சய பினது பினமபில் சுற்மவப் ழஞிப் மதுைமத்டல் சமர்ில் 
டதமரிக்ைப்ட் ளசய்டயக் குயப்ிற்ைம பிழச டிப்ழநமணம சமன்யடழ் - டயனணடய யமடய 
னபன்ணலீ ண்மமதக்ை. 

 
 மடயடய பினது பினமபில் ணயைச் சயந்ட ளசய்டய அயபிப்மநர் (டணயழ்) – டயன. ஸ்.டீ.ம். 

சஹ்மன். 
 
 அச பினது பினமபில் ணயைச் சயந்ட பிபஞ யைழ்ச்சய – டயன. அதமட ழடபப்ிரித. 

 

ப்ன பிபைமப் ிரிபிமல் ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் பினதுைலம், ரிந்துவைலம் 

 
2019 பனத்டயற்ைம “ளசமம (ධා)டமம (Sobadhara)” யைழ்ச்சய அச பினவடப் ளற்றுக் 
ளைமண்துன், “ட்ம (Rataa)” யைழ்ச்சய வைம் ளய பினது பினமபில் பினதுக்ைமை 
ரிந்துவக்ைப்ட்து. (பினது பினம ைமக்ையணத்டயல் வளவுள்நது). 
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 அவபரிவசதிமல் ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் பினதுைள் 

 Eye Shuffle ணற்றும் Cafe Classics னும் ி இவச யைழ்ச்சயைலக்ைமை வைம் ளலீஸ் - 2019 
பினது பினமபில் 2018 பனத்டயற்ைம ணயைச் சயந்ட யைழ்ச்சய னலவணப் டுத்டல் 
(ஆங்ையம்) பினவட ளபன்ளடுப்டற்கு ளசரீம டமயர் அபர்ைலக்கு னடிந்டது. 

 
பிபஞ ணற்றும் ல்சுவப அையமல் ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் பினதுைலம் , 
ரிந்துவைலம் 

 யைழ்ச்சயதின் ளதர் பினது 
பினம 

ையவக்ைப் ளற் 
இம்/ பினது/ மமட்டு 

பினதுக்குரிதபர் 

1. “ஆக்ையணீய 
ஆைந்துக்ைழதம 
(Aakramanasheeli Aaganthukayo)” 

சுணடய 
பினது 
பினம 

ணயைச் சயந்ட பிபஞ 
யைழ்ச்சய 

டயன. னயத்ட 
டயசமமதக்ை 

2. “ஆனேழம ழபபம (Ayubo 

Wewa)” 
சுைமடமக் 
ைல்பி 
பினது 

 

ணயைச் சயந்ட 
ளடமவக்ைமட்சய 
சுைமடம யைழ்ச்சயத் 
டதமரிப்மநர் 

ளசல்பி சந்டயதம 
பிடமபசம் 

3. “ரி னதுண இஸ்ழைமழ 
(Hari Puduma Iskole)” 

அச 
பினது 
பினம 

ணயைச் சயந்ட பிபஞ 
யைழ்ச்சய 

டயன. மணல் ிசன் 

4. “ரி னதுண இஸ்ழைமழ 
(Hari Puduma Iskole)” 

AIBD 
சர்பழடச 
பினது 
பினம 

ணயைச் சயந்ட பிபஞ 
யைழ்ச்சய 

டயன. மணல் ிசன் 

5. “அனண னதுண ழமட 
த்ட (Aruma Puduma Roda 

Hathara)” 

வைம் 
பினது 
பினம 

ணயைச் சயந்ட சஞ்சயவை 
யைழ்ச்சயதமை 
ரிந்துவக்ைப்டுடல் 

டயன. சந்ட 
ளசபித் 

டயன. மணல் சயடத் 
சூரித ண்ம 

6 “ணயய ணத்ட டி 
(නැ)ளத்ட (Mihi Matha Thani 

அச 
பினது 

ணயைச் சயந்ட சஞ்சயவை 
யைழ்ச்சயதமை 

டயன. சந்ட 
ளசபித் 
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. Natha)” பினம ரிந்துவக்ைப்டுடல் 

7
. 

“ஆனேழம ழபபம (Ayubo 

Wewa)” 
அச 
பினது 
பினம 

ணயைச் சயந்ட சஞ்சயவை 
யைழ்ச்சய 

ளசல்பி சந்டயதம 
பிடமபசம் 

 

* யவழபற்றுத் டதமரிப்மநர் டயன. சந்ட ளசபித் அபர்ைள் டதமரித்ட “ணயய ணத்ட   

டி ளத்ட (Mihi Matha Thani Natha)” பிபஞ யைழ்ச்சய ABU சர்பழடச ழமட்டிதில் இறுடயச் 
சுற்றுக்குத் ளடரிபமவண குயப்ித்டக்ைது. 

 

டயவப் ணற்றும் எயச் ழசர்க்வை அையமல் ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் பினதுைலம் , 
ரிந்துவைலம் 

“னஞ்சய அழ ழமக்ைத (Punchi Ape Lokaya)” – சயறுபர் யைழ்ச்சய, னொபமயி அச பினது பினம – 
2019 பினது பினமபில் பனத்டயற்ைம ணயைச் சயந்ட சயறுபர் யைழ்ச்சயதமை பினது 
ளபன்ளடுக்ைப்ட்து. யைழ்ச்சயத் டதமரிப்மநர் டயன. துசயத்ட பிடமடயஞ. 

“னஞ்சய ஸ்டுபர்ட் ” – சயறுபர் டயவப்ம், னொபமயி அச பினது பினம – 2019 பினது 
பினமபில் பனத்டயற்ைம ணயைச் சயந்ட எயச் ழசர்க்வை யைழ்ச்சயதமை ரிந்துவக்ைப்ட்து. 
யைழ்ச்சயத் டதமரிப்மநர் ளசல்பி பயகுணமரி பிடமழை.  
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யைழ்ச்சயப் ிரிவு 
மைப் ிரிவு 
 
மைப் ிரிபின் ழமக்ைங்ைள் 

 மநமந்டம் எநிப்மையன் ளடமவக்ைமட்சய யைழ்ச்சயைலள் ணயைப் ில்தணம 
அங்ைளணமன்ம ளடமவக்ைமட்சய மைத் துவதின் னன்ழமடி ன் பவைதில் 
ளடமவக்ைமட்சய மைக் ைவதின் டத்வடப் ழஞி இசயைர்ைநின் இசவவத 
பநம;ப்டற்ைமை, உதர் டத்டயம ஏங்ை ணற்றும் ல்சுவப ளடமவக்ைமட்சய 
மைங்ைவந படிபவணத்டல். இத் துவக்கு இதன்பவ னடயத வப்னைவந அயனைம் 
ளசய்டலும், னதுப் னதுக் ைவஜர்ைவந அயனைம் ளசய்டலும். (லத்டமநர்ைள், டிைர்ைள் 
ணற்றும் இவசக் ைவஜர்ைள் னடமழமர்). 
 

 ளடமவக்ைமட்சய மைக் ைவக்கு அடிப்வதமை அவணந்ட ைவைநம ழணவ 
மைம், சயிணம ழமன் ஊைங்ைநிலும் சணமந்டணம னன்ழற்த்டயற்கு 
உறுதுவஞதமை இனத்டல். (ஊைங்ைலக்ையவதில் பநர்ச்சய). 

 
 டயர்ைமத்டயல் ளடமவக்ைமட்சய மைக் ைவவத சர்பழடச ணட்த்டயற்குக் ளைமண்டு 

ளசல்படற்ைம படிக்வைைவந ழணற்ளைமள்நல். 
 
 அச மை பினம, அச டயவப் பினம, அச ைமசம பினம ணற்றும் ழடசயத 

வபபங்ைவந ழடி எநிப்னச் ளசய்டலும், ி ைவ யைழ்ச்சயைவந எநிப்னபடன் 
னெம் ழடசயத ணட்த்டயம ழசவபைவந யவழபற்றுடலும். 

 
 னொபமயிக் கூட்டுத்டமத்டயல் இவஞந்து ளைமள்லம் னடயத ைவஜர்ைலக்கும், 

ஊைத்துவதில் ிழபசயக்கும் டயர்மர்ப்னன் னொபமயிக் கூட்டுத்டமத்டயன் 
திற்சய ணற்றும் பனயைமட்ல்ைவந டயர்மர்த்துக் ைமத்டயனக்ையன் ைவஜர்ைலக்கும் 
திற்சயதநித்டல். 

 
 ி ைவஜர்ைலக்ைம மமட்டு பினமக்ைவந ற்மடு ளசய்டல். 
 
 ளடமவக்ைமட்சய இசயைர்ைவந, ளடமவக்ைமட்சயவதப் தன்டுத்டய ைநிப்ியனந்து 

ஜமம் ழமக்ைய பனயமத்டல். 
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பனத்டயல் னக்ையதணமை ழணற்ளைமள்நப்ட் ஞிைலம், ைனத்டயட்ங்ைலம் 

 “ணயிையஞ (Minikirana)” ல்சுவப ளடமவக்ைமட்சய மைத்டயன் 50 அங்ைங்ைவந 2019.07.10 – 
2019.10.03 பவ எநிப்னச் ளசய்டல். 

 “பித்மஞிழை ிழணத (Pavithranige Premaya)” னதுபன ஏங்ை ளடமவக்ைமட்சய மைம் 
எநிப்ப்டுடல். 

 “யளப  (Nivena Pahana)” ளபசமக் ஏங்ை ளடமவக்ைமட்சய மைம் எநிப்ப்டுடல். 
 “சமப்த் ஸ்ணஞத (Saapalath Smaranaya)” த்டமர் ஏங்ை ளடமவக்ைமட்சய மைம் 

எநிப்ப்டுடல். 
 “சயத்ட யப ைத்டம (Sitha Niwana Katha)” 12 ழமதம டய ஏங்ை ளடமவக்ைமட்சய மங்ைவந 

டதமரித்து எநிப்னடல். 
 “டமம (Thalabhashana)” 52 யைழ்ச்சயைவந ிடய சிக்ையனவண ழடமறும் ழடிதமை 

எநிப்னடல். 
 “பமசுயத (Wasuliya)” 52 யைழ்ச்சயைவந டதமரித்து எநிப்னடல். 
 “பமைல்ை (Waahalkada)” 40 யைழ்ச்சயைவந டதமரித்து எநிப்னடல். 
 “சங்யந்ட (Sanhinda)” 52 யைழ்ச்சயைவந டதமரித்து எநிப்னடல். (டயங்ைள், னடன் ணற்றும் 

ளபள்நி). 
 “இரிடம ஆனேழமபன் (Iridaa Aayubowan)” ஜமதிறு பஞக்ைம் ழடி யைழ்ச்சய எநிப்ன. 

 

சங்ைரட அகு 

இவ் அகு யைழ்ச்சயப் ிரிபின் ைரழ் இதங்ைய பனையன்து. அடற்ைவணத சங்ைரட அையமல் 2019 
ஆம் பனத்டயல் ைரழ்க் ைமடம் யைழ்ச்சயைள் டதமரிக்ைப்ட். 

• “சயயதக்ைய (රෑ)ழ” (Sihinayaki (රෑ)Re). 
• “சயத்ைத் ைர” (Sithgath Gee). 
• “இரிடம ஆனேழமபன்” (Iridaa Aayubowan). 
• “யன பித“ (Hiru Viyana). 
• “டமடம தைளசப“ (Badaada Nugasewana). 
• “சங்யந்ட” (Sanhinda). 
• “மணயடம“ (Paaramitha). 
• “த்ட ச” (Rajatha Sara). 
• “ஆமடம ஸ்ப (දැ)ளட(හැ)ள” (Aaradanaa Swara (දැ)De(හැ)hena) 
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பிவநதமட்டு அகு 

 உள்மட்டிலும் அழட ழமன்று ளபநிமடுைநிலும் வளறுையன் பிவநதமட்டுப் ழமட்டி 
யைழ்ச்சயைவந வணதணமைக் ளைமண்டு டதமரிக்ைப்ட் பிவநதமட்டு யைழ்ச்சயைள் 
பமமந்டம் எநிப்ப்ட்டு பனையன். 
 

 Beyond the Boundary ளடமவக்ைமட்சய யைழ்ச்சய ன்து உள்மட்டிலும் அழட ழமன்று 
ளபநிமடுைநிலும் வளறுையன் பிவநதமட்டுப் ழமட்டிைநில்/ யைழ்ச்சயைநில் 
இம்ளறுையன் னக்ையத யைழ்வுைவந வணதணமைக் ளைமண்டு, அது ளடமர்மை ணடயப்ீடு 
ளசய்தப்டுையன் யைழ்ச்சயதமகும். இந் யைழ்ச்சய பமந் ழடமறும் எநிப்ப்ட்டு 
பனையன்து. 

 

இபற்யற்கு ழணடயைணமை 2019 ஆம் பனத்டயல் ழடிதமை எநிப்னச் ளசய்தப்ட் 
யைழ்ச்சயைள் பனணமறு: 

 Sri Lanka Tour of South Africa - 2019 1 & 2 Test - 1 - 5th ODI - T20 Matches 

 

 “ப்மழத அவுனது சயய - 2019” (Japanaye Avurudu Siri - 2019) 

 

 Sri Lanka Defenders Open Badminton Final 

 

 “(බ්රැf)ிழண்டிக் ஸ் சடயத குசமத – 2019” (Brandix Rasadiya Kusalanaya – 2019) 
 

 “தபளயதம குடயவ ஏட்ப் ழமட்டி - 2019” (Nuwaraeliya Thuranga Tharangaya – 2019) 

 

 Fox Hill Super Cross 2019 

 

 ICC World Cup 2019 

 

 Netball World Cup 2019 

 

 Bangladesh Tour of Sri Lanka 

 

 Festival of Cricket 

 

 Horse race Jumping 

 

 Commando Challenge 2019 
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 “பர்த்டை ழசவப ளணய்பல்லுர் பிவநதமட்டுப் ழமட்டி” (Welanda Sewa Malala 

Kreeda Ulela) 

 

 New Zealand Tour of Sri Lanka 2019 (1st-2nd Test) 

 

 “33 பது இவநஜர் ழசவப னொப்பமயி ைப்ந்டமட்ப் ழமட்டித் ளடமர்” 
(33 wana Tharuna Sewa Rupavahini Volleyball Shurathaavaliya) 

 

 “பிதமகு ழணமட்ர் (ක්චරොப)குளமஸ் ழமட்டித் ளடமர் - 2019” (Wijayabahu Motor 

Cross Tharangawaliya - 2019) 

 

 “ைம சுப்ர் (ක්චරො2)குளமஸ் ழமட்டித் ளடமர் - 2019” (Gajaba Super Cross 

Tharangawaliya - 2019) 

 

 Sports Flash Back – 2019 

 

 Walawa Super Cross – 2019 

 

 SLT Speedup Cycle Race – 2019 

 

 Gunner Super Cross – 2019 

 

 UFF Fun rally – 2019 

 

 Rugby World Cup – 2019 

 

 Cavelry Super Cross – 2019 

 

 DSL Super Sports School Volleyball Championship – 2019 

 

 Prima Under 15 Cricket Final – 2019 

 

 Rotherham Circuit meet – 2019 

 

 South Asian Game - 2019 

 

 

 

 

 

 



இங்வை னொபமயிக் கூட்டுத்டமம் - ஆண்யக்வை 2019   

 

183 

 

 

டயவப்ம் ணற்றும் எயச் ழசர்க்வை அகு 

யைழ்ச்சயைள் ளடமர்ம டைபல்ைள்/ பிங்ைள் 

 
 உ டவப்ன இப்ட் யைழ்ச்சயைள் 

 

 யைழ்ச்சய எநிப்னச் ளசய்தப்ட் 
அங்ைங்ைநின் ண்ஞிக்வை 

1. சயந்து வபி (சயங்ைந உ டவப்ன) 30 mts x 206 

2. அத்டயப் னக்ைள் (சயங்ைந உ டவப்ன) 30 mts x 205 

3. ABU Short Film (சயங்ைந உ டவப்ன) 15 mts x 04 

4. Trip for Love (சயங்ைந உ டவப்ன) 01 hrs 10 mts 

5. டணயழ்த் டயவப்ம் (சயங்ைந உ டவப்ன) 150 mts x 05 

6. ஆங்ையத் டயவப்ம் (சயங்ைந உ 
டவப்ன) 

90 mts x 06 

7. ISIS தங்ைபமடம் (சயங்ைந உ டவப்ன) 15 mts x 03 

8. ICC உைக் ையண்ஞம் (சயங்ைந உ 
டவப்ன) 

15 mts x 12 

9. X - Files (சயங்ைந உ டவப்ன) 45 mts x 17 

10. Citizen (சயங்ைந உ டவப்ன) 45 mts x 01 

 
யைழ்ச்சயைநின் ண்ஞிக்வை : 460 

ைபப்ட் பமவ ைமம் : 246 1/2 hrs 
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 எயச் ழசர்க்வை ண்ஞப்ட் யைழ்ச்சயைள் 

 

 யைழ்ச்சய எநிப்னச் 
ளசய்தப்ட் 
அங்ைங்ைநின் 
ண்ஞிக்வை 

1. Japan Video Topics “ப்மன் சுப (සැ)சரித” (Japan Suwa(සැ)sariya) (சயங்ைந 
எயச் ழசர்க்வை ண்ஞப்ட்) 

15 mts x 06 

2. Hey Thathsuwa “ணபக்ை ணயண” (Mawakka Mahima) (சயங்ைந எயச் 
ழசர்க்வை ண்ஞப்ட் ளடமவக்ைமட்சய மைத் ளடமர்) 

30 mts x 15 

3. ABU Short Film (சயங்ைந எயச் ழசர்க்வை ண்ஞப்ட்) 15 mts x 02 

4. Money Story “ளமிந்ளட (පැ)ளத்துண” (Nobindena (පැ)Pathuma) (சயங்ைந 
எயச் ழசர்க்வை ண்ஞப்ட்) 

30 mts x 20 

5. Monster House “மஸ் ளைட” (Raassa Gedara) (சயங்ைந எயச் ழசர்க்வை 
ண்ஞப்ட்) 

90 mts x 01 

6. HTDT (சயங்ைந எயச் ழசர்க்வை ண்ஞப்ட்) 30 mts x 26 

7. The Swan Princess Royally Undercover (சயங்ைந எயச் ழசர்க்வை 
ண்ஞப்ட்) 

90 mts x 01 

8. The Adventures of Tin Tin (சயங்ைந எயச் ழசர்க்வை ண்ஞப்ட் 
டயவப்ம்) 

90 mts x 01 

9. Cloudy With a Chance of Meatballs (சயங்ைந எயச் ழசர்க்வை ண்ஞப்ட்) 90 mts x 01 

10. Back to the Village (சயங்ைந எயச் ழசர்க்வை ண்ஞப்ட் பிபஞச் 
சயத்டயம்) 

30 mts x 10 

11. The Shin Totsukawa “னேைர” (Yukee)  (சயங்ைந எயச் ழசர்க்வை 
ண்ஞப்ட்டு பனையன்து) 

90 mts x 06 
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12. Monster School (சயங்ைந எயச் ழசர்க்வை ண்ஞப்ட் ணப்ட் 
யைழ்ச்சய)  

15 mts x 03 

13. Heritage of Fingertips “மம்ரிக்ை டமதமட” (Paaramparika Daayaada) (சயங்ைந 
எயச் ழசர்க்வை ண்ஞப்ட்)  

30 mts x 06 

14. “ளமடயத் ஆசம” (Nothith Aasaa) (சயங்ைந எயச் ழசர்க்வை 
ண்ஞப்ட் டயவப்ம்)  

90 mts x 01 

15. “ங்ச குணமரி - த்ட” (Hansa Kumari - Naththala) (சயங்ைந எயச் 
ழசர்க்வை ண்ஞப்ட் டயவப்ம்) 

90 mts x 01 

16. “ளமிந்ளட (පැ)ளத்துண” (Nobindena (පැ)Pathuma) (சயங்ைந எயச் 
ழசர்க்வை ண்ஞப்ட் ளடமவக்ைமட்சய மைத் ளடமர்) 

30 mts x 20 

17. “(හැ)ள (වැ)ளப” ((හැ)Hada (වැ)Wada) (சயங்ைந எயச் ழசர்க்வை 
ண்ஞப்ட்) 

15 mts x 20 

18. “ளத்சூ” (Rethsu) (சயங்ைந எயச் ழசர்க்வை ண்ஞப்ட்) 90 mts x 13 

  

யைழ்ச்சயைநின் ண்ஞிக்வை : 163 

ைபப்ட் பமவ ைமம் : 83 1/4 hrs 
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 அவசவூட்ம் ளசய்தப்ட் (உதிர்ப்னட்ப்ட்) யைழ்ச்சயைள் 

 

 யைழ்ச்சய எநிப்னச் 
ளசய்தப்ட் 
அங்ைங்ைநின் 
ண்ஞிக்வை 

1. “யத்துபக்ைமதமட் மணக்” (Hithuwakkarayaata Paadamak) 05 mts x 01 

2. “சயந்து ையத டமங்ைழ” (Sindu Kiyana (දාං)Daangale) 30 mts x 01 

3. “ண் ண் ண் த்டங் சை சணையத த” (Ran ran ran Raththa(රං)ran 

saha Samagiya Balaya) 
05 mts x 02 

4. “ிம்னனு ளைம்ம சை ைப்ட்டி னனபம” (Pimbunu Gemba saha Kapati 

Buruwa) 
05 mts x 02 

5. “ைன்ளைமட்ம சை ைகுஞ (සැ)ளசக்கூ சயங்தம” (Kankotta saha 

kalaguna (සැ)Salaku sinhayaa) 

05 mts x 02 

6. “ணீதன் தக்ை ைமப்ன (හැ)ளட்டி சை ரிதம வூ (හැ)ளட்டி” 
(Meeyan Yakada Kaapu (හැ)Hati saha Nariya Rjawu (හැ)Hati) 

05 mts x 02 

7. “த்ட (බී)ீரி ைத்டமப” (Hathara Beeri Kathawa) 05 mts x 01 

8. “ைகுஞ (ද)டத் ணயிசம” (Kalaguna Dath Minisaa) 05 mts x 01 

9. “ைம்(මැ)ளணயதம வூ (හැ)ளட்டி” (Kam(මැ)maliyaa Rjawu (හැ)Hati) 05 mts x 01 

 

யைழ்ச்சயைநின் ண்ஞிக்வை: 13 

ைபப்ட் பமவ ைமம்: 1 1/2 hrs 
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 பிழச யைழ்ச்சயைள் 

 யைழ்ச்சய எநிப்னச் 
ளசய்தப்ட் 
அங்ைங்ைநின் 
ண்ஞிக்வை 

1. “ளமஸ் (ඇ)ஞ்சலீஸ் ளபசக் (සැ)ளசரிச” (Los Angeles Wesak 

(සැ)Sarisara) 

60 mts x 01 

2. “வ ங்ைம டய (සැ)ளசணனண – 2019 - ளமஸ் (ඇ)ஞ்சலீஸ்” (Sri 

Lankaa Dina (සැ)Samaruma – 2019 - Los Angeles) 

60 mts x 01 

3. “ளணல்ர்ன் ளபசக் சடம் ( ා)சமரிக்ைம” (Melbourne Wesak Sadaham 

Charikaa) 
60 mts x 01 

4. “சுங்ை ணைளணக்ை ந்துன்பமடணீ” (Sulanga Mahamerakka 

Handunwaadeema) 
30 mts x 01 

5. “(ඇ)ணரிக்ைமபட் அவுனது” ((ඇ)Americawata Awurudu) 60 mts x 01 

 

யைழ்ச்சயைநின் ண்ஞிக்வை : 05 

ைபப்ட் பமவ ைமம் : 4 1/2 hrs 
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 ளபநிமடுைநில் வளறும் ழமட்டிைலக்ைமை ி ிரிவுைலக்ைமை உ டவப்ன 
இப்ட் யைழ்ச்சயைள் 

 
 யைழ்ச்சய எநிப்னச் 

ளசய்தப்ட் 
அங்ைங்ைநின் 
ண்ஞிக்வை 

1. “சயத்ட யப ைத்டம” (Sitha Niwana Katha)  
(ஆங்ைய உ டவப்ன இப்ட்) 

30 mts x 01 

2. “ளசமம(ධා)டமம” (Sobadharaa) (ஆங்ைய உ டவப்ன இப்ட்) 30 mts x 10 

3. “னதுண யத்ளட இஸ்ழைமழ” (Puduma Hithena Iskole) (ஆங்ைய உ 
டவப்ன இப்ட்) 

45 mts x 01 

4. “அனன குனதுணம” (Apuru Guruthumaa) (ஆங்ைய உ டவப்ன 
இப்ட்) 

15 mts x 01 

5. “ண ளத்டட் ” (Mala Nethata Pana) (ஆங்ைய உ டவப்ன 
இப்ட்) 

05 mts x 01 

6. “சயதத்டக்ை ைணமந்டத/ பசந்டத து  (වැ)ளபடிட” (Siyapathaka 

Gamanaanthaya/ Wasanthaya Dura (වැ)Wadida) (ஆங்ைய உ டவப்ன 
இப்ட்/ ஆங்ைய குல் டயவு ளசய்தப்ட்) 

01 mts x 01 

7. “அய ைத்டமப/  (වැ)ளபயயயி கூடு மபமண” (Ali Kathawa/ 

(වැ)Wahilihini Kudu Jawarama) (ஆங்ைய உ டவப்ன இப்ட்) 
15 mts x 02 

8. “பந்டயத” (Wandiya) (டணயழ் உ டவப்ன இப்ட்) 30 mts x 01 

9. “பித்ய் ழமக்ைத” (Pawithrai Lokaya) (ஆங்ைய உ டவப்ன 
இப்ட்) 

30 mts x 01 

10. Easter Attact & Malcolm (ஆங்ைய உ டவப்ன இப்ட்) 15 mts x 01 

11. Selfie (ஆங்ைய உ டவப்ன இப்ட்) 30 mts x 01 

  

யைழ்ச்சயைநின் ண்ஞிக்வை : 21 

ைபப்ட் பமவ ைமம் : 4 hrs 
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 யைழ்ச்சய எநிப்னச் 
ளசய்தப்ட் 
அங்ைங்ைநின் 
ண்ஞிக்வை 

1. “இரிடம ஆனேழமபன் - ைமழப ளபசக் (Iridaa Aayubowan – Kalawe 

Wenasak)” 

02 hrs x 01 

2. “இரிடம ஆனேழமபன் - பிஷ்ணயத்ட ளைமம் (Iridaa Aayubowan – 
Vishmitha Kolomba)” 

02 hrs x 01 

3. “இரிடம ஆனேழமபன் - சணம மம (Iridaa Aayubowan - Samaja 

Jaalaa)” 

02 hrs x 01 

4. “இரிடம ஆனேழமபன் – யஷ்மச்சமழத (නැ)ளைரண (Iridaa 

Aayubowan – Shistacharaye (නැ)Nageema)” 

02 hrs x 01 

5. “இரிடம ஆனேழமபன் – ளமஸ் (ඇ)ஞ்சலீஸ் சுமத்ட ணத்டக்ை 
(Iridaa Aayubowan – Los Angeles Sujatha Mathaka)” 

02 hrs x 01 

6. “இரிடம ஆனேழமபன் – “ணம சமயத்த சை ணதம (Iridaa 

Aayubowan – Lamaa Sahithya saha Lamayaa)” 

02 hrs x 01 

7. “இரிடம ஆனேழமபன் – மத்தந்டதட் த அழ ைமப (Iridaa 

Aayubowan – Jaathyantharayata yana Ape Kalawa)” 

02 hrs x 01 

 

யைழ்ச்சயைநின் ண்ஞிக்வை : 07 

ைபப்ட் பமவ ைமம் : 14 hrs 
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 சயறுபர் யைழ்ச்சயைள் 
 

 யைழ்ச்சய எநிப்னச் 
ளசய்தப்ட் 
அங்ைங்ைநின் 
ண்ஞிக்வை 

1. “னஞ்சய அழ ழமக்ைத (Punchi Ape Lokaya)” – சயறுபர் யைழ்ச்சய 30 mts x 09 

2. “னஞ்சய அழ ழமக்ைத (Punchi Ape Lokaya)” – சயறுபர் யைழ்ச்சய 60 mts x 39 

 

யைழ்ச்சயைநின் ண்ஞிக்வை : 48 

ைபப்ட் பமவ ைமம் : 43 1/2 hrs 

 

 NHK யைழ்ச்சயைள் 
 

சயங்ைந எயச் ழசர்க்வை ண்ஞப்ட்/ டணயழ் உடவப்ன இப்ட் யைழ்ச்சயைள் 

 10 mts x 20 

 15 mts x 52 

 20 mts x 86 

 25 mts x 36 

 30 mts x 10 

 43 mts x 09 

 

யைழ்ச்சயைநின் ண்ஞிக்வை : 213 

ைபப்ட் பமவ ைமம் : 71 3/4 hrs 
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 NHK யைழ்ச்சயைள் 

 
டணயழ் எயச் ழசர்க்வை ண்ஞப்ட் யைழ்ச்சயைள் 

 10 mts x 20 

 15 mts x 106 

 20 mts x 18 

 30 mts x 13 

 

யைழ்ச்சயைநின் ண்ஞிக்வை : 157 

ைபப்ட் பமவ ைமம் : 42 hrs 

 

யைழ்ச்சய யனபமை அகு  

யைழ்ச்சயக் ழைமப்னைள் - 2019 

யைழ்ச்சய பிம் ழைமப்னைநின் 
ண்ஞிக்வை 

மமபிட யைழ்ச்சயைள் 619 

ைல்பி யைழ்ச்சயைள் 443 

ளசய்டய யைழ்ச்சயைள் 347 

சந்வடப்டுத்டல் யைழ்ச்சயைள் 55 

 அவபரிவச/ ழத்ம அவபரிவச 452 

ளணமத்டம் 1,916 
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யைழ்ச்சய னைமவணத்துப ணற்றும் யைழ்ச்சயத் டதமரிப்ன அகு 

 
பனத்டயல் னக்ையதணமை ழணற்ளைமள்நப்ட் ஞிைலம், ைனத்டயட்ங்ைலம் 

 
1. Tone Poem இவச யைழ்ச்சய. 
2. “சமணீச்சயத (Sameechchiya)” யைழ்ச்சய. 
3. Enterprise Sri Lanka (Anuradhapura & Jaffna). 
4. ணைநிர் டய ழடசயத வபபம் ணற்றும் மட தமத்டயவ. 
5. Ms Sir Lanka for Ms Intenational (2 பிபஞ யைழ்ச்சயைலம், இறுடயப் ழமட்டினேம்). 
6. “அவுனது குணரித (Avurudu Kumariya)” (2 பிபஞ யைழ்ச்சயைள்). 
7. “னஞ்சய அழ அவுனது சயய (Punchi Ape Avurudu Siri)”. 
8. “Data (හැ)ளந்ழடப (Data (හැ)Handewa)”. 
9. “ையரிக்ைட் அழ ஆடதய் (Cricket Ape Aadarayai)”. 
10. “இரிடம ஆனேழமபன் (Iridaa Aayubowan)” (2 யைழ்ச்சயைள்). 
11. “த்டய ளமறு னேைழத சயட் த்டய னேைத டக்பம (Janapathi Polanaru Yugaye sita Narapathi 

Yugaya Dakwa)” – பிழச யைழ்ச்சய. 
12. 31රෑ (31 இவு இவச யைழ்ச்சய). 
 

சணத அகு 

ளணடயன் ழமதம டயம் சயபளமயமட ணவதியனந்து 36 பது டவபதமைவும் சணத 
யைழ்ச்சயைள் ழடி எநிப்னச் ளசய்தப்ட்துன், இம்னவ பிழச ைனத்டயட்ளணமன்மை 
மற்ளனம் ைங்வைைநியனந்தும் ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் ீவ ஊர்பணமை சயபளமயமட 
ணவ உச்சயக்கு டுத்துச் ளசன்று னத்ட ளனணமின் வ மடங்ைவந ீமட்டி மனுன 
ணங்ைநம்  அவனக்ைப்டுையன் ீமட்டு பினம மத்டப்ட்து. இடனூமை இம்னவ இந் 
யைழ்வு ழடிதமை எநிப்னச் ளசய்தப்ட்டு க்டர்ைலக்கு ழடிதமை ைண்டு ைநிப்டற்கு 
சந்டர்ப்ம் அநிக்ைப்ட்து. 

 

2019 ஆம் பனத்டயல் மத்டப்ட் ளபசமக் ண்டிவைக்ைமை ல்ழபறு ைனத்டயட்ங்ைள் 
அனல் ளசய்தப்ட்துன், பிழச ழடி எநிப்ன யைழ்ச்சயைலம் எநிப்னச் 
ளசய்தப்ட். ைமய ணமபட்த்டயன் ழயத ண்த் இணைம பிைமவவத ிடமணமைக்  
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ளைமண்டு அச ளபசமக் ண்டிவை ளைமண்மப்ட்துன், இடற்கு ழணடயைணமை சணத 
யைழ்ச்சய அையமல் ல்ழபறு பிழச யைழ்ச்சயைள் டதமரிக்ைப்ட்தும் குயப்ித்டக்ைது. 

 

2019 ளமளசமன் ண்டிவைக்கு சணமந்டயணமை பமற்றுச் சயப்ன ணயக்ை டந்டயரிணவ இணைம 
பிைமவவத ிடமணமைக் ளைமண்டு பிழச சணத யைழ்ச்சயைள்  எநிப்னச் 
ளசய்தப்ட். 

ச ண்டிவைவத னன்ிட்டு வ டடம ணமநிவைவத வணதணமைக் ளைமண்டு “வ டடம 
பந்டம (Sri Dalada Wandanaa)”  னும் ளதரில் யைழ்ச்சயளதமன்றும் ணற்றும் ல்ழபறு 
ைனத்டயட்ங்ைலம் ற்மடு ளசய்தப்ட்துன், டடம ளளமவும் ழடி எநிப்னச் 
ளசய்தப்ட்து. 

 

எவ்ளபமன ழமதம டயத்டயலும் “சத்டர்ண பர்ம (Saddarma Warsha)”  ழமதம டய ழடி 
எநிப்ன, “சடம் தமத்ம (Sadaham Yaathra)” மடயடய ற்ழமடவ ழமதம டய ழடி 
எநிப்ன ணற்றும் “டம்ண சமட ீ (Dhamma Saarathi)” ணற்றும் “ணய (යැ)ளதசய சமடம (Mi(යැ)yasi Saaratha)” 
யைழ்ச்சயைலம் டதமரிக்ைப்ட்துன், இபற்யற்கு க்டர்ைநிணயனந்து ல் பழபற்ன 
ையவத்து பனையன்து. 

 

மள்ழடமறும் அடயைமவ “சத்டர்ண ணக்ைந்ட (Saddarma Makaranda)”, பமமந்டம் ஜமதிற்றுக் 
ையனவணைநில் “சூரித ண (Suriya Madala)” னும் யைழ்ச்சயைள் ழடி எநிப்ன யைழ்ச்சயைநமை 
ணமற்ம் ளற். 

 

ழமதம டயங்ைநில் ளௌத்ட ளசய்டயைள் 

அளயப் மசமவப் ிள்வநைவந ழமக்ைமைக் ளைமண்டு “சயசுடம் உடம (Sisudam Udana)” 
னும் யைழ்ச்சய ஆம்ிக்ைப்ட்து. அழட ழமன்று இவ் பனத்டயல் பிழச சணத 
ண்டிவைைவந ழடி எநிப்னச் ளசய்படற்ைமை சணதப் ிரிவு டவவண டமங்ைய 
ளசதற்ட்து. 
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இவநஜர் யைழ்ச்சய அகு 

ளடமர் 
இ. 

யைழ்ச்சயதின் ளதர் யைழ்ச்சயைநின் 
ண்ஞிக்வை 

னக்ையத குயப்ன 

1. “தை ளசப (Nuga Sewana)” 
யைழ்ச்சய 

16 2019 பரி ணற்றும் ளப்பரி 
ணமடங்ைநில் ிடய ளசவ்பமய், 
பிதமனக் ையனவணைநில். 

2. “ஆக்ைணந்டமப (Aalakamandawa)” 
யைழ்ச்சய 

12 னக்ையத ைவஜளமனபரின் 
பமழ்க்வை பமவ 
வணதணமைக் ளைமண்டு 
டதமரிக்ைப்ட் யைழ்ச்சய. 

3. “சுமி மத் (Suhani Rath)” 
யைழ்ச்சய 

36 யந்டயப் மல்ைள் 
ளடமர்ம யைழ்ச்சய 

4. “தத்து சயது (Yathura Sidura)” 
யைழ்ச்சய 

24 டற்ைம சனெைப் 
ிச்சயவைவநனேம், 
ளசதற்மடுைவநனேம்  
வணதணமைக் ளைமண்டு 
டதமரிக்ைப்ட் யைழ்ச்சய 

5. “சங்யந்ட (Sanhinda)” யைழ்ச்சய 44 னத்டைங்ைள்/ தல்ைள் ற்ய 
ைந்துவதமடும் யைழ்ச்சய 

6. “ிதப (Piyawara)” யைழ்ச்சய 04 டர்ண ழமடவ ஆய்வு 
யைழ்ச்சய 

7. “சந்டை (Sandakada)” யைழ்ச்சய 08 ணயை னக்ையதணம 
ளடமல்ளமனள் ளறுணடய ணயக்ை 
பிைமவைள் ளடமர்ம 
யைழ்ச்சய 

8. “இரிடம ஆனேழமபன்  

(Iridaa Aayubowan)” 

02  
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9. “ளதமவுன் னத (Yowun Puraya)” 01 இவநஜர் ழசவபைள் 
ணன்த்துன் இவஞந்து 
இவநஜர் டவவணத்துபம் 
ணற்றும் டயவணைவந ளபநிக் 
ளைமஞனம் யைழ்ச்சய 

10. ழடசயத மதுைமப்ன ணமமடு 
ழடி எநிப்ன 

01 ளைமலம்ன ழடசயத மதுைமப்ன 
ணமமடு 

 

யைழ்ச்சயைவந ளடமகுத்து பனங்கும் அகு  

யைழ்ச்சயைவந ளடமகுத்து பனங்கும் அையன் ிடம ஞி தமளடில், இங்வை 
னொபமயிக் கூட்டுத்டமத்டயன் னென்று அவபரிவசைள் ஊமைவும் எநிப்னச் 
ளசய்தப்டுையன் யைழ்ச்சயைவந எநிப்ிற்ைமை டதமர்டுத்துபடமகும். ழமட்டிணயகு 
அவபரிவசைநில் எநிப்மையன் யைழ்ச்சயைள் ற்ய ல் ளடநிவுன் இனந்ட பண்ஞம், 
குடும்த்டயல் ல்ழமனக்கும் என்மை இனந்து ளைமண்டு ைண்டு ைநிக்ைக் கூடித 
சணயவதம யைழ்ச்சயைள் இம் னென்று அவபரிவசைள் ஊமைவும் எநிப்னச் 
ளசய்தப்டுையன். இப் ஞிைவந ளசவ்பழ யவழபற்றும் பவைதில் 15 ழவக் 
ளைமண் ஞிதமட் ளடமகுடயதிர் இவ் அையல் ஞிதமற்ய பனபதுன், அன்ம 
எநிப்னைவந னன்ளடுத்துச் ளசல்படற்ைமை சுனற்சயச் ழசவப னவளதமன்றும் அனல் 
ளசய்தப்டுையன்து. 

யைழ்ச்சயைவந எநிப்ிற்ைமை டதமர்டுத்தும் படிக்வைைள் ைட்ங் ைட்ணமை 
ழணற்ளைமள்நப்டுையன்து. னடமபடமை குயத்ட யைழ்ச்சய ஆபஞங்ைநில் டயவு 
ளசய்தப்டும். யைழ்ச்சயைள் ளடமர்ம டயட்ணயல் கூட்ங்ைநில் எநிப்மகும் யைழ்ச்சயைள், 
டயைடய ணற்றும் ழம் ன் ளடமர்ில் டரீ்ணமிக்ைப்டும். அத் டரீ்ணமணமங்ைலக்கும், 
யைழ்ச்சயப் ிரிபின் ிரிவுத் டவபரின் அயபித்டலுக்கும் அவணத ழணற்ளசமன்பமறு 
யைழ்ச்சயைள் ஆபஞத்டயல்/ ட்டில் டயதப்டும். இண்மபடமை உரித யைழ்ச்சயத் 
டதமரிப்மநரிமல் யைழ்ச்சய ளடமர்ம பிப அயக்வைளதமன்றுன் யைழ்ச்சயைவந 
ளடமகுத்து பனங்கும் ிரிபின் உத்டயழதமைத்டர்ைள் அந்ட ைசட் மமவப தைத்டயயனந்து 
ளற்று எநிப்ிற்ைமை ிடம ைட்டுப்மட்டு அவக்கு எப்வத்து பிட்டு, எநிப்ின் 
ின்ர் ிடம ைட்டுப்மட்டு அவதிணயனந்து அந்ட ைசட் மமவப ணீநப் ளற்று ணீண்டும் 
தைத்டயம் எப்வக்ைப்டும். 
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எநிப்ிற்ைமை ளபநிதியனந்து ையவக்ைப் ளறுையன் ைசட் மமக்ைள் னஞ 
அபடமிப்ிற்கும், ைண்ைமஞிப்ிற்கும் உட்டுத்டப்ட்டு எநிப்ிற்ைமை ிடம 
ைட்டுப்மட்டு யவதத்டயம் எப்வக்ைப்டும். இடற்கு ழணடயைணமை, டவபர் ணற்றும் 
ஞிப்மநர் மதைத்டயன் ஞிப்னவைலக்கு அவணத மநமந்டப் ட்டிதல் ட்டிற்கு 
அப்மற்ட் னக்ையத யைழ்ச்சயைள் ட்டிதல்டுத்டப்டும். சந்வடப்டுத்டல் ிரிபின் 
ழைமரிக்வைைலக்கு அவணத அனுசவஞதமநர்ைலக்ைம பமவ ைமம் எதுக்ைப்டும் 
ன்துன், டதமரிப்மநர்ைநின் யைழ்ச்சயைநின் எநிப்னக் ைமம் குவபமை இனக்கும் 
சந்டர்ப்ங்ைநில் குறுையத னன் எநிப்ன ிசம ைசட் மமக்ைவநக் ளைமண்டு அம் 
ணீடணமகும் பமவ ழத்வட சணயவதில் ழஞிச் ளசல்லும் ஞிைலம் இவ் அையமல் 
யவழபற்ப்டுையன்து. 

ழணலும், யைழ்ச்சயைலக்ைமை அவசவூட்ப்ட்/ உதிர்ப்னட்ப்ட் மமக்ைள் 
டதமரிக்ைப்ட்துன், னக்ையத சந்டர்ப்ங்ைநில் னன் எநிப்ன மமக்ைள் 
டதமரிக்ைப்டுையன். 

யைழ்ச்சயைவநத் ளடமகுத்து பனங்கும் அைமது, 1982 ளடமக்ைம் இன்று பவ எநிப்னச் 
ளசய்தப்ட் யைழ்ச்சயைள் ளடமர்ம ளமன்வப் ழஞிச் ளசன் பண்ஞம், 
னொப்பமயிக் கூட்டுத்டமத்டயன் யைழ்ச்சயைள் ளடமர்மை பமற்று சமன்மநமை 
டயைழ்ையன்து. 
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ைல்பி யைழ்ச்சயப் ிரிவு 
 
ைல்பி யைழ்ச்சய அகு 
 
2019 ஆம் பனத்டயல் டதமரிக்ைப்ட் யைழ்ச்சயைள் ளடமர்ம பிங்ைள் 
 
ளடமர் 
இ. 

டதமரிக்ைப்ட் யைழ்ச்சயதின் ளதர்/ ண்ஞிக்வை 

1. “ரிபிடய அன(ණැ)ளஞல்“ (Rividina Aru(ණැ)nalla)” – (30 யணயம்) 
எநிப்டயவு ளசய்தப்ட் யைழ்ச்சயைள் (48) 
Knowledge first – 01 ணஞித்டயதமம் (ழடி) 
யைழ்ச்சயைள் (47) 

2. “மடயக்ை மச - பித்தமப” (Jathika Pasala - Vidyawa) ழடசயத மசமவ – 
பிஞ்ஜமம் – (50 யணயம்) 
யைழ்ச்சயைள் (36) 
“தைளசப“ (Nugasewana) (ழடி) – (03 ணஞித்டயதமம்) 
யைழ்ச்சயைள் (17) 
எநிப்டயவு (குறு யைழ்ச்சய) 
10 – 12 யணயங்ைள் 

3. Knowledge first (Monday) – 01 ணஞித்டயதமம் (ழடி) 
யைழ்ச்சயைள் (50) 
“மடயக்ை மச - இடயமசத” (Jathika Pasala - Ithihasaya) ழடசயத மசமவ – 
பமறு – (50 யணயம்) 
யைழ்ச்சயைள் (38) 

4. “மடயக்ை மச - ைஞித்டத” (Jathika Pasala - Ganithaya) ழடசயத மசமவ – 
ைஞிடம் – (50 யணயம்) 
யைழ்ச்சயைள் (38) 
Knowledge first (Thursday) – 1 ணஞித்டயதமம் (ழடி) 
யைழ்ச்சயைள் (50) 

5. “சுக்ைமண” (Sukkanama) –  30 யணயம் (பமந்ழடமறும்) 
யைழ்ச்சயைள் (46) 
“ச ளணமளமத்ட” (Rasa Mohotha) –  50 யணயம் (இன பமங்ைலக்கு என 
டவப) யைழ்ச்சயைள் (25) 

6. “(නැ)ள ணயைய” ((නැ)Nana Mihira) –  1 ணஞித்டயதமம் (பமந்ழடமறும்) 
யைழ்ச்சயைள் (46) 
“தைளசப“ (Nugasewana) (ழடி) – (03 ணஞித்டயதமம்) 
யைழ்ச்சயைள் (34) 
Knowledge first (Friday) – 01 ணஞித்டயதமம் (ழடி) 
யைழ்ச்சயைள் (46) 
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7. “னொப்மபழமக்ைத“ (Rupaawalokkanaya) 
–  30 யணயம் (பமந்ழடமறும்) 
யைழ்ச்சயைள் (46) 
“தைளசப“ (Nugasewana) (ழடி) – (03 ணஞித்டயதமம்) (பமந்ழடமறும்) 
யைழ்ச்சயைள் (34) 
“மடயக்ை மச - சயங்” (Jathika Pasala - Sinhala) ழடசயத மசமவ – 
சயங்ைநம் – (50 யணயம்)) 
யைழ்ச்சயைள் (12) 

8. Knowledge first (Wednesday) – 01 ணஞித்டயதமம் (ழடி) 
யைழ்ச்சயைள் (46). (டதமரிப்ன) 
“மடயக்ை மச - இங்ையரிசய” (Jathika Pasala - Ingreesi) ழடசயத மசமவ – 
ஆங்ையம் – (50 யணயம்) 
யைழ்ச்சயைள் (38). (டதமரிப்ன) 
“தைளசப - டமடம“ (Nugasewana - Badada) (ழடி) –  03 ணஞித்டயதமம் 
யைழ்ச்சயைள் (34). (உடபித் டதமரிப்ன) 
“ழடசயத சயறுபர் டய சயப்ன ிடம ஆனேழமபன்” (Jathika Lama Dina Vishesha 

Shanida Aayubowan) –  01 ணஞித்டயதமம். (டதமரிப்ன) 
ழடசயத சயறுபர் டய சயப்ன ழடி எநிப்ன (Jathika Lama Dina Vishesha Sajeevi 

Vikashaya) –  06 ணஞித்டயதமம். (டதமரிப்னக் குல) 
“சயய சமரிக்ைம – குபன் சமரிக்ைம“ (Sihina Charikaa – Guwan Charikaa) –  1 1/2 
ணஞித்டயதமம். (டதமரிப்ன) 
“தத்து சயது (Yathura Sidura)” –  1 1/2 ணஞித்டயதமம் யைழ்ச்சயைள் (01) 
(உடபித் டதமரிப்ன) 
னன் எநிப்ன மம டதமரிப்ன - Knowledge first 

9. “மடயக்ை மச – (பித்தமப/ ைஞித்டத/ இத்டயமசத), தை ளசப, ச 
ளணமளமத்ட, சுக்ைமண” 
 
[Jathika Pasala – (Vidyawa/ Ganithaya/ Ithihasaya), Nugasewana, Rasa Mohotha, Sukkanama] 

ணற்றும் Knowledge first (Monday/ Friday) – 
ஆையத யைழ்ச்சயத் டதமரிப்னைநில் உடபித் டதமரிப்மநமை ங்ைநிப்னச் 
ளசய்டல். 

10. மடயக்ை மச – (இங்ையரிசய/ சயங்/ ைஞித்டத), தை ளசப (டமடம), 
(නැ)ள ணயைய 
 
[Jathika Pasala – (Ingreesi/ Sinhala/ Ganithaya), Nugasewana (Badaada), (නැ)Nana Mihira] 

ணற்றும் Knowledge first (Tuesday/ Wednesday/ Thursday) ணற்றும் மடயக்ை மச DVD 
இனபட்டுைவநத் டதமரித்டல், படிபவணத்டல் ணற்றும் உடபித் 
டதமரிப்மநமை ங்ைநிப்னச் ளசய்டல். 
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சயறுபர் யைழ்ச்சய அகு 

 
சயறுபர் யைழ்ச்சய அகும் ைல்பி யைழ்ச்சயப் ிரிபின் என குடயதமை இதங்ைய பனையன்து. இவ் 
அகுக்குப் ளமறுப்ம உத்டயழதமைத்டரின் ைரழ் 04 சயழஷ் டதமரிப்மநர்ைலம், 04 
டதமரிப்மநர்ைலம், 02 உடபித் டதமரிப்மநர்ைலம் ஞிதமற்ய பனையன்ர். இவ் 
அையமல் 2019 ஆம் பனத்டயல் ைரழ்க் ைமடம் யைழ்ச்சயைள் டதமரிக்ைப்ட். 

ழடசயத சயறுபர் டயம் – 2019 யைழ்ச்சய இப் ிரிபிமல் ளபற்யைணமை டதமரிக்ைப்ட் 
யைழ்ச்சயதமகும். இந் யைழ்ச்சய னெம் னொ. 6.0 ணயல்யதன் பனணமத்வட கூட்டுத்டமத்டயற்குப் 
ளற்றுக் ளைமள்ந னடிந்டவண குயப்ித்டக்ைது. எவ்ளபமன பனனம் இது ழமன் 
பனணமம் இந் யைழ்ச்சய னெம் ையவக்ையன்வணனேம் குயப்ித்டக்ைது. 

ளடமர் 
இ. 

டதமரிக்ைப்ட் யைழ்ச்சயதின் ளதர் யைழ்ச்சயைநின் 
ண்ஞிக்வை 

1. “னஞ்சய அழ (හැ)ளத்ட” (Punchi Ape 

(හැ)Hadathala)” 
44 

2. “மட் மட்” (Paata Paata)”  44 

3. “இரிடம ஆனேழமபன் (Iridaa Aayubowan)” 05 

4. “சபக் (රැ)ளஸ்” (Sawanak (රැ)Ras)” 12 

5. “ணம னபத் (Lamaa Puwath)” 44 

6. “99 ணயிட்ஸ் (99 Minutes)” 40 

7. “அழ (පැ)ளத (Ape (පැ)Paya)” 41 

8. “னத்து (Muthuhara)” 44 

9. “டம் த்ண (Daham Padma)” 06 

10. “குனல்ன் ைர (Kurullanta Gee)” 40 
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பிபஞ ணற்றும் ல்சுவப யைழ்ச்சய அகு 

பிபஞ ணற்றும் ல்சுவப யைழ்ச்சய அையமல் 2019 ஆம் பனத்டயல் 20 பிபஞ 
யைழ்ச்சயைலம், 68 சஞ்சயவை யைழ்ச்சயைலம் டதமரிக்ைப்ட். “ (ධා)டமம னும் ளதரில் 
மத்டப்டும் பிபஞ யைழ்ச்சய பமவ ைமத்டயலும், “அனண னதுண ழமட த்ட  (Aruma 

Puduma Roda Hathara)” ணற்றும் “ஆனேழம ழபபம (Ayubo Wewa)” பமவ ைமத்டயலும் இந் 
யைழ்ச்சயைள் எநிப்னச் ளசய்தப்ட். இவ் அையல் 2019 ஆம் பனத்டயல் 02 சயழஷ் 
டதமரிப்மநர்ைள், 07 டதமரிப்மநர்ைள் ணற்றும் 02 டதமரிப்ன உடபிதமநர்ைள் ஞிதமற்யர். 
இவ் அையன் படிக்வைைலக்கு ழணடயைணமை டதமரிப்மநர்ைள் இனபர் “தை ளசப  
(Nugasewana)” யைழ்ச்சயவத பமத்டயல் இண்டு மட்ைள் டதமரித்து பனையன்ர். அத்துன் 
ைத்ழடமயக்ை ணற்றும் ையரிஸ்டப யைழ்ச்சயைலம், த்டமர் ணற்றும் உதிர்த்ட ஜமதிறு பனயமடு 
ணற்றும் அடழமடிவஞந்ட யைழ்ச்சயைலம் பிபஞ யைழ்ச்சய அையமழழத 
டதமரிக்ைப்டுையன். இவ் பன த்டமர் ண்டிவைக்ைமை எநிப்ப்ட் ளத்ழம் 
ளடமட்டு ைல்பமரி பவ ழடி எநிப்ன ல்ழமமலும் ழசப்ட் ளபற்யைணம 
யைழ்ச்சயதமை பிநங்ையதது. “ண்னசு உத (Ranmusu Uyana)” னும் ளதரில் அனுசவஞ 
யைழ்ச்சயளதமன்றும் பிபஞ அையமல் டதமரிக்ைப்டுையன்து. 2019 இல் வளற் 
மடயடயத் ழடர்டயன் ழமது ழபட்மநர்ைலக்கு பனங்ைப்ட் னொபமயி பமவ 
ைமத்வட ிரித்ளடமதுக்ைய 34 மடயடய ழபட்மநர்ைநின் 15 யணயங்ைவநக் ளைமண் 03 
உவைள் படீம் 102 உவைள் எநிப்னச் ளசய்தப்ட்தும் பிபஞ அையமல் ன்து 
குயப்ித்டக்ைது. 

இவ் அையல் ைவணதமற்றும் டதமரிப்மநர்ைள் 2019 ஆம் பனத்டயல்  உள்மட்டு ணற்றும் 
ளபநிமட்டு பினதுைவந ளபன்ளடுத்டர். டதமரிப்மநர் டயன. மணல் ிசன் அபர்ைள் 
AIBD சர்பழடச பினது பினமபில் ணயைச் சயந்ட பிபஞ யைழ்ச்சயக்ைம சர்பழடச பினவடனேம், 
இங்வைதில் அச பினவடனேம் அபர் டதமரித்ட “ரி னதுண இஸ்ழைமழ (Hari Puduma Iskole)” 
பிபஞ யைழ்ச்சயக்ைமை ளபன்ளடுத்டமர். சயழஷ் டதமரிப்மநர் டயன. னயத்ட டயசமமதக்ை 
அபர்ைள் டதமரித்ட “ஆக்ையணீய ஆைந்துக்ைழதம (Aakramanasheeli Aaganthukayo)” பிபஞ 
யைழ்ச்சயக்ைமை ணயைச் சயந்ட பிபஞ யைழ்ச்சயக்ைம சுணடய பினவட ளபன்ளடுத்டமர். அழட 
ழமன்று யவழபற்றுத் டதமரிப்மநர் டயன. சந்ட ளசபித் அபர்ைலம், டதமரிப்மநர் 
டயன. மணல் சயடத் சூரித ண்ம அபர்ைலம் இவஞந்து டதமரிக்கும் “அனண னதுண ழமட 
த்ட (Aruma Puduma Roda Hathara)” யைழ்ச்சய  வைம் பினது பினமபில் ணயைச் சயந்ட சஞ்சயவை 
யைழ்ச்சயதமை ரிந்துவக்ைப்ட்து. யவழபற்றுத் டதமரிப்மநர் டயன. சந்ட ளசபித் 
அபர்ைள் டதமரித்ட “ணயய ணத்ட டி (නැ)ளத்ட (Mihi Matha Thani (නැ)Natha)” பிபஞ யைழ்ச்சய ABU 
சர்பழடச ழமட்டிதில் இறுடயச் சுற்றுக்குத் ளடரிபமதுன், அச பினது பினமபில் ணயைச் 
சயந்ட பிபஞ யைழ்ச்சயதமை ரிந்துவக்ைப்ட்து. டதமரிப்மநர் ளசல்பி சந்டயதம  
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பிடமபசம் அபர்ைள் டதமரித்ட “ஆனேழம ழபபம (Ayubo Wewa)” சுைமடம சஞ்சயவை யைழ்ச்சய 
ணயைச் சயந்ட சஞ்சயவை யைழ்ச்சயதமை அச பினது பினமபில் ரிந்துவக்ைப்ட்து. சுைமடமக் 
ைல்பிப் ஞிதைத்டயமல் ளசல்பி சந்டயதம பிடமபசம் அபர்ைள் பனத்டயற்ைம ணயைச் 
சயந்ட ளடமவக்ைமட்சய சுைமடம யைழ்ச்சயத் டதமரிப்மநமை பினடயவ ளபன்ளடுத்டமர். 
இவ் பனத்டயல் இவ் அையன் உடபிப் ஞிப்மநனம், யவழபற்றுத் டதமரிப்மநனணம 
டயன. சந்ட ளசபித் அபர்ைலக்கு சரமபில் வளற் ட்டுப் மவட ளடமர்ம 
யைழ்ச்சயத் டதமரிப்ன ளடமர்ம ைனத்டங்ையல் ங்குற்றுபடற்கு பமய்ப்ன ையட்டிதவணனேம் 
குயப்ித்டக்ைது. 

 

இவ் அகு பசனள்ந யைழ்ச்சயத் ளடமகுப்ன உைஞத் ளடமகுடயவதப் தன்டுத்டய 
டதமரிப்மநர்ைழந டணது யைழ்ச்சயைவந ளடமகுத்து பனையன்ர். இது டதமரிப்மநர்ைலக்கு 
ளனம் பசடயதமை இனப்து ணட்டுணல்மணல் யறுபத்டயற்கு யடயவத ணீடப் டுத்டயத் டனம் 
பிதணமைவும் உள்நது ன்வட இங்கு குயப்ி ழபண்டும். 
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ளசய்டய ணற்றும் ப்ன பிபைமப் ிரிவு 

ணற்வத ளடமவக்ைமட்சய அவபரிவசைலன் ழமக்கும் ழமது, இன்வத ணக்ைள் 
சனெைத்டயல் ழடசயத ளடமவக்ைமட்சயச் ளசய்டயைள் ணீது ளடமவக்ைமட்சய இசயைர்ைள் 
ளைமண்டுள்ந ம்ிக்வைவத ளடமர்ந்தும் டக்ை வபத்துக் ளைமண் பண்ஞம்  
உண்வணதமதும், சரிதமதுணம டைபல்ைவந உனுக்குன் இசயைர்ைநித்டயல் ளைமண்டு 
ளசல்பழட ணது ிடம ழமக்ைணமகும். குயப்மை, இன்வத ணக்ைள் சனெைத்டயல் ல்ழபறு 
பிதமம ழமக்ைங்ைவந அடிப்வதமைக் ளைமண்டு, டிதமர் ளடமவக்ைமட்சய 
அவபரிவசைள் ழடமன்யமலும் கூ, சரிதமதும், உண்வணதமதுணம ளசய்டயைவந 
இசயைப் ளனணக்ைநித்டயல் ளைமண்டு ளசல்லும் ழடசயத ளமறுப்வ ப்ழமதுழண ழடசயத 
ளடமவக்ைமட்சய யவழபற்ய பனையன்து. ழப, ப்ழமதும் இசயைப் ளனணக்ைள் ழடசயத 
அவபரிவசனேன் வைழைமர்த்து யற்ையன்ர். 

 

2019 ஆம் பனத்டயல் ளசய்டயப் ிரிபின் எட்டு ளணமத்டப் ஞிதமநர்ைநின் ண்ஞிக்வை 106 
ஆகும். 

 ளசய்டய அகு  – 68 
 ப்ன பிபைம அகு – 15 
 ளசய்டய ைணம அகு – 23 

 

ளசய்டய அகு (68) 

 யவழபற்று உத்டயழதமைத்டர் – 05 
 சயழஷ் ிடயதமக்குர் – 01 
 ளசய்டயத் ளடமகுப்மநர் – 02 
 சயழஷ் டதமரிப்மநர் – 01 
 டதமரிப்மநர் – 05 
 உடபித் டதமரிப்மநர் – 31 
 லத்துனபமக்ைக் ைவஜர் – 0 
 யனபமை உத்டயழதமைத்டர் – 01 
 சயழஷ் னைமவணத்துப உடபிதமநர் – 03 
 னைமவணத்துப உடபிதமநர் – 06 
 அலுபை உடபிதமநர் – 04 
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ப்ன பிபைம அகு (15) 

 யவழபற்று உத்டயழதமைத்டர் – 01 
 சயழஷ் டதமரிப்மநர் – 01 
 டதமரிப்மநர் – 02 
 உடபித் டதமரிப்மநர் – 09 
 னைமவணத்துப உடபிதமநர் – 01 
 அலுபை உடபிதமநர் – 01 

 

ளசய்டய ைணம அகு  (23) 

 ிரிவுத் டவபர் – 01 
 ைணம ைவஜர் – 12 
 ஈ.ன்..ீ உடபிதமநர் – 10 

 

குயப்மை, மட்டின் மம க்ைங்ைநிலும் ந்ட ழத்டயலும் இம்ளறும் அசயதல், சனெை, 
ைமயவ ணமற்ங்ைள் ணற்றும் அர்த்ட யவவணைள் னடம சந்டர்ப்ங்ைநில் அடற்ைமை 
கூடுடம ழத்வட எதுக்ைய, அந்டந்ட ளசய்டய எநிப்னைள் னெம் ளடமவக்ைமட்சய 
இசயைப் ளனணக்ைவந ளடநிவூட்டுபடற்கு ளடமர்ந்தும் படிக்வை டுக்ைப்டுையன்து. 

இக்கு வபக்ைப்ட் இசயைர் ிரிபிர் ணீது ைபம் ளசலுத்தும் ழமது, ஆய்வுச் 
ளசய்டயைலம் அழட ழமன்று அிபினத்டயச் ளசய்டயைலம் இம்ளறும். ழடசயத னக்ையதத்துபம் 
பமய்ந்ட சம்பங்ைள், ணக்ைள் ிச்சயவைள் ளடமர்ில் ைபம் ளசலுத்டயத பண்ஞம் 
அபர்ைலக்கு ன்வண தக்கும் பிடத்டயல் சனெை உசவஞ ளசய்டயைவநத் டதமரித்டல், 
மசமவக் ைல்பி/ ணமஞபர் சனெைம் ணற்றும் ையமணயத ணக்ைள் டயர்ழமக்கும் அிபினத்டய 
சமர்ந்ட ிச்சயவைள் ணற்றும் ளண்ைள் டயர்ழமக்கும் ிச்சயவைள் ளடமர்ில் அந்டந்ட 
ணக்ைள் ிரிவு ணீது ைபம் ளசலுத்டயத பண்ஞம் ளசய்டயைள் டதமரிக்ைப்டுையன்து. 
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அழட ழமன்று, ளடமவக்ைமட்சய இசயைப் ளனணக்ைவந ைபனம் பிடத்டயல் ளசய்டயைவந 
ளைமண்டு ளசல்படற்ைமை ைரழ்க் ைமடம் படிக்வைைள் ைவப்ிடிக்ைப்டுையன்து. 

 

 ளசய்டய அயபிப்மநர் – ளசய்டய அயபிப்மநர்ைலக்கு ளசதன்னவப் திற்சயைவந 
அநித்டலும், ளசதணர்வுைவந மத்துடலும். 
 

 ளசய்டயத் டதமரிப்மநர்ைலக்கு உதர்ந்ட ணட்த்டயல் பித அயவபப் ளற்றுக் 
ளைமடுத்டலும், ளசதன்னவப் திற்சயைவந அநித்டலும். 

 
 ளசய்டயத் ளடமகுப்ன ளடமர்ில் திற்சய அநித்டல். 
 
 எயச் ழசர்க்வை ளடமர்ில் திற்சய அநித்டல். 
 
 ைண்ைபர் பிடத்டயல் டணம ளசய்டயைவந டதமரிக்கும் பிடம். 
 
 என் ைணம ளசய்டய அயக்வைதில். 
 
 ளசய்டய ிடயதமக்ைம். 
 அசமங்ைத்டயன் ல்ம அவணச்சுைலம் உள்நங்கும் பிடத்டயல் டதமரிப்மநர்ைவந 

ஈடுடுத்துடல். 
 

ணது மட்டில் இம்ளற் ணயைவும் துக்ைைணம சம்பணமையத 2019 ப்ில் 21 உதிர்த்ட 
ஜமதிறு குண்டு ளபடிப்ன இம்ளற் ழபவநதில், ணது ிரிவபச் ழசர்ந்ட 
உத்டயழதமைத்டர்ைள் அர்ப்ஞிப்னன் டணது ைவணைவந யவழபற்யதவண மமட்டுக்குரித 
பிதணமகும். 
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ளசய்டய எநிப்னைவந யல்டுத்டல் 

06 ிடம ளசய்டய எநிப்னைலம், 20 ணஞித்டயதமச் ளசய்டய எநிப்னைலம் மநமந்டம் 
எநிப்னச் ளசய்தப்டுையன்து. 

ிடம ளசய்டய எநிப்ன 

சயங்ைநம் டணயழ் ஆங்ையம் 

ண்ைல் 
12.30 

ைல் 1.30 இவு 9.00 

இவு 8.00 இவு 7.00  

இவு 10.00   

 

ணஞித்டயதமச் ளசய்டய எநிப்ன 

சயங்ைநம் டணயழ் 

ன.. 7.55  ன.. 8.25  

ன.. 8.55  ன.. 9.25  

ன.. 9.55  ன.. 11.25  

ன.. 10.55  ி.. 3.25  

ி.. 1.55  ி.. 5.25  

ி.. 2.55   

ி.. 3.55   

ி.. 4.55   

ி.. 5.55   
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னம்ளணமனயைநிலும் எநிப்ப்டுையன் 06 ிடம ளசய்டய எநிப்னைலக்ைமைவும் சுணமர் 03 
ணஞித்டயதமங்ைள் எதுக்ைப்ட்டுள்நது. அடற்ைவணத மநமந்டம் சுணமர் 4.30 
ணஞித்டயதமங்ைள்  ளசய்டயைலக்ைமை எதுக்ைப்ட்டுள்நது.  

இடற்கு ழணடயைணமை, எவ்ளபமன மலம் ைமவ 5.55 ணஞி ளடமக்ைம் 6.25 பவ டற்ைம 
ணற்றும் ளபநிமட்டுச் ளசய்டயைலக்ைமை “சயவ்ளடச  (Sivdesa)” யைழ்ச்சயக்ைமை மநமந்டம் 30 
யணயங்ைள் படீம் எதுக்ைப்ட்டுள்நது. 

இடற்ைவணத, ணமடளணமன்யல் ல்ம பவைதம ளசய்டய எநிப்னைலக்ைமைவும் சுணமர் 105 
ணஞித்டயதமங்ைள் எதுக்ைப்ட்டுள்நது. இடற்கு ழணடயைணமை, னக்ையத சந்டர்ப்ங்ைநில் 
பிழச ளசய்டய எநிப்னைலக்ைமை ழணடயை ழத்வட ஈடுடுத்துபடற்கும் ழரிடுையன்து. 

2019 பன ஆம்த்டயல், அடபமது 2019 பரி ணமடத்டயல் LMRB அயக்வைக்கு அவணத ழடசயத 
ளடமவக்ைமட்சயச் ளசய்டயைலக்கு 0.4 இற்கும், 0.8 இற்கும் இவப்ட் ளறுணடய 
பனங்ைப்ட்டினந்டது. இது 2019 ளசப்ளடம்ர் ணமடணமகும் ழமது 1.1 இற்கும், 11.7 இற்கும் 
இவப்ட் ளறுணடய பவ பநர்ச்சய ைண்டுள்நது. 

 

ளசய்டய ைணம அகு 

இவ் அவை டுத்துக் ளைமண்மல், ளசய்டயப் ிரிபின் அன்ம டதமரிப்னைவந னவதமை 
ழணற்ளைமள்படற்கு ளனம் எத்துவனப்ன இவ் அையமல் பனங்ைப்டுையன்து. ிரிவுத் 
டவபர், உைஞங்ைள் வைதமநல் உத்டயழதமைத்டர் ணற்றும் 12 ைணம ைவஜர்ைள், 10 
ஈ.ன்..ீ உடபிதமநர்ைள் ஆையத உத்டயழதமைத்டர்ைவநக் ளைமண் இவ் அையன் னெம் 
ளபநிமட்டுச் ளசய்டயைவந உள்பமங்குடல், இங்வைதில் வளறும் உள்மட்டு, 
ளபநிமட்டு அச டவபர்ைள் ைந்து ளைமள்லம் உத்டயழதமைனர்ப யைழ்வுைள், 
இங்வைதில் வளறும் ளபநிமட்டுப் ிடயயடயைள் ணமமடுைள், அடயழணடகு மடயடய 
ணற்றும் ணமண்னணயகு ிடணர் ஆையழதமரின் ளசய்டயைவந உள்நக்குடல், ழடர்டல் ளசய்டயைவந 
உள்நக்குடல் ணற்றும் இதற்வை அர்த்டங்ைள் ளடமர்ம ளசய்டயைள் உள்நிட் ல்ம 
ளசய்டயைவநனேம் உள்நக்கும் ஞிைள் இவ் அையமல் யவழபற்ப்ட்டுள்ந. 
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ப்ன பிபைம அகு 

இங்வை னொபமயிக் கூட்டுத்டமத்டயல் னன்ழமடி ஞிதில் ஈடுட்டு பனம் அைமை 
ப்ன பிபைம அவைக் குயப்ிமம். சயங்ைநம், டணயழ் ஆையத இன ளணமனயைவநனேம்  

வணதணமைக் ளைமண்  யைழ்ச்சயைலக்கு இவ் அகு னத்துதிர் அநித்து பனையன்து. 
மநமந்டம் எநிப்டயவு ளசய்தப்ட் ணற்றும் ழடி யைழ்ச்சயைள் ஊமை ீண் பமவ 
ைமத்வட அர்த்டனள்ந பவைதில் ஈடுடுத்துபடற்கு ப்ன பிபைம அகுக்கு 
னடிந்துள்நது. 

சனெைத்டயல் அன்மம் சம்பிக்ையன் சம்பங்ைள் ணற்றும் ணமி உஞர்வுனர்பணம அழட 
ழமன்று சனெை உந்துடயன் ளமனட்டு, இவ் அகு டணது யைழ்ச்சயைள் ஊமை இசயைப் 
ளனணக்ைவந பினயப்டற்கு னதன்று பனையன்து. பமத்டயல்  ணஞித்டயதமங்ைவநக் 
ளைமண் பமவ ைபப்டுையன் யைழ்ச்சயைள் பனணமறு: 

 “ஆனேழமபன் சு டபசக் (Ayubowan Suba Dawasak)” – (ன.. 6.30 – 7.00) த்டயரிவைக் 
ைண்ழஞமட்ம். 
 

 “ஆனேழமபன் சு டபசக் (Ayubowan Suba Dawasak)” – (ன.. 7.00 – 8.00) அசயதல், சனெை, 
ளமனநமடம ைந்துவதமல். 
 

  “ைட் ை (Karata Kara)” ளடமவக்ைமட்சய யைழ்ச்சய – அசயதல் ைந்துவதமல் (ிடய 
னடன்ையனவணைநில் இவு 10.30). 
 

  “ணை டயத (Mahajana Dinaya)”– அசயதல் ைந்துவதமல் யைழ்ச்சய (ிடய 
ளபள்நிக்ையனவணைநில் இவு 10.30). 
 

  “ிடம ஆனேழமபன் - ிடம சம சங்ையத (Sanidaa Ayubowan – Sanidaa Saara Sangrahaya)” – 
(சிக்ையனவண ன.. 8.30). 

 
  “ச ளணமளமத்ட (Rasa Mohotha)” – இவச யைழ்ச்சய (சிக்ையனவண ணமவ 3.00). 

 
  “தை ளசப (Nuga Sewana)” – ணைநிர் யைழ்ச்சய (னடன்ையனவண ன.. 8.00 – 11.00). 

 
  “ளசமம(ධා)டமம (Sobadhara)” – ஆய்வு அடிப்வதிம டற்ைம சுற்மல் ஆய்வு யைழ்ச்சய 

(ளபள்நி இவு 9.00). 
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  “ஆனேழம ழபபம (Ayubo Wewa)” – சுைமடம சஞ்சயவை யைழ்ச்சய (ஜமதிறு ணமவ 3.00). 
  “ட்ம (Rataa)” – ணிட பமழ்வுன் ின்ிப் ிவஞந்ட சஞ்சயவை யைழ்ச்சய (சி ன.. 11.30). 
 அடயழணடகு மடயடய, ணமண்னணயகு ிடணர் ைந்து ளைமள்லம் சுடந்டய டய ளைமண்மட் 

பினம, டவக்கு ண்ளஞய் ழடய்க்கும் அச வபபம், னத்டரிசய டயனபினம, ழடசயத  
 

 இமடப பீர் ஜமைமர்த்ட பினம, அச டவபர்ைள் பனவை டனம் பினமக்ைள், 
மமலணன்க் கூட்த் ளடமவ ஆம்ித்து வபக்கும் யைழ்வு, மமலணன்த்டயன் 
பிழச யைழ்ச்சயைள் உள்நிட் ல்ம ழடசயத யைழ்வுைவநனேம் ழடிதமை எநிப்னச் 
ளசய்டல். 

 
 ிடய பிதமனக் ையனவணைநில் ழடிதமை எநிப்ப்மகும் அவணச்சவப னடிவுைவந 

அயபிக்கும் ஊை சந்டயப்ன. 
 

 ளைமபிட் ழமன் ளடமற்று ழமய் பயன் ழமது அசமங்ைம் டுக்கும் டரீ்ணமங்ைள் 
ற்ய பிழச யைழ்ச்சயைள் ப்ன பிபைம அையமல் எநிப்னச் ளசய்தப்டுையன்து. 

 
 அசமங்ைத்டயன் அிபினத்டயப் ஞிைவந வணதணமைக் ளைமண்டு டதமரிக்ைப்ட் பிபஞ 

யைழ்ச்சயைவந எநிப்னச் ளசய்டல். 
 
ப்ன பிபைம அையன் டணயழ்ப் ிரிபிமல் னொப்பமயி ழத்ம அவபரிவச சமர்ில் 
எனசய யைழ்ச்சயைள் டதமரிக்ைப்டுையன். 

 

 மழநடுைநில் இன்று – (மள்ழடமறும் ன.. 7.30 ணஞி ளடமக்ைம் 8.00 ணஞி பவ 
மநமந்ட மநிடழ்ைள் ற்யத ைண்ழஞமட்ம்). 

 ைண்தும் ழைட்தும் – (ளபள்நி ி.. 6.00 – 6.30 பவ). 
 பிடிதவ ழமக்ைய – அசமங்ைத்டயன் அிபினத்டயதின் யவழம ழமக்கு. 
 உை பம் – அசயதல் ைந்துவதமல் யைழ்ச்சய (ளசவ்பமய் ி.. 6.00 – 6.30 பவ). 
 சதுங்ைம் – அசயதல் யைழ்ச்சய (சி ி.. 6.00 – 7.00 பவ). 
 பிவநதமட்டு ணஞ்சரி – (சி ன.. 11.30 – 12.00 பவ) 

 

இடற்கு ழணடயைணமை ப்ன பிபைமங்ைநில் னக்ையதணம டணயழ் ளணமனயதிம பிழச 
யைழ்ச்சயைலம், அடயழணடகு மடயடய அபர்ைநின் ளபநிமட்டு பிதங்ைள் ணற்றும் ழடசயத 
யைழ்வுைள் ற்யத யைழ்ச்சயைலம் டணயழ் ளணமனயதில் டதமரிக்ைப்டுையன். 
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உவனப்னப் தன்மட்வனேம் டமண்டி யர்ணமஞ சமத்டயதத்டயற்கு உதினொட்டும் மரித ைனத்டயட் 
னதற்சயளதமன்யல் ஈடுடுபடற்கு ப்ன பிபைம அகு ீண்ைமணமை டதமமைய 
பனையன்து. இடன் ிடயமை இதுபவ ைட்ன, ளசபிப்ன ஊைணமை இசயைர்ைநித்டயல் 
ளைமண்டு ளசன்பமழ டயர்ைமத்டயலும் இழட ஞிவதச் ளசய்படற்கு ஆதத்டணமை 
உள்ழநமம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



இங்வை னொபமயிக் கூட்டுத்டமம் - ஆண்யக்வை 2019   

 

210 

 

 

டதமரிப்ன ழசவபப் ிரிவு 

டதமரிப்ன ழசவப ிரிபமது ஞிப்மநர் (டதமரிப்ன ழசவப) அபர்ைநின் ைரழ் இதங்குையன்து. 
இப் ிரிவு ைணம, எநிப்டயவு, எநி அவணப்ன, ஊை பவவு ணற்றும் அவசவூட்ல், ின்ஞி 
அங்ை அவணப்னம் எப்வனேம் ஆையத 06 அகுைவநக் ளைமண்து. ளடமவக்ைமட்சய 
யைழ்ச்சயத் டதமரிப்ின் ழமது ழடவபதம ிடம ழசவபைள் அவத்தும் பனங்ைப்டுபது 
டதமரிப்ன ழசவப ிரிபிமல் ன்து குயப்ித்டக்ைது. உதர் ளடமனயல்தட்த்துன் கூடித 
டத்டயல் சயந்ட ளடமவக்ைமட்சய யைழ்ச்சயைவந டதமரிப்டற்ைமை ழசவபைவந பனங்குபழட 
இப் ிரிபின் ிடம ழமக்ைணமகும். 

 

எயப்டயவு ணற்றும் டதமரிப்ன ழசவப ளபநிப்ன எநிப்ன அகு 

எயப்டயவு ணற்றும் டதமரிப்ன ழசவப ளபநிப்ன எநிப்ன அைமது ிடயப் ஞிப்மநர் 
(எயப்டயவு) அபர்ைநின் ைண்ைமஞிப்ின் ைரழ் இதங்ைய பனையன்து. எயப்டயவு அைமது, 
16 எய ணற்றும் எநிக் ைவப ளடமகுப்மநர்ைவநக் ளைமண்டுள்நது. 2018 இல் இவ் அையல் 
யபித ளபற்யங்ைள் யப்ப்ட்டன் ைமஞணமை 06 ழர் திலுர் எயக் ைவப 
ளடமகுப்மநர்ைநமை இவ் அையல் ழசவபதில் இவஞந்துள்நர். 

 
டதமரிப்ன ழசவப ளபநிப்ன எநிப்ன பமைத்டயனூமை ழணற்ளைமள்நப்டுையன் ழடி 
எநிப்ன ணற்றும் எயப்டயவுைநில் எய யனபமைம், எநிக் ைவப ளடமகுப்ன உள்நிட் 
ல்ம பிட ளடமனயல்தட் படிக்வைைவநனேம் வைதமள்பதும், கூட்டுத்டமத்டயமல் 
டதமரிக்ைப்டுையன் டிளதமன ைணமவபப் தன்டுத்டய ழணற்ளைமள்நப்டுையன் ைந 
யைழ்ச்சயைலக்கு எயக் ைவப னெம் ங்ைநிப்னச் ளசய்பதும் எயக் ைவப 
ளடமகுப்மநர்ைள் ஆபர். 

 
இவ் அையன் னெம் ழணற்ளைமள்நப்டுையன் ஞிைலள், ஏங்ை ணற்றும் ளடமர் 
ளடமவக்ைமட்சய மைம், பிபஞ யைழ்ச்சயைள், பிவநதமட்டு யைழ்ச்சயைள், சயறுபர் 
யைழ்ச்சயைள், இவச யைழ்ச்சயைள் ணற்றும் ைல்பி யைழ்ச்சயைள், டணயழ் ளணமனயதில் 
னன்வபக்ைப்டுையன் யைழ்ச்சயைள் ணற்றும் ளடமவக்ைமட்சய மைங்ைள், டற்ைம 
யைழ்வுைவந வணதணமைக் ளைமண் யைழ்ச்சயைள், பர்த்டை பிதம யைழ்ச்சயைள், ஆங்ைய 
ளணமனயதில் னன்வபக்ைப்டுையன் யைழ்ச்சயைள், டதமரிப்ன ழசவப ளபநிப்ன எநிப்ப்ன 
பமைத்வட ஈடுடுத்டய ழணற்ளைமள்நப்டுையன் ழடி ணற்றும் ழடி ப்ிடிப்னைள் ன் 
அங்கும். 2019 ஆம் பனத்டயல் 1,227 இற்கும் ழணற்ட் யைழ்ச்சயைலக்கும், டதமரிப்ன ழசவப  
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ளபநிப்ன எநிப்ன பமைத்வட ஈடுடுத்டய னன்ளடுக்ைடுையன் ழடி ணற்றும் ழடி 
ப்ிடிப்ன 82 ழடி எநிப்னைலக்கும், ழடி எயப்டயவுைலக்கும் இவ் அையன் 
யர்ணமஞப் ங்ைநிப்ன ளற்றுக் ளைமடுக்ைப்ட்டுள்நது. 

 
ழணலும், ஆமய்ச்சய ணற்றும் திற்சய அையமல் டயட்ணயப்டுையன் ளபநி ணற்றும் உள்நை 
பிண்ஞப்டமரிைலக்ைம திற்சயப் மளயைலக்ைமை எயக் ைவப ளடமகுப்ன ளடமர்ில் 
பநபமநர் ங்ைநிப்ன இவ் அையன் சயழஷ் உத்டயழதமைத்டர்ைநிமல் ளற்றுக் 
ளைமடுக்ைப்ட்டுள்நது. 

 

ைணம அகு 

ைணம அைமது ிடயப் ஞிப்மநர் (ைணம) அபர்ைநின் ழணற்மர்வபதின் ைரழ் இதங்ைய 
பனையன்து. இவ் அையல் ளணமத்டம் 40 ைணம ைவஜர்ைள் ஞிதமற்ய பனபதுன், 
இபர்ைலள் ைிஷ் யவழபற்றுத் டத்வடச் (JM) ழசர்ந்ட 03 சயழஷ் ைணம ைவஜர்ைலம், 
னைமவணத்துப உடபிதமநர் டத்வடச் (MA-4) ழசர்ந்ட 22 சயழஷ் ைணம ைவஜர்ைலம், 
னைமவணத்துப உடபிதமநர் டத்வடச் (MA-2) ழசர்ந்ட 15 ைணம ைவஜர்ைலம் அங்குபர். 

 
2019 பன ஆம்த்டயல் ைணம அகு பசம் இனந்ட ைணமக்ைநின் ண்ஞிக்வை 12 ஆகும். 
இபற்றுள் 04 ைணமக்ைள் எநிப் டயவு ளசய்படற்குப் தன்டுத்ட னடிதமட யவதில் 
ைமஞப்ட்துன், அக் ைணமக்ைள் ல் ைணம டயவுக்ைமை ணட்டும் ஈடுடுத்டப்ட்டுள்ந. 
அத்துன் 3 DV CAM ைணமக்ைலம் மபிப்டற்கு டகுந்ட ணட்த்டயல் ைமஞப்பில்வ. 

2019 ணமர்ச் ணமடத்டயல் மபிப்டற்ைமை ழசர்க்ைப்ட் 5 னடயத ைணமக்ைலன் 3 DV CAM எநிப் 
டயவுக்ைமை தன்டுத்டப்டுபது இவயறுத்டப்ட்டினப்துன், 2019 ணமர்ச் ணமடம் ளடமக்ைம் 
ல்ம EFP டதமரிப்னைலக்கும் HD ைணமக்ைவந ணட்டும் மபிக்கும் வனவ 
ஆம்ணமது. 2019 பன இறுடயதமகும் ழமது ைணம அையம் இனந்ட HD ைணமக்ைநின் 
ண்ஞிக்வை 10 ஆகும். 
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2019 ஆம் பனத்டயல் ைணம அையமல் டதமரிக்ைப்ட் EFP டதமரிப்னைநின் ண்ஞிக்வை 
1,227 ஆகும். 

உைஞங்ைவநக் ளைமள்பவு ளசய்டல் 

ைணம அகு பசம் உள்ந JIB ARM உைஞம் 81 டதமரிப்னைலக்ைமை 94 மட்ைள் ழசவபதில் 
ஈடுடுத்டப்ட்டுள்நது. பமவைதமை 8 ணஞித்டயதமங்ைலக்கு னொ. 13,000.00  பிவ 
யதணயக்ைப்ட்டுள்ந இந்ட உைஞத்வட பமவைக்குப் ளற்றுக் ளைமள்நமணல் இனந்டடன் 
னெம் னொ. 1.2 ணயல்யதனுக்கும் கூடுடம ளடமவைவத 2019 ஆம் பனத்டயல் ழசணயக்ை 
னடிந்டது. ைணம அகு பசனள்ந இண்டு ட்ழமன் ைணமக்ைலம் யைழ்ச்சயத் டதமரிப்னக்ைமை 
55 மட்ைலக்கு ஈடுடுத்டட்டினப்துன், பமவைதமை மளநமன்றுக்கு னொ. 8,000.00  
பிவ யதணயக்ைப்ட்டுள்ந இந்ட உைஞத்வட பமவைக்குப் ளற்றுக் ளைமள்நமணல் 
இனந்டடன் னெம் னொ. 4 இட்சத்டயற்கும் கூடுடம ளடமவைவத 2019 ஆம் பனத்டயல் 
ழசணயக்ை னடிந்டது. இத் ளடமவைதமது என ட்ழமன் ைணமவப ளைமள்பவு ளசய்படற்குச் 
ளசபமகும் ளடமவைதிலும் மர்க்ை கூடித ளடமவைதமகும். 2019 பன இறுடயதமகும் ழமது 
இவ்பின ட்ழமன் ைணமக்ைள் னெனம் யறுபத்டயற்கு ழசணயக்ை னடிந்ட ளடமவை னொ. 1.6 
ணயல்யதனுக்கும் கூடுடமகும்.  

 
2019 பனத்டயல் ளமயதிதல் ிரிவு ழணற்ளைமண் 90 ளபநிப்ன ல்பவை ைணம 
யைழ்ச்சயைலக்ைமை 143 மட்ைநில் 508 ைணம ைவஜர்ைள் ழசவபதில் இவஞக்ைப்ட்ர். 
டதமரிப்ன ழசவப ிரிபின் ல் ைணம வைதமநல் ழணமட்மர் பமைத்வடப் தன்டுத்டய 
டதமரிக்ைப்ட் 80 யைழ்ச்சயைலக்கு சுணமர் 320 ைணம ைவஜர்ைள் ழசவபதில் 
ஈடுடுத்டப்ட்ர். பனத்டயல் 365 மட்ைலம் இதங்ைய பனம் ளசய்டயக் ைவதைம் ணற்றும் 1, 
2, 3 ைவதைங்ைலக்ைமை 12 ைணம ைவஜர்ைநின் ழசவப மநமந்டம் ளற்றுக் 
ளைமள்நப்டுையன்து.  

 
இழடழபவந, 2019 ஆம் பனத்டயல் 03 ைணம ைவஜர்ைள் சம்நணற் பிடுனவ ளற்று 
ளபநிமடு ளசன்றுள்நர். 
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எநிதவணப்ன அகு 

ிடயப் ஞிப்மநளமனபரின் ைரழ் இதங்ைய பனம் எநிதவணப்ன அைமது, 
கூட்டுத்டமத்டயமல் டதமரிக்ைப்டுையன் ல்மபிட ைந டதமரிப்னைநின் ழமதும் 
எநிதவணப்ன படிக்வைைலக்கு டணது ங்ைநிப்வச் ளசலுத்துையன்து. இவ் அையமல் 
மைம், பிபஞ யைழ்ச்சயைள், ைல்பி, ல்சுவப, ைடம்ம், சயறுபர் யைழ்ச்சய ணற்றும் பர்த்டை 
பிநம்ம் னடம ல்ம பிட ளபநிக்ைந ஆக்ைங்ைலக்கும் எநிதவணப்ில் ங்ைநிப்ன 
பனங்ைப்டுையன்து. இடற்கு ழணடயைணமை, அடயழணடகு மடயடய அபர்ைலம் அழட ழமன்று 
ணமண்னணயகு ிடணர் அபர்ைலம் ைந்து ளைமள்லம் ல்மபிட வபபங்ைள் ணற்றும் அச 
வபபங்ைலக்கும் எநிதவணப்ில் ங்ைநிப்வச் ளசய்பது இவ் அைமகும். 2019 ஆம் 
பனத்டயல் 1,227 இற்கும் ழணற்ட் யைழ்ச்சயைநின் ழமதும், டதமரிப்ன ழசவபப் ிரிபின் 
ளபநிப்ன எநிப்ன ழணமட்மர் பமைத்டயனூமை டதமரிக்ைப்டுையன் 82 யைழ்ச்சயைள் 
ணற்றும் ழடி எநிப்னைநின் ழமது இவ் அையல் ஞிதமற்றும் எநிதவணப்னக் 
ைவஜர்ைநின் ங்ைநிப்ன பனங்ைப்ட்டுள்நது. 

 
ஊனயதர் ைஞிப்ீட்டிற்கு அவணத இவ் அையல் 15 எநிதவணப்ன ைவஜர்ைள் இனக்ை 
ழபண்டுளணினும், டற்சணதம் இவ் அைமது, 03 சயழஷ் எநிதவணப்ன ைவஜர்ைவநனேம், 
04 எநிதவணப்ன ைவஜர்ைவநனேம் ளைமண்ழ இதங்ைய பனையன்து. இவ்பமறு 
ஊனயதர்ைலக்குப் ற்மக்குவ யவும் ழபவநதிலும் கூ 1,227 டதமரிப்னைலக்கும், 82 
ளபநிப்ன எநிப்னைலக்கும் இவ் அகு டது ங்ைநிப்வ பனங்ையதினப்து 
குயப்ித்டக்ைது. 2020 ஆம் பனத்டயல் இவ் ஊனயதர் ற்மக்குவவத யபர்த்டய ளசய்படற்கு 
ழதமசவைள் னன்வபக்ைப்ட்டினந்டதுன், அடற்ைவணத பவ ஆட்ழசர்ப்னச் ளசய்படற்கு 
னைமவணத்துபம் அங்ைரைமம் பனங்ையதினந்ட ின்ஞிதில் 02 திலுர் எநிதவணப்னக் 
ைவஜர்ைழந ஆட்ழசர்ப்னச் ளசய்தப்ட்ர்.  

 
கூட்டுத்டமத்டயன் திற்சய அையமல் எலங்கு ளசய்தப்டுையன் உள்பமரி ணற்றும் 
ளபநிபமரி ைவஜர்ைலக்ைம திற்சயப் மளயைநின் ழமது எநிதவணப்ன திற்சய 
படிக்வைைவநத் டயட்ணயட்டு அடற்ைம பநபமநர் ங்ைநிப்ன ளற்றுக் 
ளைமடுக்ைப்டுபதுன், டயர்பனம் பனத்டயற்ைமைவும் இப் திற்சய படிக்வைைள் திற்சய 
அகுன் இவஞந்து எலங்கு ளசய்தப்ட்டுள்நது. எநிதவணப்ிற்குத் ழடவபதம 
உைஞங்ைள் ணற்றும் துவஞக் ைனபிைலன் கூடித உைஞத் ளடமகுடய மணரிக்ைப்ட்டு 
ழஞிச் ளசல்ப்டுபதுன், இனந்ட ழமடயலும் இவ் உைஞங்ைள் ணயைப் 
னவணதமவபதமை இனப்டமல், அடுத்ட பனம் இவ் உைஞங்ைவந  
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பீணதப்டுத்துபடற்கும், னடயத ளடமனயல்தட் உைஞங்ைவநக் ளைமள்பவு 
ளசய்படற்கும் டயட்ணயப்ட்டுள்நது. 

 
டதமரிப்ன ழசவப ிரிபில் ஞிதமற்றும் ஈ.ன்..ீ/ ஈ.ப்.ீ. உடபிதமநர்ைலக்ைம ழசவப 
எப்வப்ன ணற்றும் ைவணைவந ழணற்மர்வப ளசய்டல் னடம ஞிைலம் ிடயப் 
ஞிப்மநர் (எநிதவணப்ன) அபர்ைநின் ழணற்மர்வபதின் ைரழ் இம்ளறுையன்து. 

 
அடற்ைவணத, சுனற்சய ழபவ னவளதமன்யன் ைரழ் டதமரிப்ன ழசவப ிரிபின் ளபநிப்ன 
எநிப்ன ழணமட்மர் பமைத்டயற்ைமை னென்று உடபிதமநர்ைலம், ைவதை JIB ARM 
உைஞத்வட வைதமள்படற்ைமை இனபனம், ளபநிப்ன JIB ARM உைஞத்வட 
வைதமள்படற்ைமை னெபனம், ரினேப் ட்க் உைஞத்வட வைதமள்படற்ைமை இனபனம், 
ளபநிப்ன ரினேப் ட்க்  உைஞத்வட வைதமள்படற்ைமை இனபனம், ளபநிப்ன 
எநிப்டயவுக்ைமை எனபனம் ன்பமறு ழசவபதில் ஈடுடுத்டப்டுையன்ர். 

 
இடற்ைவணத, 2019 ஆம் பனத்டயல் 351 யைழ்ச்சயைலக்ைமை ைவதை JIB ARM ணற்றும் ரினேப் 
ட்க் உைஞங்ைவந வைதமள்படற்ைமை உடபிதமநர்ைள் ஈடுடுத்டப்ட்ர். 

 
ழணலும், டதமரிப்ன ழசவப ிரிபின் ைரலள்ந மணரிப்ன அகும் ிடயப் ஞிப்மநர் 
(எநிதவணப்ன) அபர்ைநின் ழணற்மர்வபதின் ைரழ் இதங்ைய பனையன்து. ஏய்வு ளற் ைணம 
ைவஜர் எனபர் மநமந்ட ளைமடுப்வு அடிப்வதில் ழசவபதில் ஈடுடுத்டப்ட்டு இடன் 
ஞிைள் னன்ளடுத்துச் ளசல்ப்டுையன்து.  

 
ணயைவும் ளறுணடய கூடித ைவதை னக்ைமயைவந (Tripod) லதுமர்த்டல், ைவதைத்டயல் 
உள்ந ளசதல் இனந்ட JIB ARM உைஞத்வட லதுமர்த்து டயனத்துடல் னடம பிழச 
மணரிப்னப் ஞிைலம் இப் ிரிபிமல் ழணற்ளைமள்நப்ட்டுள்நது. 

 
ின்ஞி அங்ை அவணப்ன அகு 

ணது யறுபத்டயமல் டதமரிக்ைப்டுையன் ல்ம யைழ்ச்சயைநிதும் யறுப 
அவதமநத்வட உதர்ந்ட ணட்த்டயல் ழஞிச் ளசன்று, உதர் டத்டயம யைழ்ச்சயைவநத் 
டதமரிப்டற்ைம ின்ஞி அங்ை அவணப்னைவந படிபவணப்டயனூமை ங்ைநிப்னச் 
ளசய்பழட ின்ஞி அங்ை அவணப்ன அையன் ிடம ழமக்ைணமகும். 
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2019 ஆம் பனத்டயல் இவ் அையன் ஞிதமட் ளடமகுடய பனணமறு: 

1. உடபிப் ஞிப்மநர்     - 01  
2. ின்ஞி அங்ை அவணப்னக் ைவஜர்ைள் - 07  
3. ஆவ படிபவணப்ன உடபிதமநர்   - 01  
4. ின்ஞி அங்ை அவணப்ன உடபிதமநர்  - 11 (எப்ந்ட –  01) 
5. ின்ஞி அங்ை படிபவணப்னக் ைவஜர் - 03  
6. லதுர்ைள்      - 01  

 

2019 ஆம் பனத்டயல் ின்ஞி அங்ை ஈடுடுத்டல்ைள் 

1. ைவதை ின்ஞி அங்ை ஈடுடுத்டல்/ அைற்றுடல் - 2,925  
2. த்ட அங்ை ஈடுடுத்டல்     - 150  
3. குறு மைம் (சயத்ட யப ைத்டம)    - 12  
4. சயறுபர் மைம்      - 01  
5. ளய டயவப் மைம்     - 05  

 
ைரழ்க் ைமடம் சந்டர்ப்ங்ைநிலும், ண்டிவைைநின் ழமதும் பிழச ைமட்சயக் கூங்ைள் 

1. “அவுனது உடம (Awurudu Udana)”  - டயஸ்ணைமமண  
2. “பசந்ட உடம (Wasantha Udana)  - தபளயதம  
3. “ளதமவுன் ழசமங்ைத (Yovun Senankaya) - சரையரிதம  
4. “னொ ன்ர்ழன்ணன்ற் (Ru Entertainment)  - B.M.I.CH. 

5. “ணம அவுனது (Lamaa Awurudu)  - அப்ழைண (Ape Gama) 
 

2019 ஆம் பனத்டயல் பிழச யைழ்ச்சயைலக்ைமை னடயடமை யர்ணமஞிக்ைப்ட் ின்ஞி 
அங்ைவணப்னைள் 

1. “ையரித் ணங்ைல்த (Kiribath Mangalya)” 
2. “பமர்யக்ை ிரித் ணண்த (Waarshika Pirith Mandapaya)” (ஆண்டு னர்த்டய பினம) 
3. “அவுனது (Awurudu)” ழடி எநிப்ன 
4. வடப்ளமங்ைல் 
5. “ங்ை னணய“ (Ranga Bhoomi)” 
6. “தைளசப (Nuga Sevana)” னடயத ின்ஞி அங்ைவணப்ன 
7. “சயம ழம ழபபம“ (Sina Bo Wewa)” 
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8. “(පැ)ள(හැ)ளச சயத்ட“ ((පැ)Pe(හැ)hasara Sitha)” 
9. இப்டிக்கு சுத்டம் 
10. Knowledge First 

11. World Cup பிவநதமட்டு 
12. Untitled Musical 

13. Enterprise Sri Lanka 

14. உை சயறுபர் டயம் 
15. Bill Board (சந்வடப்டுத்டல் ிரிவு) 
16. “(නැ)ள ணயைய“ ((නැ)Nana Mihira)” 
17. “னொ ையன“ (Ru Kirula)” 
18. குல் ழடர்வு (ஊை பவவு அகு) 

 

2020 பனத்டயற்ைம பனத்டயற்ைம பிழச டயட்ங்ைள் 

1. ளமத்டர் சரட்டு ின்ஞி அங்ை அவணப்ன னடயத யர்ணமஞத்டயற்ைம டயட்ணயல். 
2. த்ட ைவதைத்வட லதுமர்த்டல். 

 

ஊை பவவு ணற்றும் அவசவூட்ல் அகு (Graphic & Animation Unit) 

 2019 பம்ர் ணமடம் வளற் மடயடயத் ழடர்டல் சமர்ில் ையவக்ைப் ளற்யனந்ட 
பர்த்டை பிநம் யைழ்ச்சயைலக்கும், பிழச யைழ்ச்சயைலக்குணம னர்ப ிசம/ 
பிநம் மமவப யர்ணமஞிப்டற்கு இவ் அகு ஊனயதர்ைள் ல்ழமரிதும் 
எத்துவனப்ன ையவக்ைப் ளற்து. 
 

 “றஸ்ண ள ன்யந்ட“  (Husma Helana Panhinda)” னும் “தைளசப (Nuga Sewana)” 
அனுசவஞதில் ஆம்ிக்ைப்ட் னடயத ளண் லத்டமநர்ைலக்குக் வைளைமடுக்கும் 
யைழ்ச்சயைலக்கும், 2019 ையரிக்ைட் உைக் ையண்ஞத்டயற்ைமை டதமரிக்ைப்ட் 
யைழ்ச்சயைலக்கும், “2019 சயயக்ை ிரீ அவுனது  (2019 – Siri Laka Piri Awurudu)” யைழ்ச்சயக்கும் 
இவ் அையன் ைவஜர்ைள் ணயகுந்ட ஆர்பத்துன் டணது ங்ைநிப்வச் ளசலுத்டயர். 

 
 அப்னப்டுத்டப்ட் ணற்றும் ஞ்சயதினந்ட ளமனட்ைவநப் தன்டுத்டய குவந்ட 

ளசபில் இவ் அவை லது மர்த்து பீணதப்டுத்தும் ஞிைள் இவ் அையமல் 
ஆம்ிக்ைப்ட்து. 
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 இவ் அையல் யந்டப் ஞிதமட் ளடமகுடயவதச் ழசர்ந்ட 19 ஊனயதர்ைள் ழசவபதில் 
ஈடுட்டுள்நர். ழசவப எப்வப்ின் அடிப்வதில் ஏர் ஊனயதர் ழசவபதில் 
ஈடுடுத்டப்ட்டுள்நமர். 

 

எப்வ அகு 

அகுத் டவபளமனபரின் ைரழ் இதங்ைய பனம் எப்வ அைமது, கூட்டுத்டமத்டயமல் 
டதமரிக்ைப்டுையன் அவத்து யைழ்ச்சயைலக்கும் டணது ங்ைநிப்வச் ளசலுத்டய பனையன்து. 
ைவதை எநிப்டயவு, ளபநிப்ன எநிப்டயவு, ளடமவக்ைமட்சய மைம், பிபஞம், ைல்பி, 
ல்சுவப, ழடி ைடம் யைழ்ச்சயைள், சயறுபர், பர்த்டை, ளசய்டய, இவச யைழ்ச்சய னடம 
யைழ்ச்சயைலக்கும், சயங்ைநம், டணயழ், னஸ்யம், ஆங்ைய ழடசயத வபபங்ைள், ழடசயத டயம், 
சணத வபபங்ைள் னடம அவத்து யைழ்வுைநின் ழமதும் இவ் அகு எப்வ ஊமை 
டணது ங்ைநிப்வப் ளற்றுக் ளைமடுக்ையன்து. 

 
இடற்கு ழணடயைணமை, அடயழணடகு மடயடய, ணமண்னணயகு ிடணர் ைந்து ளைமள்லம் 
ளபநிப்ன ணற்றும் ழடி எநிப்ன யைழ்ச்சயைள், மட்டு ணக்ைலக்கு உவதமற்றுடல், ழடசயத 
வபபங்ைள் னடம வபபங்ைநின் ழமது எப்வதில் ங்ைநிப்வப் ளற்றுக் 
ளைமடுத்டல், அவணச்சர்ைள், மமலணன் உறுப்ிர்ைள் ணற்றும் ணக்ைள் ிடயயடயைள் ைந்து 
ளைமள்லம் அசயதல் ைந்துவதமல்ைநின் ழமதும் எப்வ அகு எப்வதில் டணது 
ைவணைவந யவழபற்றுபதுன், அடற்ைவணத 2019 ஆம் பனத்டயல் 4,500 இற்கும் ழணற்ட் 
யைழ்ச்சயைநின் ழமது எப்வ ஊமை ங்ைநிப்னச் ளசய்தப்ட்டுள்நது. எனசய மட்ைநில் 
சுணமர் 140 ழவ எப்வ ளசய்படற்கு ழர்ந்டது ன்தும் குயப்ித்டக்ைது. 

 
ஊனயதர் ணடயப்ீட்டிற்கு அவணத, இவ் அகுக்குரித ைவணைவந ளசவ்பழ 
யவழபற்றுபடற்கு 15 எப்வ ைவஜர்ைள் இனக்ை ழபண்டும் ினும், டற்சணதம் 04 
சயழஷ் எப்வக் ைவஜர்ைவநனேம், 02 எப்வக் ைவஜர்ைவநனேம் ளைமண்ழ இவ் 
அகு மத்டயச் ளசல்ப்டுையன்து. இபர்ைள் சுனற்சய ழபவ னவ அடிப்வதில் 
ஞிதமற்ய பனையன்ர். எப்வக் ைவஜர்ைலக்ைம ற்மக்குவக்கு ணத்டயதிலும் 
கூ, ணயைச் சயணத்டயற்கு ணத்டயதில் ல்மப் ிரிவுைநிதும் டதமரிப்ன படிக்வைைநின் 
ழமது எப்வப் ஞிைள் இவ் அையமல் யவழபற்ப்ட்டு பனையன். 
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ழப, இவ் அையல் டற்ழமது யவும் ஊனயதர் ற்மக்குவவத யபர்த்டய ளசய்து 
ளைமள்படற்ைம ழதமசவைள் னன்வபக்ைப்ட்டுள்ந. 

 
 அவபரிவச 

இந் மட்டிலுள்ந அழைணம ஆங்ைய அவபரிவசைள் ழணற்ைத்டயத ண்ன சமர்ந்டடமைழப 
டணது யைழ்ச்சயைவந எநிப்ி பனையன். ினும், இந்ட பவதவக்குள் இனந்து 
ளபநிழத பந்து ஆங்ைய ளணமனயக்கு உள்மட்டு படிபளணமன்வப் ளற்றுக் ளைமடுப்டற்கு  
அவபரிவசக்கு னடிந்துள்நது. இங்வை னொபமயிக் கூட்டுத்டமம் 30 பன 
னர்த்டயவத ளைமண்மடும் இவ் ழபவநதில், அடன் சழைமட அவபரிவச ன் பவைதில் 
அர்த்டனள்நதும் தனுள்நதுணம என்வ ளடமவக்ைமட்சய இசயைர்ைலக்கு ளற்றுக் 
ளைமடுப்டற்கு னடிந்துள்நது. ம்வணச் சூழ்ந்டயனக்கும் ளடமவக்ைமட்சய இசயைர்ைநின் உள்நத் 
துடிப்வ ன்கு னரிந்து ளைமண்டு இிபனம் ைமங்ைநிலும் ஆங்ைய ளணமனயவத 
இங்வைதில் ில்தப்டுத்தும் மதூணம ளமறுப்ன ம்ணயம் எப்வக்ைப்ட்டுள்நது 
ன்வட மம் அயழபமம். இப் மவடதில் டங்கு டவதின்ய தஞிப்டற்கு ணது சழைமட 
ழடசயத ளடமவக்ைமட்சய ணக்கு க்ை ணமை இனந்து பனையன்து. ழடசயத 
ளடமவக்ைமட்சயதின் 3 டசமப்ட சனெைப் ஞிக்கு ணது மமட்டுைள் உரித்டமைட்டும். 

 
Rise & Shine 

 
அவபரிவச –  அவபரிவச 
னடமபது எநிப்ன டயம் – 2010 டயளசம்ர் 01 ஆம் டயைடய 
ளணமனயனெம் – ஆங்ையம் 
 
யைழ்ச்சயதின் டன்வண 

 அவபரிவசனைமை இவஞ எநிப்மை ைமவ 6.00 ணஞி ளடமக்ைம் 7.30 ணஞி பவ 
ஆங்ைய ளணமனயதில் மத்டப்டுையன்  Rise & Shine ைமவ ளடமவக்ைமட்சய யைழ்ச்சயதமது, 
ந்து பிரிந்ட இசயைப் ளனணக்ைவந இக்ைமைக் ளைமண்டு எநிப்ப்டுபதுன், ஆங்ைய 
ளணமனய ளடமர்மை னரிந்து ளைமள்நக் கூடித ஆற்லுள்ந ணற்றும் ஆங்ைய ளணமனயதில் 
ஆர்பனள்ந இசயைப் ளனணக்ைநித்டயலும் ில்தணவபடற்கு இந் யைழ்ச்சயக்கு 
னடிந்துள்நது. எழ ணமடயரிதம ைமவ யைழ்ச்சயைலக்கு அப்மல் ளசன்று  ல்சுவப 
அம்சங்ைவந உள்நக்ையத பண்ஞம் இக்கு வபக்ைப்ட் இசயைர்ைலக்கு 
னத்துஞர்ச்சயனேன் கூடித ளடமவைமட்சய அனுபளணமன்வப் ளற்றுக் ளைமடுப்டற்கு Rise & 

Shine ைமவ ளடமவக்ைமட்சய யைழ்ச்சயக்கு னடிந்துள்நது. இங்கு ல்ழபறு டவப்னைள் ஊமை 
இந் யைழ்ச்சய எலங்ைவணக்ைப்ட்டினப்துன், இவச/ சங்ைரடம், சயிணம, ணனத்துபம்,  
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பிவநதமட்டு ணற்றும் சர்பழடச யைழ்வுைள் உள்நிட்  பிதங்ைள் இடயல் அங்கும். 
மள்ழடமறும் அந்டந்டத் துவதில் யனஞத்துபத்வடக் ளைமண் பநபமநர்ைள் இந் 
யைழ்ச்சயக்கு இவஞத்துக் ளைமள்நப்டுையன்ர். ஆங்ைய ளணமனயவதப் தன்டுத்தும்/ 
வைதமலம் ைர்ப்ன இசயைர் சனெைனம், அழட ழமன்று தூப் குடயைநில் பமலம் அழணம 
சயங்ைந, டணயழ், னஸ்யம் ணக்ைலம் மள்ழடமறும் ளடமவழசய ஊமைவும், இவஞதத்டநம் 
ஊமைவும் இந் யைழ்ச்சயனேன் ளடமர்ன ளைமள்ையன்ர். உள்மட்டு னவவணக்கு னடயம் 
ளைமடுத்து நிடமைவுண, சரிதமைவும் ஆங்ைய ளணமனயவத ப்டி வைதமள்பது ற்ய இந் 
யைழ்ச்சய ல் பழபற்வப் ளற்றுள்நது. 

 

Eye Shuffle 
 
அவபரிவச –  அவபரிவச 
னடமபது எநிப்ன டயம் – 2010 ளபம்ர் 30 ஆம் டயைடய 
ளணமனயனெம் – ஆங்ையம் 
 
யைழ்ச்சயதின் டன்வண 

ளடமவக்ைமட்சய ஊைத்டயல் இவசக்கு அல்து சங்ைரடத்டயற்கு இனப்ழடம ணயை னக்ையத 
இணமகும். அடயலும் ழணற்ைத்டயத இவச யைழ்ச்சயைள் ணீது இசயைர்ைள் கூடித ஆர்பம் 
ளசலுத்துையன்ர். இந் மட்டிலுள்ந ைம்ி அல்து ழைல் ளடமவக்ைமட்சய அவபரிவசைள் 
ஊமை னடயத மல்ைள் அங்ையத இவச யைழ்ச்சயைள் எநிப்மையன் ழமடயலும் கூ, அந்ட 
அவபரிவசைலன் ழடமழநமடு ழடமள் யன்று ழமட்டி ழமட்டிக் ளைமண்டு இந் மட்டின் 
னன்ழமடி ழணற்ைத்டயத இவச யைழ்ச்சயதமை Eye Shuffle இவச யைழ்ச்சய இசயைர்ைநின் 
இசவவத ளபன்றுள்நது. னத்டம் னடயத ழணவத்ழடத மல்ைவந உள்நக்ையத பண்ஞம் 
பதது பித்டயதமசணயன்ய இசயைர்ைவந இவஞத்துக் ளைமண்டு இந் யைழ்ச்சய ிடய டயங்ைட் 
ையனவணைநில் இவு 9.30 ணஞி ளடமக்ைம்  அவபரிவச ஊமை எநிப்மையன்து. (ணறு 
எநிப்ன ளசவ்பமய்க் ையனவண ைமவ 11.00 ணஞி). 
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Café Classics 

அவபரிவச –  அவபரிவச 
னடமபது எநிப்ன டயம் – 2012 ழண 16 ஆம் டயைடய 
ளணமனயனெம் – ஆங்ையம் 
 
யைழ்ச்சயதின் டன்வண 

60, 70, 80 டசமப்டங்ைநில் ணயைப் ில்தணம ஆங்ையப் மல்ைவந இன்று ளடமவைமட்சய 
ஊைங்ைநில் ைமஞ னடிதமதுள்நவட அபடமிக்ைமம். அக் குவவத யபர்த்டய ளசய்னேம் 
பவைதில் வனத ஆங்ையப் மல்ைநின் டயவக் ைமட்சயைலன் கூடிதடமை, அப் மல்ைள் 
ற்யத பிங்ைவந/ ின்ஞிவத இசயைர்ைநித்டயல் னன்வபத்து, ணயைவும் ைபர்ந்ட 
யைழ்ச்சயதமை Café Classics இவச யைழ்ச்சய எநிப்மைய பனையன்து. இது ழமன் யைழ்ச்சய 
துவும் ி ளடமவக்ைமட்சய அவபரிவசைநில் எநிப்மபடயல்வ. ழப, Café Classics 
யைழ்ச்சயக்கு இசயைர்ைநின் ஆடவு/ பழபற்ன உதர்ந்ட ணட்த்டயல் ையவத்து பனையன்து. இந் 
யைழ்ச்சய ிடய ளசவ்பமய்க் ையனவணைநில் இவு 9.30 ணஞி ளடமக்ைம்  அவபரிவச ஊமை 
எநிப்மையன்து. (ணறு எநிப்ன னடன்ையனவண ைமவ 11.00 ணஞி). 

 

Dhamma and You 

அவபரிவச –  அவபரிவச 
னடமபது எநிப்ன டயம் – 2014 ணமர்ச் 16 ஆம் டயைடய 
ளணமனயனெம் – ஆங்ையம் 
 
யைழ்ச்சயதின் டன்வண 

ளௌத்ட ளைமள்வை ளடமர்மை சம்ிடமத ைந்துவதமல் யைழ்ச்சயளதமன்யன் 
டன்வணதியனந்து சற்று பிைய, அன்ம பமழ்பில் ளௌத்ட பனயனவைவந 
வனவதில் உழதமைப்டுத்டயக் ளைமள்பது ளடமர்மைவும், ளௌத்ட ணடத்டயல் உள்நதும் 
அழைணமை ைந்துவதமலுக்கு உட்மடதுணம பிதங்ைள் ளடமர்மைவும் ைபம் 
ளசலுத்டய Dhamma and You ளடமவக்ைமட்சய யைழ்ச்சய எநிப்மைய பனையன்து. இந் 
யைழ்ச்சயதமது ி ஊைபிதமநர் எனபம டயன. குணமர் ட சயல்பம அபர்ைநிமல் 
ளடமகுத்து பனங்ைப்டுையன்து. ளௌத்ட ணடம் ளடமர்ில் சயந்ட யனஞத்துப அயவுவத 
ளௌத்ட ிக்குைலம், ி ினைர்ைலம் இந் யைழ்ச்சயதின் பநபமநர்ைநமை 
அவனக்ைப்டுையன்ர். இந் யைழ்ச்சய ிடய ழமதம (ளௌர்ஞணய) டயங்ைநில் இவு 9.30 ணஞி 
ளடமக்ைம்  அவபரிவச ஊமை எநிப்மையன்து. 
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Law and Order 

அவபரிவச –  அவபரிவச 
னடமபது எநிப்ன டயம் – 2015 ப்ில் ணமடம் 03 ஆம் டயைடய 
ளணமனயனெம் – ஆங்ையம் 
 
யைழ்ச்சயதின் டன்வண 

இங்வைதில் அனயல் உள்ந சட் டயட்ங்ைலன் ளடமர்னவத டவப்னைள் ணற்றும் 
ல்ழபறு சட்ப் ிச்சயவைள் ளடமர்மை ைந்துவதமப்டுையன் ழடி எநிப்டயவு 
ளசய்தப்ட் யைழ்ச்சயதமகும். இக் ைந்துவதமல்ைநில் பநபமநர்ைநமை சட்த் துவ 
யனஞர்ைள் ங்குற்றுபர். இந் யைழ்ச்சய ிடய ளபள்நிக் ையனவணைநில் இவு 9.30 ணஞி 
ளடமக்ைம்  அவபரிவச ஊமை எநிப்மையன்து. (ணறு எநிப்ன டயங்ைட்ையனவண 
ைமவ 11.00 ணஞி). 

 

Business Today 

அவபரிவச –  அவபரிவச 
னடமபது எநிப்ன டயம் – 2015 ப்ில் ணமடம் 08 ஆம் டயைடய 
ளணமனயனெம் – ஆங்ையம் 
 
யைழ்ச்சயதின் டன்வண 

பர்த்டை உையல் ளடமனயல் னதற்சயதமநர்ைலன், அபர்ைள் ற்யனேம், அபர்ைநின் பர்த்டை 
பிதமம தஞப் மவட ற்யனேம் ைந்துவதமப்டுையன் ழடி ைந்துவதமலும், 
ங்குச் சந்வட ளடமர்மை ைந்துவதமப்டுையன் ழடி ைந்துவதமலும் இந் 
யைழ்ச்சயதில் அங்கும். இடற்கு ழணடயைணமை, ங்குச் சந்வட ழடி ளடமவழசய 
அயக்வைதில், உள்மட்டு, ளபநிமட்டு பஞிைச் ளசய்டயைள், பஞிைத் துவனேன் 
ளடமர்னவத படீிழதம ைமட்சயைள் னடம ழணடயை அம்சங்ைள் பற்வனேம் 
உள்நக்ையத யைழ்ச்சயதமைவும் இந் யைழ்ச்சய பிநங்குையன்து. இந் யைழ்ச்சய ிடய னடன் 
ையனவணைநில் இவு 9.30 ணஞி ளடமக்ைம்  அவபரிவச ஊமை எநிப்மையன்து. (ணறு 
எநிப்ன பிதமனக்ையனவண ைமவ 11.00 ணஞி). 
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Eye on World 

அவபரிவச –  அவபரிவச 
னடமபது எநிப்ன டயம் – 2015 ப்ில் ணமடம் 08 ஆம் டயைடய 
ளணமனயனெம் – ஆங்ையம் 
 
யைழ்ச்சயதின் டன்வண 

உையன் ல்ழபறு மைங்ைநிலும் இம்ளற் யைழ்வுைவந உள்நக்ையத, அயவு ணற்றும் 
ளமலது ழமக்கு அம்சங்ைவந இசயைர்ைநித்டயல் ளைமண்டு ளசல்லும் எநிப்டயவு 
ளசய்தப்ட் யைழ்ச்சயதமகும். னடயத ளடமனயல்தட் ைண்டுிடிப்னைள், சுற்றும இங்ைள் 
ணற்றும் மடுைள், ணனத்துபத் டைபல்ைள், உைப் னைழ்ளற் ர்ைள், சுற்மல் னடம 
ல்ழபறு அம்சங்ைவந இந் யைழ்ச்சய உள்நக்ையதது. அத்துன் ில்தணம மல்ைலம் 
இந் யைழ்ச்சயனைமை எநிப்ப்டுையன்வண குயப்ித்டக்ைது. இந் யைழ்ச்சய ிடய 
பிதமனக்ையனவணைநில் இவு 9.30 ணஞி ளடமக்ைம்  அவபரிவச ஊமை 
எநிப்மையன்து. (ணறு எநிப்ன ளபள்நிக்ையனவண ைமவ 11.00 ணஞி). 

 

Meet the Minister 

அவபரிவச – னொபமயி அவபரிவச 
னடமபது எநிப்ன டயம் – 2018 ப்ில் 08 – 2019 னைவ 26 
ளணமனயனெம் – சயங்ைநம் 
 
யைழ்ச்சயதின் டன்வண 
 

அவணச்சர்ைள், இமமங்ை அவணச்சர்ைள், மமலணன் உறுப்ிர்ைள் ணற்றும் ணக்ைள் 
ிடயயடயைள், ளமது ணக்ைவந ழனக்கு ழர் சந்டயக்ையன் னது படிபம் ளைமண் 
ளடமவக்ைமட்சய யைழ்ச்சயதமகும். ளமது ணக்ைலக்கு, டமம் னைங் ளைமடுக்கும் ளமதுபம 
ிச்சயவைவநனேம், அழட ழமன்று டிப்ட் ிச்சயவைவநனேம் அச்சணயன்ய ழடிதமை 
இந் யைழ்ச்சயனைமை ணக்ைள் ிடயயடயைநித்டயல் னன்வபக்ைமம். இந் யைழ்ச்சயதில் 
பநபமநர்ைநமை அசமங்ைத்டயன் ல்ழபறு அவணச்சுைவநனேம் ிடயயடயத்துபப்டுத்தும் 
பவைதில் அவணச்சர்ைள் ைந்து ளைமள்பர். யைழ்ச்சயதின் ின்ஞி அங்ைவணப்ன, ைணம 
ழைமஞங்ைள் உள்நிட் எட்டு ளணமத்ட டதமரிப்னம் ளபநிமட்டு ளடமவக்ைமட்சய அசயதல் 
யைழ்ச்சயவத எத்டடமை உதர் வப்வக் ளைமண் எநிப்டயவு ளசய்தப்ட்டு டதமரிக்ைப்ட் 
யைழ்ச்சயதமகும். இந் யைழ்ச்சய எவ்ளபமன ணமடத்டயதும் இறுடய ளபள்நிக் ையனவணைநில் இவு 
10.30 ணஞி ளடமக்ைம்  அவபரிவச ஊமை எநிப்மையன்து. இந் யைழ்ச்சயதமது 
ைண்ைபர் ின்ஞி அங்ைவணப்வக் ளைமண் ணற்றும் ில்தணம இங்ைநில் 
எநிப்டயவு ளசய்தப்டுையன்து. இந் யைழ்ச்சய சம்ிடமத ைணம ழைமஞங்ைநில் இனந்தும்,  
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ளடமகுப்மக்ை னவைநில் இனந்தும் சற்று பிைய, னது படிபத்டயல் னன்வபக்ைப்டுையன்து. 
இந் யைழ்ச்சயவத ளடமகுத்து பனங்கும் பிடனம் ைண்ைபர் பிடத்டயல் 
ழணற்ளைமள்நப்டுையன்து. ழணலும், இந் யைழ்ச்சய எவ்ளபமன ணமடனம் இறுடய ஜமதிற்றுக் 
ையனவணைநில் இவு 8.00 ணஞி ளடமக்ைம்  அவபரிவச ஊமை எநிப்மையன்து. (ணறு 
எநிப்ன சிக்ையனவண ைமவ 11.00 ணஞி). 

 

Citizen 

அவபரிவச –  அவபரிவச 
னடமபது எநிப்ன டயம் – 2019 எக்ழமர் 11 – 2019 ளபம்ர் 03 
ளணமனயனெம் – ஆங்ையம் 
 
யைழ்ச்சயதின் டன்வண 

ணக்ைநின்/ ிவைநின் உரிவணைள் ளடமர்ில் ணக்ைவநத் ளடநிவூட்டும் பவைதில், 
சனெைபிதல் ணற்றும் அசயதல் துவைநில் உள்ந யனஞர்ைவந பநபமநர்ைநமை ைந்து 
ளைமள்நச் ளசய்து, ைந்துவதமல் படிபில் இந் யைழ்ச்சயத் ளடமர் எநிப்டயவு ளசய்தப்ட் 
யைழ்ச்சயத் ளடமமை டதமரிக்ைப்ட்து. இந் யைழ்ச்சய ிடய ளபள்நிக் ையனவணைநில் இவு 
10.30 ணஞி ளடமக்ைம்  அவபரிவச ஊமை எநிப்னச் ளசய்தப்ட்து. 

 

2019 இல் ஆம்ிக்ைப்ட்டு எநிப்னச் ளசய்தப்ட் யைழ்ச்சயைள் 

 
Eye Med 

அவபரிவச –  அவபரிவச 
னடமபது எநிப்ன டயம் – 2019 ளப்பரி ணமடம் 04 ஆம் டயைடய 
ளணமனயனெம் – ஆங்ையம் 
 

யைழ்ச்சயதின் டன்வண 

அன்மம் ீடிக்கும் ளமதுபம ழமய்ைள் ளடமக்ைம் ணயைவும் சயக்ைம அழட ழமன்று ணயை 
அரிடமை ற்க் கூடித ழமய்ைள் ளடமர்ில் பிரிபமை ஆமதப்டுையன் யைழ்ச்சயதமகும். 
சம்ிடமத ணனத்துப ைந்துவதமல் யைழ்ச்சயைவநனேம் டமண்டி, சத்டயசயையச்வச ணற்றும் 
ி சயையச்வச னவைள் ளடமர்மை எநிப்டயவு ளசய்தப்ட் யைழ்ச்சயைள் ஊமை 
ளடமவக்ைமட்சய இசயைர்ைவந, ழமய் ளமடிைள் ளடமர்ில் பிநக்ைணம னவதில்  
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ளடநிவுடுத்துபழட இந் யைழ்ச்சயதின் சயப்ம்சணமகும். அழட ழமன்று ழமய்ைநியனந்து 
டபிர்ந்து ளைமள்பது, சயந்ட ழமதற், சுைமடமப் னக்ை பனக்ைங்ைவந உவத 
பமழ்க்வைவத பமழ்படற்குத் ழடவபதம ல்ம பிடணம டைபல்ைலம், இந் 
யைழ்ச்சயனைமை ைந்துவதமப்ட்டு இசயைர்ைநித்டயல் ளைமண்டு ளசல்ப்டுையன்து. இக் 
ைந்துவதமல்ைநில் டபீின் ில்த ணற்றும் யனஞத்துப ணனத்துபர்ைள் பநபமநர்ைநமை 
இந் யைழ்ச்சயதில் ங்குற்றுபிக்ைப்டுபர். இந் யைழ்ச்சய ிடய டயங்ைட் ையனவணைநில் இவு 
8.30 ணஞி ளடமக்ைம்  அவபரிவச ஊமை எநிப்மையன்து. (ணறு எநிப்ன 
ளபள்நிக்ையனவண ைமவ 11.30 ணஞி). 

 

Cine Mag 

அவபரிவச –  அவபரிவச 
னடமபது எநிப்ன டயம் – 2019 ளப்பரி ணமடம் 02 ஆம் டயைடய 
ளணமனயனெம் – ஆங்ையம் 
 
யைழ்ச்சயதின் டன்வண 

சர்பழடச சயிணம வைத்ளடமனயல் ணற்றும் அடன் பமற்று ரீடயதம அழட ழமன்று 
இற்வப்டுத்டப்ட் டைபல்ைள் ளடமர்மைவும், ி, அழட ழமன்று பினதுைவந ளபன் 
சயிணம வப்னைள் ளடமர்மைவும் ைண்ைபர் படீிழதம ைமட்சயைள் சையடம் ளடமவக்ைமட்சய 
இசயைர்ைநித்டயல் டைபல்ைவந னன்வபக்கும் யைழ்ச்சயளதமன்மகும். அழட ழமன்று 
சயிணமக் வைத்ளடமனயயல் டயவக்குப் ின்மல் இம்ளறுையன் மரித ழபவைள்/ ஞிைள் 
ளடமர்ம டைபல்ைள் இந் யைழ்ச்சய ஊமை இசயைர்ைநித்டயல் ளைமண்டு 
ளசல்ப்டுையன்து. சர்பழடச சயிணம பினது பினமக்ைள் ற்யத னத்டம் னடயத டைபல்ைவந 
டுத்து பனபதும் இந் யைழ்ச்சயதின் சயப்ம்சணமகும். இந் யைழ்ச்சய ிடய சிக்ையனவணைநில் 
இவு 8.30 ணஞி ளடமக்ைம்  அவபரிவச ஊமை எநிப்மையன்து. (ணறு எநிப்ன 
டயங்ைட்ையனவண ைமவ 11.30 ணஞி). 
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Local Hunt 

அவபரிவச –  அவபரிவச 
னடமபது எநிப்ன டயம் – 2019 ளப்பரி ணமடம் 03 ஆம் டயைடய 
ளணமனயனெம் – ஆங்ையம் 
 

யைழ்ச்சயதின் டன்வண 

இங்வைதிலும், ளபநிமடுைநிலும் இனக்கும் இங்வைப் மைர்ைநிமல் மப்ட்டு 
டதமரிக்ைப்ட் ஆங்ையப் மல் படீிழதம ங்ைவநனேம், மல்ைவநனேம் உள்நக்ையத 
பண்ஞம் மல்ைவந ைவசயதியனந்து னன்ழமக்ைய ளடரிவு ளசய்ையன் Chart Show 
ளடமவக்ைமட்சய யைழ்ச்சய படிபில் டதமரிக்ைப்ட் யைழ்ச்சயளதமன்மகும். இது இங்வைதில் 
இங்வைதர்ைநின் னடயத ஆங்ையப் மல் வப்னைலக்ளைன்ழ ஆம்ிக்ைப்ட் 
னடமபது ளடமவக்ைமட்சய யைழ்ச்சயதமை பமறு வக்ையன்து. அழட ழமன்று இடவ 
இங்வைதில் இங்வைதர்ைநின் னடயத ஆங்ையப் மல் வப்னைலக்ளைன்ழ உள்ந 
எழளதமன யைழ்ச்சயதமைவும் குயப்ிமம். இந்ட Chart Show வுக்கு ழணடயைணமை, இங்வை 
ஆங்ையப் மல் துவதில் ி மைர்ைலனும், அழட ழமன்று னடயத மைர்ைலனும் 
மத்டப்டுையன் ழர்ைமஞல்ைலம் அவ்பப்ழமது யைழ்ச்சயைநில் எநிப்மகும்.  இந் 
யைழ்ச்சய ிடய ஜமதிற்றுக் ையனவணைநில் இவு 8.00 ணஞிக்கு எநிப்ப்ட்து. 

 
டணயழ் யைழ்ச்சய அகு 

ழத்ம அவபரிவச 

ளடமர்ந்தும் எநிப்ப்ட்டு பனம் யைழ்ச்சயைள் - 2019 

1. உடத டரிசம் – பம மட்ைநில் டயனம் ழடிக் ைந்துவதமல் ணற்றும் 
இல்த்டசயைலக்ைம சஞ்சயவை யைழ்ச்சய. 

2. Lunch Time Music – பம மட்ைநில் டயனம் எநிப்மகும் ளமலது ழமக்கு ழடி இவச 
யைழ்ச்சய. 

3. ிபமைம் – பம இறுடய மட்ைநில் ழடிதமை எநிப்மகும் சஞ்சயவை 
ைந்துவதமல் யைழ்ச்சய. 

4. ளௌர்ஞணய – ிடய ளௌர்ஞணய டயங்ைநிலும், ழடி ணற்றும் எநிப்டயவு ளசய்தப்ட் 
– ளௌர்ஞணய டய யைழ்ச்சய. 

5. M 9.30 – பம இறுடய மட்ைநில் எநிப்மகும் ழடி ழதர் மல் ளடரிவு ளமலது 
ழமக்கு இவச யைழ்ச்சய. 

6. Children Programme – பமந்ழடமறும் எநிப்மகும் ழடி சயறுபர் ளமலது ழமக்கு 
யைழ்ச்சய. 
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7. வசபீடய – இந்து சணத யைழ்ச்சய. 
8. அனள் ஊற்று – ையரிஸ்டப ணட யைழ்ச்சய. 
9. ைவ அனடம் – சம்ிடமத இவச யைழ்ச்சய. 
10. ழைமவ ணவன – பிபஞச் சயத்டயம். 
11. அனழைமபிதம் – சணதல், அனகுக் ைவ னடமபற்வ உள்நக்ையத சஞ்சயவை 

யைழ்ச்சய. 
12. சுவண லச்சய – பிபசமதத்துவ சமர்ந்ட யைழ்ச்சய. 
13. இப்டிக்கு சட்ம் – சட்த்டஞிைள் ைந்து ளைமள்லம் சட்ங்ைள் ற்ய 

ைந்துவதமடும் யைழ்ச்சய. 
 

பிழச யைழ்ச்சயைள் – 2019 

1. னத்டமண்டு ிப்ன ணற்றும் ழத்ம அவபரிவசதின் ஆண்டு யவவு பினம  - 
னத்டமண்டு ிப்ன ணற்றும் ழத்ம அவபரிவசதின் ஆண்டு யவவப னன்ிட்டு 
எநிப்ப்ட் பிழச ழடி எநிப்ன. 
 

2. வடப்ளமங்ைல் – னொப்பமயி த்ட ைவதைத்டயயனந்து ழடிதமை எநிப்னச் 
ளசய்தப்ட் பிழச ைமசம ணற்றும் மம்ரித யைழ்ச்சய. 
 

3. ணமத்டவந ழடர்த் டயனபினம – ணமத்டவநதியனந்து ழடிதமை எநிப்னச் ளசய்தப்ட் 
ணமத்டவந ழடர்த் டயனபினம யைழ்ச்சய. 
 

4. ணைம சயபமத்டயரி டயம் – ைமப்ன் ைமர்ன் ழைமதியயனந்து ழடி எநிப்ன. 
 

5. சயங்ைந ணற்றும் டணயழ் னத்டமண்டு  – னத்டமண்டு மம்ரித, ைமசம ணற்றும் 
பிவநதமட்டு அம்சங்ைவந உள்நக்ையதடமை தமழ்ப்மஞத்டயயனந்து ழடிதமை 
எநிப்னச் ளசய்தப்ட் பிழச ழடி எநிப்ன யைழ்ச்சய. 
 

6. ளபசமக் ண்டிவை – ளபசமக் டய ழடி எநிப்ன யைழ்ச்சய. 
 

7. ளமளசமன் ண்டிவை – ளமளசமன் ழமதம டய ழடி ணற்றும் எநிப்டயவு ளசய்தப்ட் 
யைழ்ச்சய. 
 

8. ல்லூர் பனமந்ட ழடர்த் டயனபினம  – தமழ்ப்மஞம் ல்லூர் ழைமதில் 
பநமைத்டயயனந்து ழடிதமை எநிப்ப்னச் ளசய்தப் யைழ்ச்சய. 
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9. டீமபநி ண்டிவை  – இங்வை னொப்பமய கூட்டுத்டமத்டயன் ைவதை இ. 3 

இயனந்து ழடிதமை எநிப்ப்னச் ளசய்தப் சயப்ன யைழ்ச்சய. 
 

10. த்டமர் ள்நிவு பஞக்ை பனயமடுைள்  – ளைமட்மஞ்ழசவ ஆதத்டயயனந்து 
எநிப்டயவு ளசய்தப்ட் பிழச த்டமர் எநிப்ன யைழ்ச்சய. 
 

11. த்டமர் யைழ்ச்சய  – பிழச ைமசம அம்சங்ைவந உள்நக்ையதடமை ழடிதமை 
எநிப்ப்னச் ளசய்தப் யைழ்ச்சய. 
இவ ைரடங்ைள் ணற்றும் ைளமல் ைரடங்ைள் எநிப்டயவு ளசய்தப்ட்டு எநிப்ப்னச் 
ளசய்தப் யைழ்ச்சய. 

 

னஸ்யம் யைழ்ச்சய அகு 

ழத்ம அவபரிவசதின் ைரழ் னஸ்யம் யைழ்ச்சய அகு இதங்ைய பனையன்து. னஸ்யம் 
யைழ்ச்சய அகு ஊமை னஸ்யம் சனெைம் சமர்ில் டணயழ் ணற்றும் சயங்ைந ளணமனயைநில் 
யைழ்ச்சயைள் டதமரிக்ைப்ட்டு எநிப்னச் ளசய்தப்டுையன். இவ் அையன் னெம் னஸ்யம் 
னவணப் ரிசயல்டமர்ைள், ைவஜர்ைள், ல்ழபறு துவைநிலும் டயவணைவந 
ளபநிக்ைமட்டிழதமனக்ைமைவும் பமய்ப்ன/ சந்டர்ப்ம் அநிக்ைப்டுையன்வண குயப்ித்டக்ைது. 
இவ் அையன் னெம் பிபஞம், இவச/ சங்ைரடம், மைம், சயறுபர், இவநழதமர், ணைநிர்  
ல்ழபறுட் யைழ்ச்சயைள் டதமரிக்ைப்ட்டு பமந்ழடமறும், ணமடந்ழடமறும் அல்து 
பனமந்டம் ன்பமறு உரித ழபவநக்கு யைழ்ச்சயைள் எநிப்ப்டுையன். இவ் 
அைமது, ிடயப் ஞிப்மநர், 03 டதமரிப்மநர்ைள், 01 சயழஷ் னைமவணத்துப உடபிதமநர் 
சையடம் இதங்ைய பனையன்து.  

 

டதமரிக்ைப்டுையன் யைழ்ச்சயைள் 

 ைந்துவதமல் ணற்றும் சஞ்சயவை யைழ்ச்சய (பமந்ழடமறும் ழடி எநிப்ன). 3 x 30mts 
 ணனமன் இப்டமர் யைழ்ச்சய (சணத யைழ்ச்சய). 30 x 30mts 
 ளனமள் ணற்றும் வபபங்ைலன் ளடமர்னவத யைழ்ச்சயைள். 3 x 20hrs 
 பமந்ழடமறும் பிபஞ, இவநஜர் சஞ்சயவை ணற்றும் இவச யைழ்ச்சயைவந டதமரித்து 

எநிப்னடல். 3 x 30mts 
 ளனமள் ணற்றும் வபபங்ைலன் ளடமர்னவத யைழ்ச்சயைவந டதமரித்டல். 3 x 60mts 
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 யைழ்ச்சயைவநத் ளடமகுத்து பனங்குழபமமை, னஸ்யம் யைழ்ச்சயப் ிரிவு, டணயழ் 

யைழ்ச்சயப் ிரிவு, பிவநதமட்டுத்துவ (ையரிக்ைட் டைபல்) ிரிவு னடம ிரிவுைநில் 
ஞிதமற்றுழபமர் ங்ைநிப்னச் ளசய்டல். 

 ளைமபிட் 19 ளடமற்று ழமய் ைமப்குடயதில் னவணப் ரிசயல்டமர்ைலக்ைமைவும், உரித 
துவதில் ளடமனயற்றுவதமநர்ைலக்ைமைவும் ளடநிவூட்ல் யைழ்ச்சயைவந டதமரித்டல். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



இங்வை னொபமயிக் கூட்டுத்டமம் - ஆண்யக்வை 2019   

 

229 

 

 

ளமயதிதல் ிரிவு 

கூட்டுத்டமத்டயன் யைழ்ச்சயத் டதமரிப்னைவநனேம், எநிப்னைவநனேம் உரித ளடமனயல்தட்த் 
டங்ைலக்கு அவணபமை, உதர் டத்டயல் ழணற்ளைமள்படற்ைமை ளமயதிதல் ிரிவு ழடிப் 
ங்ைநிப்வச் ளசய்து பனையன்து. இப் ிரிபமது, ிடம ைட்டுப்மட்டு அவ, ைவதை 
ணற்றும் ளபநிப்ன எநிப்ன, எநிதவப்ன, உைஞங்ைள் மணரிப்ன, டைபல் ணற்றும் 
ளடமர்மல் ளடமனயல்தட்ம், ணயன்சம ணற்றும் குநினொட்டி ஆையத அகுைவந 
உள்நக்ையதடமை இதங்ைய பனையன்து.  

டதமரிப்ன ழசவப ிரிவு உள்நிட் ல்மப் ிரிவுைநிதும் ளடமனயல்தட்த் ழடவபைநின் 
ழமது ளமயதிதல் ிரிவு டது ங்ைநிப்வச் ளசய்ையன்து. கூட்டுத்டமத்டயன் எட்டு 
ளணமத்ட ளடமனயல்தட் உைஞங்ைள் ளைமள்னடயன் ழமது ளமயதிதல் ிரிபின் ங்ைநிப்ன 
இன்யதவணதமடது. 

ளசய்டய பமசயப்ன ைவதைம் உட் ளடமவக்ைமட்சய யைழ்ச்சயத் டதமரிப்னைலக்ைமை 
ரினஞணம 03 ைவதைங்ைள் உட் 06 ைவதைங்ைவநனேம், 03 ணமடும் எநிப்ன 
ழணமட்மர் பமைங்ைவநனேம் தன்டுத்டயத பண்ஞம் னொபமயி, ழத்ம ணற்றும்  
அவபரிவசைவந டித் டிதமை 03 எநிதவப்ன பவதவணப்னைள் ஊமை 
எநிப்னம் படிக்வைைள் 2019 ஆம் பனத்டயல் ஆம்ிக்ைப்ட்து. ிதுனடமைவ, 
ளடிதமத, ளைமங்ைவ, சூரிதைந்ட, ந்டமவ, ிரிம்ழமஸ், னனுகு, மய, 
ளைமக்ைமபில், றன்ஸ்ையரித, இமையரித ணற்றும் ணளமல்சரண ஆையத இங்ைநில் 
யறுபப்ட்டுள்ந 12 எநிதவப்ன யவதங்ைள் ஊமைவும் இவ் எநிப்னைள் 
எநிப்ப்ட்டு பனபதுன், இந்ட னபிசமர் எநிதவப்ன பவதவணப்ன னெணமை 
மட்டின் ளணமத்டச் சத்ளடமவைதில் சுணமர் 95% படீம் பமலம் ிழடசங்ைள் 
உள்பமங்ைப்ட்டினக்ையன்து. இது மட்டின் ளணமத்ட யப்ப்ில் 80% படீத்டயற்கும் 90% 
படீத்டயற்கும் இவப்ட் யப்ப்மகும். 

னொபமயி கூட்டுத்டமத்டயன் யைழ்ச்சயைவந தளமக் ளசய்ணடய (Dialog TV) எநிப்ன 
ஊமைவும், வ ங்ைம ளயளைமம் ிழதம ரீபி (PEO TV) ைம்ித் ளடமர்ன ழசவப ஊமைவும் 
அவ் பசடயைவநப் ளற்றுக் ளைமண்டுள்ந பமடிக்வைதமநர்ைலக்கு ைண்டு ைநிக்ைமம் 
ன்துன், உையன் ப் குடயதில் இனந்டமலும் www.rupavahini.lk, www.nethratv.lk ணற்றும் 
www.channeleye.lk ஆையத இவஞதத் டநங்ைள் ஊமைவும் னொப்பமயி கூட்டுத்டம 
யைழ்ச்சயைவந ைண்டு ைநிக்ைமம். 

ளமயதிதல் ிரிவுக்ைமைவும் அழட ழமன்று டதமரிப்ன ழசவப ிரிவுக்ைமைவும், னொ. 160.0 
ணயல்யதன் டயவழசரி யடய எதுக்ைரடுைநின் ைரழ் ைவதைங்ைலக்ைமை 06 னடயத  
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ைணமக்ைவநனேம், ி உைஞங்ைவநனேம் ளைமள்பவு ளசய்னேம் படிக்வைைள் ப்ன 
பனத்டயல் ழணற்ளைமள்நப்ட்து.  

இடற்ைவணத, ைவதைம் 1 இலும், ைவதைம் 2 இலும் மபிக்ைப்ட் 20 பனங்ைள் 
வனவணதம அளமக் ளடமனயல்தட்த்வட உவத ைணமக்ைலக்குப் டயமை னடயத 
டியட்ல் ைணமக்ைவந ளைமள்பவு ளசய்து தன்டுத்துபடற்கு னடிந்டது. இடனூமை 
ணயைவும் ளடநிபமை ங்ைவநனேம், ைமட்சயைவநனேம் ளற்றுக் ளைமள்ந னடிந்டயனப்து 
அவபரிவசதின் னன்ழற்த்டயற்கு உறுதுவஞதமை அவணந்துள்நது. 

டற்சணதம் இங்வை னொபமயி கூட்டுத்டமத்டயல் மபிக்ைப்ட்டு பந்ட உைஞங்ைவந 
வனத அளமக் ளடமனயல்தட்த்டயயனந்து டியட்ல் ளடமனயல்தட்த்டயற்கு ணமற்றும் 
படிக்வைைள் டிப்டிதமை இம்ளற்று பனபதுன், 2019 ஆம் பனத்டயற்குரித 
ளடமனயல்தட் ஞிைவந ழணற்ளைமள்லம் ழமது, வனத அளமக் ளடமனயல்தட்த்துன் 
கூடித உைஞங்ைவநனேம், னவவணைவநனேம் மபிப்டற்கு ழர்ந்ட ழமடயலும், குயத்ட 
டதமரிப்ன ணற்றும் எநிப்னப் ஞிைவந, ளமயதிதல் ிரிவு உத்டயழதமைத்டர்ைநின் 
அர்ப்ஞிப்னன் கூடித அதமட உவனப்ின் னெணமை உதர்ந்ட ணட்த்டயல் ளபற்யைணமை 
யவழபற்றுபடற்கு னடிந்டது. 

ப்ன பனத்டயல் ிடம அலுபைத்டயன் உைஞங்ைநிதும், ளபநிப்ன எநிப்ன 
யவதங்ைநிதும் சை ழடவபைலம், மணரிப்னப் ஞிைலம் னவதமை 
யவழபற்ப்ட்து. ளமயதிதல் ிரிபில் யவும் ஊனயதர் ளபற்யங்ைலக்கும், இவ் 
பனத்டயல் ளடமனயல்தட் உத்டயழதமைத்டர்ைள் இனபரின் பிைலுக்கும் ணத்டயதில் இந்ட 
ல்ம வைதமநல், மணரிப்ன ணற்றும் ைனத்டயட்ப் ஞிைவந யவழபற்றுபடற்கு 
ழர்ந்டவண குயப்ித்டக்ைது. ணது கூட்டுத்டமத்டயல் அனல் ளசய்தப்டுையன் சம்ந 
அநவுத் டயட்ங்ைள், அச துவதில் யதடயச் சட் யறுபங்ைநில் அனல் ளசய்தப்டுையன் 
சம்ந அநவுத் டயட்ங்ைநிலும் மர்க்ை எப்ீட்நபில் குவந்ட ணட்த்டயல் ைமஞப்டுபடயன் 
ைமஞணமை ளமயதிதமநர்ைவநனேம், ளடமனயல்தட் உத்டயழதமைத்டர்ைவநனேம் ஆட்ழசர்ப்னச் 
ளசய்த னடிதமட வனவச் சயக்ைல்ைலம், அழட ழமன்று இந்ட குவந்ட சம்ந ணட்ங்ைள் 
ைமஞணமை னடயத அழட ழமன்று டயவணனேம் அனுனம் உவத உத்டயழதமைத்டர்ைள் பனந் 
ழடமறும் ழசவபவத பிட்டு பிையச் ளசல்பதும் ளமயதிதல் ிரிவு டயர்ழமக்ையத ிடம 
ிச்சயவதமைக் ைமஞப்ட்து. 

இடற்கு ழணடயைணமை னன்வத பனங்ைவநப் ழமன்ழ 2019 ஆம் பனத்டயலும் 
அழைணம அச யறுபங்ைநில் ைமஞப்ட் ளடமனயல்தட்த் ழடவபைவந 
அடிப்வதமைக் ளைமண்டு ல்ழபறு ைனத்டயட்ங்ைலம், உசமத்துவஞச் ழசவபைலம் 
ளமயதிதல் ிரிபிமல் னன்ளடுக்ைப்ட்து. ழடசயத ழசவபளதமன்மைக் ைனடய  
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ளடமனயல்தட்க் ைல்லூரிைநில் ளடமனயல்தட் டிப்ழநமணம ணமஞபர்ைலக்கும், ல்ைவக்ைனை 
ளமயதிதல் ட்த்டயற்ைமை ைற்கும் ணமஞபர்ைலக்கும் னென்று ணமட ணற்றும் ஆறு ணமட 
ைமத்டயற்கு இபசணமை ழசவப யவதப் திற்சய அநிக்ைப்ட்துன், ப்ன பனத்டயல் 
இவ்பமறு 30 ணமஞபர்ைலக்கு திற்சயக்ைம பமய்ப்ன அநிக்ைட்வண குயப்ித்டக்ைது. 

அழட ழமன்று, 2019 ஆம் பனத்டயல் ப்மில் வளற் ளபநிமட்டு னவணப் 
ரிசயளமன்யலும், ணழசயதமபில் வளற் ABU ளசதணர்ளபமன்யலும், ைமம்ழமடிதமபில் 
வளற் ளசதணர்ளபமன்யலும் ங்குற்றுபடற்கு, இப் ிரிவபச் ழசந்ட 03 
உத்டயழதமைத்டர்ைலக்கு பமய்ப்வப் ளற்றுக் ளைமடுப்டற்கு னடிந்டது. 

இப் ிரிபமது, ிடயப் ஞிப்மநர் (ளமயதிதல்) அபர்ைநின் ைரழ் இதங்ைய பனபதுன், 2019 
ணமர்ச் ணமடம் பவ ளபற்யணமைக் ைமஞப்ட் இப் டபிக்கு யந்டணமை உத்டயழதமைத்டர் 
எனபர் யதணயக்ைப்ட்மர். 

ஆறு (06) அகுைநமைப் ிரிக்ைப்ட்டு இதங்ைய பனம் இப் ிரிபிமல் பனம் னலபதும் 
யவழபற்ப்ட் ஞிைநின் ளமனயப்ன பனணமறு: 

 

ிடம ைட்டுப்மட்டு அவ  

ளமயதிதல் ிரிபின் ிடம ைட்டுப்மட்டு அவ னெம் ிடமணமை 03 யைழ்ச்சய 
எநிப்னைள் மள்ழடமறும் 55 ணஞி ழம் னொப்பமயி,  அவபரிவச ணற்றும் ழத்ம 
அவபரிவச ஊமை எநிப்ப்ட்து. இங்கு டதமரிப்னக்குப் ிந்டயத ணற்றும் யைழ்ச்சயத் 
ளடமகுப்னக்ைமை 12 ழரில் யைழ்ச்சயத் ளடமகுப்ன னவவணைள் (Non-linear editing systems - NLE) 
தன்டுத்டப்ட்து. 

 

ளமதுபம மநமந்ட எநிப்ன ைமங்ைள் பனணமறு: 

 னொப்பமயி  –    20 ணஞித்டயதமம் 
  அவபரிவச   –    18 ணஞித்டயதமம் 
 ழத்ம அவபரிவச  –    17 ணஞித்டயதமம் 
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ளமதுபம மநமந்ட யைழ்ச்சயத் ளடமகுப்ன ைமங்ைள் பனணமறு: 

 ழரில் (Non-linear editing - NLE) – 74 ணஞித்டயதமம் 
 
இடற்ைவணத, 2019 ஆம் பனத்டயல் னொபமயி அவபரிவசதில் 7,300 எநிப்ன 
ணஞித்டயதமங்ைலம்,  அவபரிவசதில் 6,660 எநிப்ன ணஞித்டயதமங்ைலம், ழத்ம 
அவபரிவசதில் 6,380 எநிப்ன ணஞித்டயதமங்ைலம் எநிப்னச் ளசய்தப்ட்டுள்நது. 12 
யைழ்ச்சயத் ளடமகுப்ன னவவணைள் ஊமைவும் சுணமர் 27,100 ழரில் ணஞித்டயதமங்ைலம் 
யைழ்ச்சயத் டதமரிப்மநர்ைலக்கு பனங்ைப்ட்டுள்நது. 

 
இபற்யற்கு ழணடயைணமை, 2019 ஆம் பனத்டயல் ைரழ்க் ைமடம் ிடம ளைமள்னடல் 
படிக்வைைள் ழணற்ளைமள்நப்ட். 

1. டதமரிப்னக்குப் ிந்டயத படிக்வைைலக்ைமை 10 ழரில் யைழ்ச்சயத் ளடமகுப்ன 
இதந்டயங்ைள் (Non-linear editing systems). 

2. யைழ்ச்சயத் ளடமகுப்ன ணற்றும் எநிப்னைலக்ைமை 3 XDCAM இதந்டயங்ைவந, உரித 3 
யைழ்ச்சயத் ளடமகுப்ன ைட்டுப்மட்டு அகுைள் (Editing Control Units) சையடம் ளைமள்பவு 
ளசய்டல். 

3. பர்த்டை பிநம்ங்ைவந ட்டிதல்டுத்துபடற்ைமை 2 னடயத ைஞிி இதந்டயங்ைவநக் 
ளைமள்பவு ளசய்டலும், அபற்வ ிடம ைட்டுப்மட்டு அவதில் ளமனத்துடலும். 

 

ைவதை ணற்றும் ளபநிப்ன எநிப்ன அகு 

ளமயதிதல் ிரிபின் ைவதை ணற்றும் ளபநிப்ன எநிப்ன அகு ஊமை 
ைவதைத்டயனுள்லம், அடற்கு ளபநிழதனேம் யைழ்ச்சயைவந எநிப்டயவு ளசய்டல் ணற்றும் 
ழடி எநிப்ன ன் ழணற்ளைமள்நப்டும். 

 
அடற்ைவணத, 2019 ஆம் பனத்டயல் ைவதைத்டயனுள் ழணற்ளைமள்நப்ட் யைழ்ச்சயத் 
டதமரிப்னைள் அண்ஞநபமை பனணமறு: 

 எநிப்டயவு ளசய்தப்ட் யைழ்ச்சயைள் – 6,884 
 ழடி ளடமவக்ைமட்சய யைழ்ச்சயைள் – 3,578 
 ழடி ிடம ளசய்டயைள் – 1,100 
 ணஞித்டயதமச் ளசய்டயைள் – 3,450 
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இந் யைழ்ச்சயைள் மளநமன்றுக்கு சுணமர் 14 ணஞித்டயதம எநிப்னக் ைமம் I, II, III 
ைவதைங்ைநிலும், னடயத ளசய்டய பமசயப்ன ைவதைத்டயலும் ழணற்ளைமள்நப்ட்து. 

இடற்கு ழணடயைணமை, 2019 ஆம் பனத்டயல் னடயடமை ளைமள்பவு ளசய்தப்ட் ைணமக்ைலள் 
03 ைணமக்ைள் ைவதை இ. I இலும், 03 ைணமக்ைள் ைவதை இ. II இலும், ைவதை இ. 
II இல் மபிக்ைப்ட் 02 ைணமக்ைள் ைவதை இ. III இலும் ளமனத்டப்ட்.  

இண்டு ளபநிப்ன எநிப்ன ஸ் பண்டிைவநப் மபித்தும், ளணதுபம ஏட் 
இதக்ைத்வடனேவத (Slow motion) ஸ் பண்டிவதப் மபித்தும் ைந்ட பனத்டயல் 59 ளபநிப்ன 
ழடி எநிப்னைலம், எநிப்டயவுைலம் ளபற்யைணமை ழணற்ளைமள்நப்ட்டுள்நது. அத்துன், 
ளமயதிதல் ஞிதமட் ளடமகுடயதிவ ஈடுடுத்டய 2019 ஆம் பனத்டயல் யறுபணல்மட 2 
ளபநிப்ன ழடி எநிப்னைள் (04 மட்ைள்) ழணற்ளைமள்நப்ட்டு ழணடயை பனணமம் 
ஈட்ப்ட்வண குயப்ித்டக்ைது. 

 

எநிதவப்ன அகு 

மடு னலபதும் பிவநவுப் ளனக்ைனவத எநிதவப்ன இம்ளறும் பவைதில் 12 
எநிப்ன யவதங்ைலன் கூடித மநமபித னபிசமர் எநிப்ன பவதவணப்ன 
வைதமநல் ணற்றும் மணரிப்னப் ஞிைவந உதர்ந்ட ணட்த்டயல் ழஞிச் ளசல்பதும், 
ளபநிப்ன எநிப்னைலக்ைமை ழடி ளடமர்ன பசடயைவநப் ளற்றுக் ளைமடுப்தும் 
ளமயதிதல் ிரிபின் எநிதவப்ன அகு ஊமை யவழபற்ப்டுையன் ிடம 
ஞிைநமகும். 

ப்ன பனத்டயல் எநிதவப்ன அகு னெம் ின்பனம் ிடம ஞிைள் 
யவழபற்ப்ட். 

 டபீின் ல்ழபறு மைங்ைநில் இனந்தும் ணற்றும் ளபநிமடுைநில் இனந்தும் ழடி 
இவஞப்வப் ளற்றுக் ளைமடுப்டற்ைமை தன்டுத்டப்ட் தண் அவபரிவச 
உைஞங்ைள் (Microwave Links), ளசய்ணடயத் ளடமனயல்தட் உைஞம் (DSNG), 
ளைமலம்னக்கும் ிதுறுடமைவக்கும் இவதில் ைவதை எநிப்ன ளடமர்ன (STL) 
ணற்றும் ளசய்ணடய ைமட்சயைவநப் ளற்றுக் ளைமள்லம் னவவணதின் (TVRO) இதக்ைம் 
ணற்றும் மணரிப்னப் ஞிைவந உதர்ந்ட ணட்த்டயல் ழஞிச் ளசல்ல். 
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 டபீின் ல்ழபறு மைங்ைநில் இனந்தும், எநிதவப்ன அகு பசனள்ந 
உைஞங்ைள் ஊமை ின்பனணமறு 117 ளபநிப்ன எநிப்னைலக்ைமை ழடி 
ளடமர்ன பசடயைவநப் ளற்றுக் ளைமடுத்டலும், அனல் ளசய்டலும். 

 

தண் அவபரிவச உைஞங்ைள் (Microwave Links) 
னெம் 

95 ளபநிப்ன 
எநிப்னைள் 

ளசய்ணடயத் ளடமனயல்தட் பசடயைள் (DSNG) னெம் 18 ளபநிப்ன 
எநிப்னைள் 

எநிப்ன மர் பவதவணப்ன (Fiber Optic Network) 
னெம் 

04 ளபநிப்ன 
எநிப்னைள் 

ளணமத்டம் 117 ளபநிப்ன 
எநிப்னைள் 

 

இங்கு எநிப்னச் ளசவுைவநக் குவக்கும் ழமக்குன், உரித ளபநிப்ன எநிப்ன இம், 
எநிப்னக் ைமம் ஆையத பிதங்ைவநக் ைனத்டயற் ளைமண்டு, தண் அவபரிவச 
உைஞங்ைள் (Microwave Links), ளசய்ணடயத் ளடமனயல்தட் உைஞங்ைள் (DSNG) அல்து 
ளடமவழசயச் ழசவபைவந பனங்கும் யறுபங்ைலக்குச் ளசமந்டணம எநிப்ன மர் 
பவதவணப்ன (Fiber Optic Network) ழமன் ளடமனயல்தட்ங்ைலள் ணயைவும் ளமனத்டணம 
ளடமனயல்தட் னவவத டரீ்ணமித்டடன் ின், கூட்டுத்டமம் பசனள்ந உைஞங்ைவந 
பிவத்டயன் ணயக்ை பவைதிலும், உற்த்டய பிவநவுப் ளனக்ைனவதடமைவும் 
தன்டுத்டயத பண்ஞம் ழடி எநிப்ன பசடயைவநத் டயட்ணயட்டு வனவப்டுத்தும் 
ஞிைள் ழணற்ளைமள்நப்ட். 

 உள்லர் ஊை யறுபங்ைலக்கு ளசய்ணடயத் ளடமனயல்தட் பசடய (DSNG) னெம் 
ழசவபைவநப் ளற்றுக் ளைமடுத்டடன் னெம் னொ. 2,688,773/= ழணடயை பனணமம் 
ஈட்ப்ட்து. 
 

 2019 ஆம் பனத்டயற்ைமை எதுக்ைப்ட் கூட்டுத்டம யடய எதுக்ைரடுைள் னெம் 26 னடயத 
ளசல்யப் ழசய உைஞங்ைலம், 02 SDI Audio Monitor ைனபிைலம் ளைமள்பவு 
ளசய்தப்ட். 
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இடற்கு ழணடயைணமை, ப்ன பனத்டயல் ளடமனயல்தட் உத்டயழதமைத்டளமனபனக்கு 
ப்மில் ளபநிமட்டு னவணப் ரிசயளமன்வ பனங்குபடற்கும் னடிந்டது. 

 

ணயன்சம ணற்றும் குநினொட்டி அகு 

ணயன்சம ணற்றும் குநினொட்டி அையமல், ளைமலம்ன ைவதைத் ளடமகுடயதில் யறுபப்ட்டுள்ந 
ைரழன பிரிக்ைப்ட் ிடம ணயன் ிப்மக்ைய இதந்டயங்ைள், டவதிம ணயன் பனங்ைல் 
உைஞங்ைள் (UPS), குநினொட்டி னவவண (Aircondition System) ணற்றும் ளபநிப்ன எநிப்ன ஸ் 
பண்டிைநில் ளமனத்டப்ட்டுள்ந குநினொட்டி னவவணைநின் மணரிப்னப் ஞிைலம், 
ழைமநமறுைவநத் டயனத்தும் ஞிைலம், அழட ழமன்று இபற்யற்கு ழணடயைணமை ளபநிப்ன 
எநிதவப்ன யவதங்ைநில் ளமனத்டப்ட்டுள்ந ணயன்ிப்மக்ைய இதந்டயங்ைள்  
(Generators), டவதிம ணயன் பனங்ைல் உைஞங்ைள் (UPS) ணற்றும் குநினொட்டி இதந்டயங்ைநின் 
மணரிப்னப் ஞிைலம், ழைமநமறுைவந டயனத்தும் ஞிைலம் னவதம ழ 
அட்பவஞளதமன்யற்கு அவணத னன்வத பனங்ைவநப் ழமன்ழ 2019 ஆம் 
பனத்டயலும் னன்ளடுக்ைப்ட்து. 

 

அடற்ைவணத, 2019 ஆம் பனத்டயல் யவழபற்ப்ட் மணரிப்னப் ஞிைலம், 
ழைமநமறுைவந டயனத்தும் ஞிைலம் பனணமறு: 

 
1. ளைமலம்ன ைவதைத் ளடமகுடயதில் ளமனத்டப்ட்டுள்ந 1250KVA ணற்றும் 250KVA ிடம 

டீசல் ணயன் ிப்மக்ைய இதந்டயங்ைநின் மணரிப்னப் ஞிைலம், ழைமநமறுைவந டயனத்தும் 
ஞிைலம். 

 
2. ிதுறுடமைவ ிடம எநிதவப்ன யவதத்டயல் யறுபப்ட்டுள்ந  250KVA டீசல் 

ணயன் ிப்மக்ைய இதந்டயத்டயன் மணரிப்னப் ஞிைலம், ழைமநமறுைவந டயனத்தும் 
ஞிைலம். 

 
3. ளைமங்ைவ ணற்றும் ளடிதமத எநிதவப்ன யவதங்ைநில் யறுபப்ட்டுள்ந  100KVA 

ணற்றும் 70KVA டீசல் ணயன் ிப்மக்ைய இதந்டயங்ைநின் மணரிப்னப் ஞிைலம், 
ழைமநமறுைவந டயனத்தும் ஞிைலம். 

 
4. குநினொட்டி இதந்டயங்ைநிலும், உரித உைஞங்ைநிலும் டவைவந சரவணக்கும் ஞிைள். 
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5. OB-2 ஸ் பண்டிதின் இண்மபது குநினொட்டி னவவணதின் ிடம மைங்ைவந 
ளமனத்துடலும், ிடம லதுமர்ப்னப் ஞிைவநனேம், மணரிப்னப் ஞிைவநனேம் 
ழணற்ளைமள்நலும். 

 
6. ணமடமந்ட, ைமமண்டு ணற்றும் பனமந்ட அடிப்வதில் ைரழன பிரிக்ைப்ட் 

உைஞங்ைநின் மணரிப்னப் ஞிைலம், ழைமநமறுைவந டயனத்தும் ஞிைலம் 
ழணற்ளைமள்நப்ட். 

 
i. I, II, III ைவதைத் ளடமகுடயைநின் ணத்டயத குநினொட்டி னவவணைள் இண்டும், 

அடற்குரித உைஞங்ைலம். 
 

ii. ளபநிப்ன எநிப்ன ஸ் பண்டிைநின் குநினொட்டி னவவணைள் ( OB-I, OB-II, PS OB 
ணற்றும் ளணதுபம ஏட் இதக்ைத்வடனேவத (Slow motion) ஸ் பண்டி). 
 

iii. இங்வை னொபமயி கூட்டுத்டம ிடம பநமைத்டயலும், ளபநிப்ன எநிப்ன 
யவதங்ைநிலும் ளமனத்டப்ட்டுள்ந Split Type குநினொட்டி இதந்டயங்ைள் 203. 
 

iv. யறுபத்டயலுள்ந குநிர்சமடப் ளட்டிைள். 
 

v. இத்டயிதல் பமனே படிைட்டிைள். 

 

மணரிப்ன அகு 

மணரிப்னப் ஞிைவந இகுடுத்தும் பவைதில் னவவணைநிதும், உைஞங்ைநிதும் 
மணரிப்னப் ஞிைள் வும், ளபநிக்ைந உைஞங்ைநிதும், டதமரிப்ன ழசவப 
ிரிபிற்குரித ளபநிப்ன எநிப்ன ஸ் பண்டிைநின் மணரிப்னப் ஞிைள் வும் 
இண்மைப் ிரிக்ைப்ட்டு மணரிப்ன அகு டணது மணரிப்னப் ஞிைவந யவழபற்ய 
பனையன்து. 

கூட்டுத்டமத்டயன் ல்மபிட ளடமவக்ைமட்சய யைழ்ச்சயைவநனேம் டதமரிப்டற்ைமை 
தன்டுத்டப்டுையன் இத்டயிதல் உைஞங்ைள் மணரிப்ன அகு னெம் சயந்ட 
னவதில் மணரிக்ைப்ட்டு ழஞிச் ளசல்ப்டுையன்து. இடற்ைமை ிடம ைட்டுப்மட்டு 
அவ, I, II, III ைவதைங்ைள், த்ட ைவதைம், ிடம ைட்டுப்மட்டு அவதில் உள்ந 
டதமரிப்ன ைவதைம் (MCR Dub Studio), யைழ்ச்சயத் ளடமகுப்ன ைவதைங்ைநில் உள்ந 
ளடமவக்ைமட்சய யைழ்ச்சயத் டதமரிப்னன் ளடமர்னவத இத்டயிதல் உைஞங்ைள்,  
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டதமரிப்னக்குப் ிந்டயத அகு, I, II ளபநிப்ன எநிப்ன ஸ் பண்டிைலன் ளணதுபம ஏட் 
இதக்ைத்வடனேவத (Slow motion) ஸ் பண்டி, 2D/ 3D  அவசவூட்ல் அகு, டயவப் ணற்றும் 
எயச் ழசர்க்வை அகு, ஊை பவவு ணற்றும் அவசவூட்ல் அகு, ளசய்டயப் ிரிவு, 
ளடமவழசய ரிபர்த்டவ அகு னடம ல்ம அகுைநிலும் உள்ந இத்டயிதல் 
உைஞங்ைநின் ழைமநமறுைவநத் டயனத்துடலும், லதுமர்ப்னப் ஞிைலம் ணற்றும் 
ல்மபிட அத்டயதபசயத மணரிப்னப் ஞிைலம் இவ் அையன் னெம் 
யவழபற்ப்டுையன்து. 

இவ் அையன் னெம் ல்ம ENG, EFP, PS OB அகுைலக்குனரித ைணம எயப்டயவு 
இதந்டயங்ைள், ைமட்சயைவந எநிப் டயவு ளசய்னேம் எநிப்டயவு இதந்டயங்ைள் (VCR), எநிக் 
ைவப ளடமகுப்ன இதந்டயங்ைள், எயக் ைவப ளடமகுப்ன இதந்டயங்ைள், ைட்ன 
இதந்டயங்ைள், எயபமங்ைய பினத்டய இதந்டயங்ைள், ட்ரி ணயன் ற் உைஞங்ைள், ணயன் 
பனங்ைல் உைஞங்ைள், எநிதவணப்ன ைட்டுப்மட்டு உைஞங்ைள் னடம 
உைஞங்ைவந லதுமர்த்டல் ணற்றும் ணமடமந்டம் ழணற்ளைமள்நப்டுையன் டப் 
ரிழசமடவ ணற்றும் மணரிப்னப் ஞிைள் ழணற்ளைமள்நப்டும். இபற்யற்கு ழணடயைணமை, 
மதுைமப்ன ைணம னவவணதிதும், ளடமவழசய ரிபர்டவ னவவணதிதும் 
ல்மபிட இற்வப்டுத்டல்ைலம், மணரிப்னப் ஞிைலம் இவ் அகு ஊமைழப 
ழணற்ளைமள்நப்டுையன்து. 

ழணற்ளசமன் ைவணைலக்கு ழணடயைணமை OB-I, OB-II ணற்றும் ளணதுபம ஏட் 
இதக்ைத்வடனேவத (Slow motion) ஸ் பண்டிைள் ஊமை யவழபற்ப்டுையன் ல்ம 
ளபநிப்ன எநிப்ன ைவணைலக்கும் ழடவபதம ளடமனயல்தட் ழசவபைவந பனங்குடல், 
ைண்ைமட்சயைநின் ழமது கூட்டுத்டமத்வட ிடயயடயத்துபப்டுத்தும் பவைதில் 
னொப்பமயி ைமட்சயக் கூங்ைவந டயட்ணயடுடல் ணற்றும் ளபநி யறுபங்ைலக்ைமை 
ழடவபதம ளடமனயல்தட் ழசவபைவந பனங்கும் ைவணைலம் இவ் அையல் ஞிதமற்றும் 
உத்டயழதமைத்டர்ைள் னெம் யவழபற்ப்டுையன்து. 

இப் ிடம ைவணைலக்கு ழணடயைணமை, கூட்டுத்டமத்டயற்கு னடயத உைஞங்ைவநக் 
ளைமள்பவு ளசய்னேம் ழமது, அடற்குரித ட யர்ஞத அயக்வைைவநத் டதமர் ளசய்படற்கு 
உடபிதமை இனத்டல், ளைமள்பவு ளசய்தப்ட் னடயத உைஞங்ைவநப் ரிழசமடயத்டல் 
ணற்றும் உரித உைஞங்ைள் உரித ளடமனயல்தட் டத்டயல் ைமஞப்டுையன்டம? ன்வடத் 
ழடடிப் மர்த்டல் னடம படிக்வைைலம் மணரிப்ன அகு னெம் 
ழணற்ளைமள்நப்டுையன்து. 
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2019 ஆம் பனத்டயல் மணரிப்ன அகு னெம் ின்பனம் ிடம ஞிைள் 
யவழபற்ப்ட். 

 

1. ளடமவக்ைமட்சய யைழ்ச்சயைவநத் டதமரிப்டற்ைமை தன்டுத்டப்டுையன் ைட்ன, 
ளசபிப்ன இத்டயிதல் உைஞங்ைலக்குரிதடமை 87 ிடம லது மர்ப்னைலம், 60 
னடயத உைஞ ரீட்சயத்டல்ைலம் ப்ன பனத்டயல் ழணற்ளைமள்நப்ட்துன், ழடி 
எநிப்ன, எநிப்டயவு உள்நிட் 45 ளபநிப்ன எநிப்னைலக்ைமை (OB – I, OB – II, Component 

OB) மணரிப்ன அகு உத்டயழதமைத்டர்ைநின் ளடமனயல்தட் ங்ைநிப்ன பனங்ைப்ட்து. 
 

 ிடம உைஞ லதுமர்ப்னைள்    –    87 
 னடயத உைஞ ரீட்சயத்டல்ைள்    –    60 
 OB – I, OB – II ணற்றும் Component OB ஸ்  

பண்டிைள் சையடம் யவழபற்ப்ட்  
ளபநிப்ன எநிப்ன ைவணைள்    –    45 

 

2. கூட்டுத்டமத்டயன் ளடமவழசய சமர்ந்ட ழசவபைள் ணற்றும் சுணமர் 163 லதுமர்ப்னைள் 
ழணற்ளைமள்நப்ட்டு ளடமவழசய இவஞப்னைவந டங்கு டவதின்ய சயந்ட னவதில் 
ழஞிச் ளசல்படற்குத் ழடவபதம படிக்வைைள் யவழபற்ப்ட். 
 

3. அடயழணடகு மடயடய சமர்ிலும், ணமண்னணயகு ிடணர் சமர்ிலும் ழடவபதம 
ளயனளமம்ப்ர் (Teleprompter) ைவணைவந மணரிப்ன அகு உத்டயழதமைத்டர்ைள் னெம் 
யவழபற்றுடல், 2019 மடயடயத் ழடர்டல் னடிவுைவந அயபிக்கும் ழடி எநிப்வ 
ளபற்யைணமை னன்ளடுக்கும் ளமனட்டு ழடவபதம பிழச ளடமனயல்தட் பசடயைவந 
III ஆம் இக்ைக் ைவதைத்டயற்கு பனங்குடல் ணற்றும் பீபிவதில் வளற் 
ளதமவுன் னத – 2019 னைமனக்ைமை ைண்ைமட்சயக் கூளணமன்வ யர்ணமஞிப்டற்குத் 
ழடவபதம ளடமனயல்தட் உடபிைவநப் ளற்றுக் ளைமடுத்டல். 

 
4. கூட்டுத்டமத்டயமல் ளைமள்பவு ளசய்தப்ட் னத்டம் னடயத Hitachi பவைவதச் ழசர்ந்ட 

ைணம அகுைவந I, II ஆம் இக்ைக் ைவதைங்ைநில் யறுவுடல், ிடம ைட்டுப்மட்டு 
அவக்ைமைக் ளைமள்பவு ளசய்தப்ட் னத்டம் னடயத AVID ணற்றும் 10 Adobe Premier ழரில் 
யைழ்ச்சயத் ளடமகுப்ன னவவணைவந (Non-linear editing systems - NLE) ிடம ைட்டுப்மட்டு  
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5. அவதில் யறுவுடல் ணற்றும் ற்ைழப இனந்ட வனத யைழ்ச்சயத் ளடமகுப்ன 

னவவணைவந ணீந உழதமைத்டயன் ளமனட்டு ளமனத்டணம ி இங்ைநில் யறுவுடல். 
 

6. டயவப் ணற்றும் எயச் ழசர்க்வை அகு, ைமட்சய தைம், யைழ்ச்சய ளடமகுத்து பனங்ைல் 
அகு ணற்றும் னன் மர்வபதில் அவ ஆையத அகுைவந ிடம ைட்டுப்மட்டு 
அவதின் MAM னவவணனேன் இவஞப்டற்ைமை/ ளடமர்னடுத்துபடற்ைமை ழடவபதம 
network இவஞப்னைவந னடயடமை அவணத்டல், ிடம ைட்டுப்மட்டு அவக்ைமை VCR/XD Cam 

Rack னடயத A/V ைம்ி இவஞப்னைவந இவஞத்து னடயடமை அவணத்டல். 
 

7. ICC Cricket World Cup, Sri Lanka Vs South Africa, Sri Lanka Vs New Zealand ையரிக்ைட் சுற்றுப் ழமட்டித் 
ளடமர்ைலக்ைமை III ஆம் இக்ைக் ைவதைத்டயன் பழபற்வதில் பிழச 
பிவநதமட்டு ைவதைளணமன்று அவணக்ைப்ட்டு, ழடவபதம ளடமனயல்தட் பசடயைள் 
அவத்வடனேம் ளசய்து ளைமடுத்டல். 

 
8. னடயத RTS Communication னவவணவத ிடம ைட்டுப்மட்டு அவதில் யறுபி, ைவதை 

அகுைலக்குத் ழடவபதம இவஞப்னைவந பனங்கும் படிக்வைைவந ஆம்ித்டல். 
 
9. 2D/3D Animation ணற்றும் F & D அகுைநில் உள்ந  Z800 ழரில் யைழ்ச்சயத் ளடமகுப்ன 

னவவணைள் (Non-linear editing systems - NLE) சயபற்யல் ணயன் பனங்ைல் (Power Supply) 
அகுைநில் ற்ட் ழைமநமறுைவந டயனத்துபடற்கு மணரிப்ன அகு 
உத்டயழதமைத்டர்ைலக்கு னடிந்டதுன், இடன் னெம் அடய பிவ உதர்ந்ட ணயன் பனங்ைல் 
(Power Supply) அகுைவந ளைமள்பவு ளசய்பவட டபிர்த்துக் ளைமள்ந னடிந்டது. 

10. ிடம ைட்டுப்மட்டு அவக்ைமை னடயத பவதவணப்ன டவுக் ைநஞ்சயத 
னவவணளதமன்வ (NAS) யறுவுடல். 
 

2019 ஆம் பனத்டயல் மணரிப்ன அையமல் ழணற்ளைமள்நப்ட் னடயடமை யறுவுடல்/ சமடமஞ 
ணற்றும் பிழச மணரிப்னைள்/ ழைமநமறுைவந டயனத்துடல் 

 
(1) னடயடமை யறுவுடல் 

ளடமவழசய ைம்ி இவஞப்ன – 02 
மதுைமப்ன ைணம னவவண – 04 
 

(2) சமடமஞ ணற்றும் பிழச மணரிப்னைள் 
ைணம எநிப்டயவு உைஞங்ைள் 
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(3) ழைமநமறுைவந டயனத்துடல் 
ைணம எநிப்டயவு உைஞங்ைள், ைட்ன இதந்டயங்ைள், ளசபிப்ன இதந்டயங்ைள், 
ைணம ணயன் பனங்ைல்/ ணயன் ற் உைஞங்ைள், ணயன்ளமநிதவணப்னப் ளமனட்ைள், 
ளடமவழசய ணற்றும் ளடமவழசய இவஞப்னக் ைம்ிைள், மதுைமப்ன ைணம னவவண. 

 

டைபல் ணற்றும் ளடமர்மல் ளடமனயல்தட் அகு  

டைபல் ணற்றும் ளடமர்மல் ளடமனயல்தட் அகு (ICT) னெம், ிடமணமை யறுபத்டயன் 
ிமந்டயத பவதவணப்ன அங்ைமை இதக்ைத்டயல் உள்ந ணற்றும் இதக்ைத்டயல் இல்மட 
ைனபிைவந மணரித்டல், யனபையத்டல், னைமவண ளசய்டல் னடம ஞிைள் 
னன்ளடுக்ைப்டுையன். 

இபற்றுள் 300 ைஞிிைள், 35 அச்சுப் ிடய இதந்டயங்ைள், இவஞதத்டந ணற்றும் ணயன்ஞ்சல் 
ிழதமைங்ைள், ஊனயதர்ைநின் பனவைவதனேம், ளபநிழதறுடவனேம் டயனேம் 15 ைஞிிைள் 
அங்கும். 

ழணலும், ழடசயத ளடமவக்ைமட்சயதின் யைழ்ச்சயைவந இவஞதத்டநம் ஊமை எநிப்னடல், 
இவஞதத்டநத்வட யர்ணமஞித்டல், மணரித்டல் ணற்றும் ைமப்ழமக்குன் இற்வப்டுத்டல் 
னடம ஞிைலம் இவ் அையன் ைரழ் இம்ளறுையன்து. யறுப அடிப்வதில் 
ழடவபதம ைஞிி ளணன்ளமனள்ைவந யர்ணமஞித்டல், பகுத்டல் ணற்றும் இபற்றுன் 
ளடமர்னவத டவுக் ைநஞ்சயதங்ைவந அவணத்டல், மணரித்டல் ணற்றும் னைமவண ளசய்டல் 
ஆையத ஞிைலம் டைபல் ணற்றும் ளடமர்மல் ளடமனயல்தட் அையன் (ICT) ைரழ் 
னன்ளடுக்ைப்டுையன். 
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ப்ன பனத்டயல் டைபல் ணற்றும் ளடமர்மல் ளடமனயல்தட் அகு னெம் ின்பனம் 
ஞிைள் யவழபற்ப்ட். 

 
1. படீிழதம இதக்ைப் ங்ைவந You tube ஊைம் னெம் எநிப்னபடயனூமை னடயத பனணம 

பனயைவந அயனைம் ளசய்டலும், ஊக்குபித்டலும், ழடசயத ளடமவக்ைமட்சய யைழ்ச்சயைள் 
ற்யத ிசமங்ைவந கூட்டும் பவைதில் Facebook சனெை பவத்டந ைனத்டயட்ங்ைவந 
பிஸ்டரித்டலும், இடற்ைமை சனெை பவத்டநங்ைள் ஊமை ிசம னவளதமன்வ 
பகுத்டலும். 
 

2. 03 ிடம இவஞதத்டநங்ைவநனேம் (rupavahini.lk/ Nethratv.lk/ channeleye.lk) இற்வப்டுத்டய ணீந 
ளடமங்குடலும், “மடயை மச (Jathika Paasala)“ யைழ்ச்சய, “( නැ)ளணயைய 
((නැ)Nanamihira)“ ணற்றும் edu.com ஊமை எநிப்ப்ட் ைல்பி யைழ்ச்சயத் ளடமர்ைலக்குரித 
படீிழதம இதக்ைப் ங்ைவந இவஞதத்டநத்டயனூமை டயபிக்ைம் ளசய்து 
ளைமள்படற்ைம பசடயைவநச் ளசய்டலும். 

 
3. யைழ்ச்சயத் டதமரிப்மநர்ைள் அபர்ைநிமல் டதமரிக்ைப்ட் யைழ்ச்சயைவந 

இவஞதத்டநம் ணற்றும் சனெை பவத்டநங்ைள் ஊமை ிசமம் ளசய்டலும், 
அயவுறுத்துடலும். 

 
4. யைழ்ச்சயைலக்குத் ழடவபதம ைஞிி ஊை பவவு ளணன்ளமனள்ைவந  (Computer graphic 

software) டதமரித்டலும், அனல் ளசய்டலும். 
 

5. Nethra ணற்றும் Channel Eye அவபரிவசைநின் இவஞதத்டந ழடி எநிப்ின் படீிழதம 
இதக்ைப் ங்ைநின் டத்வட ழணம்டுத்டல், மர்வபதிலுக்குப் ிந்டயத 
ளடமனயல்தட்த்துன் ளடமர்னவத படீிழதம இதக்ைப் ங்ைநின் டத்வட ழணம்டுத்டல் 
ணற்றும் Nethra ணற்றும் Channel Eye அவபரிவசைநின் மர்வபதிலுக்குப் ிந்டயத 
ளடமனயல்தட்த்வட பினத்டய ளசய்டல். 

 
6. Live U ளடமனயல்தட்த்வடப் தன்டுத்டய ணமடும் 3G/4G ளடமர்மல் 

ளடமனயல்தட்த்துன் இவஞந்து படீிழதம இதக்ைப் ங்ைவநனேம், எயைவநனேம் 
உள்மட்டிலும், ளபநிமடுைநிலும் இனந்து ிடம ைட்டுப்மட்டு அவக்கு அனுப்னடல். 

 
7. டைபல் ணற்றும் ளடமர்மல் ளடமனயல்தட்த்துன் ளடமர்னவத ல்மபிட ைனபிைள் 

சமர்ந்ட ழைமநமறுைவந ைண்யடல், சரவணத்டல் ணற்றும் இற்வப்டுத்டல். 
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சயபில் ளமயதிதல் அகு 

னன்வத பனங்ைவநப் ழமன்ழ 2019 ஆம் பனத்டயலும் சயபில் ளமயதிதல் அகு 
னெம், ிடம அலுபைத்டயலும், எநிப்ன யவதங்ைநிலும் ளமதுபம மணரிப்னப் 
ஞிைலம், அபச மணரிப்னப் ஞிைலம் யவழபற்ப்ட். 

 

பிழச ைவணைள் 

1. ணயன் பனங்ைல் உ யவதம் I இதும், உ யவதம் II இதும் வனத கூவைவந 
அைற்ய னடயடமை கூவைவந அவணத்டல். 

2. 1250KVA ணயன் ிப்மக்ைய வபக்ைப்ட்டுள்ந அவக்கு னடயடமை ணவனீர் ீப்மக்ைவந 
ளமனத்துடல். 

3. ிடம தவனபமதியல் ளமனத்டப்ட்டுள்ந பமதில் ைடவப லதுமர்த்து 
டயனத்துடல். 
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சந்வடப்டுத்டல் ிரிவு 

 
ஞிப்மநர் (சந்வடப்டுத்டல்) அபர்ைநின் ைரழ் இப் ிரிவு இதங்ைய பனையன்து. 
னைமவணத்துபத்வட இகுடுத்தும் பவைதில் இப் ிரிவு ின்பனணமறு அகுைநமைப் 
ிரிக்ைப்ட்டுள்நது. 

1. சந்வடப்டுத்டல் அகு. 
2. யற்டுத்டல் அகு. 
3. சந்வடப்டுத்டல் ஊக்குபிப்ன அகு. 
4. ிசம ணற்றும் ஊை அகு. 
5. சந்வடப்டுத்டல் ணற்றும் டதமரிப்ன அகு. 
6. யனபமை அகு. 

 

1. சந்வடப்டுத்டல் அகு 
 
2019 ஆம் பனத்டயல் னொப்பமயி, ழத்ம ணற்றும்  அவபரிவசைநின் பமவ 
ைமத்வட பிற்றுப் ளற்றுக் ளைமண் ளணமத்ட பனணமம் னொம 1,861,549,631.07 ஆகும் 
ன்துன், ளணமத்டப் ஞ அபில் னொம 2,003,033,405.01 ஆகும். 

பிழச யைழ்ச்சயைள் னெம் ளப்ட் பனணமம் ற்யத பிம் பனணமறு: 

 

யைழ்ச்சய (Event) பனணமம் (னொம) 

Dream Land சயறுபர் பிழமட ைநிதமட்ம் 

(Dream Land Lama Vinoda (සැ)sanakeliya) 

4,200,000.00 

தபளயதம பசந்ட ைமம் (Sundara Nuwareliya (සැ)Salalihini Wasanthaya)  8,970,000.00 

சயறுபர் னதுபன ளைமண்மட்ம் (Punchi Ape Avurudu Siri Avurudu Uthsawaya) 7,500,000.00 

னதுபன ளைமண்மட்ம் (Sirilaka Piri Avurudu Siri Uthsawaya) 21,825,900.00 

ளபசமக் ண்டிவை 3,049,168.00 

ளமளசமன் ண்டிவை 2,589,671.69 
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உை சயறுபர் டயம் 6,250,000.00 

மடயடயத் ழடர்டல் – 2019 24,000,000.00* 

டயளசம்ர் 31 இவு 5,895,600.00 

* ழடர்டளமன்யல் ளப்ட் ஆைக் கூடித பனணமம்.  

 

பிவநதமட்டுப் ழமட்டிைள் எநிப்ன னெம் ளப்ட் சந்வடப்டுத்டல் பனணமம் 
பனணமறு: 

 

 யைழ்ச்சய (Event) பனணமம் (னொம) 

1. இங்வை ையரிக்ைட் குலபின் ளடன் ஆிரிக்ை ையரிக்ைட் 
சுற்றும 

32,685,000.00 

2. உைக் ையண்ஞ ையரிக்ைட் ழமட்டித் ளடமர் 402,123,968.06 

3. யனேசரமந்து ையரிக்ைட் குலபின் இங்வை  ையரிக்ைட் சுற்றும 23,960,000.00 

4. ங்ைநமழடஷ் ையரிக்ைட் குலபின் இங்வை  ையரிக்ைட் 
சுற்றும 

16,734,584.67 

5. இங்வை ையரிக்ைட் குலபின் மையஸ்டமன் ையரிக்ைட் சுற்றும 5,983,333.00 

 

ழணடயை சந்வடப்டுத்டல் பனணமம் 

 
2019 ஆம் பனத்டயல் கூட்டுத்டமத்டயன் பனணமங்ைவந பினத்டய ளசய்து ளைமள்படயல் 
குயப்மை ின்பனம் யைழ்ச்சயைள் ங்ைநிப்னச் ளசய்துள்நவண குயப்ித்டக்ைது. 

 சர்பழடச ணைநிர் டயம். 
 ழணமட்மர் பமை ஏட்ப் ழமட்டிைள். 
 ல்லூர் டீமபநி ண்டிவை. 
 த்டமர் ண்டிவை. 
 மசமவ ல்சுவப யைழ்ச்சயைள், ணடபனயமட்டுத் டநங்ைநில் பிழச பினமக்ைள் 

ணற்றும் ளம. 
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2. யற்டுத்டல் அகு 
 

ழசவப ளறுர்ைநம யறுபங்ைலன் சயந்ட ளடமர்ிவப் ழஞிச் ளசல்படயனூமை 
ழசவப ளறுர்ைநிணயனந்து ையவக்ைப் ளறுையன் பர்த்டை பிநம்ங்ைவந சரிதமை 
யல்டுத்டய எநிப்னச் ளசய்படற்கு யற்டுத்டல் அகு படிக்வை டுக்கும். பனணம 
இக்குைவந அவபடற்கு ழடவபதம எத்துவனப்னைவந பனங்குபழட யற்டுத்டல் 
அையன் ஞிதமகும். 2019 ஆம் பனத்டயல் இவ் அகு 18,047 பர்த்டை பிநம்ங்ைவந 
யற்டுத்டயனேள்நது. 

 

3. சந்வடப்டுத்டல் ஊக்குபிப்ன அகு 
 

 ழசவப ளறுர்ைநின் ஊக்குபிப்ன யைழ்ச்சயைவந ற்மடு ளசய்து எநிப்ிதடன் 
னெனம், அனுசவஞதமநர்ைவந ளற்றுக் ளைமண்டன் னெனம் ழணடயை 
பனணமம்  ளப்ட்டுள்நது. 
 

 கூட்டுத்டமத்டயன் யைழ்ச்சயைள் அங்ையத DVD இனபட்டு பிற்வ னெம் சுணமர் 
னொம 3,446,388.00 பனமந்ட பனணமணமை ஈட்ப்ட்டுள்நது. அழட ழமன்று ள ணயைய 
னவணப் ரிசயல் பிமத்டமள் ளடமகுடய பிற்வ னெம் னொம 10,190,555.00 பனணமம் 
ளப்ட்டுள்நது. 
 

 ளடமவக்ைமட்சயதில் எநிப்ப்ட் யைழ்ச்சயைநின் ிடய ணற்றும் தை ைமட்சயப் 
ங்ைள் பிற்வ னெம் 2019 ஆம் பனத்டயல் ளப்ட் பனணமம் னொ. 774,068.82 
ஆகும். 
 

 னிசயயம பந்டம (Munisiripa Vandanaa), உை ணைநிர் டயம், தபளயதம பசந்ட ைம 
ளைமண்மட்ம் (Sundara Nuwareliya (සැ)Salalihini Wasanthaya), னதுபன ளைமண்மட்ம் (Sirilaka Piri 

Avurudu Siri Avurudu Udanaya), சத்டர்ணம பர்ம ழமதம டய யைழ்ச்சய, உை சயறுபர் டயம், 
Dream Land சயறுபர் பிழமட ைநிதமட்ம்  (Dream Land Lama Vinoda (සැ)sanakeliya), சயய டடம 
பந்டம (Siri Dalada Vandana), ையரிக்ைட் ழமட்டி ஆையத யைழ்ச்சயைலக்குரித ஊக்குபிப்ன 
படிக்வைைள் ளபற்யைணமை னன்ளடுக்ைப்ட்டு னர்த்டய ளசய்தப்ட். ழணலும், 
ளைமலம்ன சர்பழடச னத்டைக் ைண்ைமட்சய, ைட்டுக்குனந்ட, Commando Challenge, Gunner, Gajaba  
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 உள்நிட் ழணமட்மர் பமை ஏட்ப் ழமட்டிைலக்குரித ஊக்குபிப்ன படிக்வைைலம் 

ணது அவபரிவசதில் ளபற்யைணமை ழணற்ளைமள்நப்ட். 
 

4. ிசம ணற்றும் ஊை அகு 
 

 னன்வத பனங்ைவநப் ழமன்ழ 2019 ஆம் பனத்டயலும் அவபரிவச 
ஊக்குபிப்ன ணற்றும் ளடமவக்ைமட்சய யைழ்ச்சய ிசமப் ஞிைலக்ைமை, அச்சு 
ஊைங்ைள் னெணம ிசம படிக்வைைள் ிசம ணற்றும் ஊை அகு னெம் 
னன்ளடுக்ைப்ட்து. 
 

 பனம் னலபதும் னவதம டயட்ளணமன்யன் ைரழ் சந்வடப்டுத்டல் ஊக்குபிப்ன 
ணற்றும் ளடமவக்ைமட்சய இசயைர் ழணம்மட்டிற்ைமை இப் ிசம அயபித்டல்ைள் 
சயங்ைநம், ஆங்ையம் ணற்றும் டணயழ் ளணமனய னெங்ைநில் ிசுரிக்ைப்ட். 

 

5. சந்வடப்டுத்டல் ணற்றும் டதமரிப்ன அகு 
 

 ளமத்டர் சரட்டிலப்ன யைழ்ச்சயைள், ழசவப ளறுர் ஊக்குபிப்ன யைழ்ச்சயைள் ணற்றும் 
ி சந்வடப்டுத்டல் யைழ்ச்சயத் டதமரிப்னம், அந் யைழ்ச்சயைலக்குரித னன் ிசம 
மமக்ைவந டதமரித்டலும் ணற்றும் Com.Tagging சந்வடப்டுத்டல் யைழ்ச்சயைள் 
சந்வடப்டுத்டல் ணற்றும் டதமரிப்ன அகு னெம் ழணற்ளைமள்நப்ட்து. 
 

 மநமந்ட ளமத்டர் சரட்டிலப்ன யைழ்ச்சயத் டதமரிப்னைள் இம்ளறுபதுன், அடற்ைவணத 
ப்ன பனத்டயல் சுணமர் 2,880 ளமத்டர் சரட்டிலப்ன யைழ்ச்சயைள் டதமரிக்ைப்ட்து. 
 

 2019 ஆம் பனத்டயல் சந்வடப்டுத்டல் ணற்றும் டதமரிப்ன அையமல் டதமரிக்ைப்ட் 
அனுசவஞ யைழ்ச்சயைள் பனணமறு: 
 Business In Brief. 
 “அப்ி (Api)” பிபஞ யைழ்ச்சய. 
 இங்வை பங்ைய னவணப் ரிசயல் யைழ்ச்சய. 
 தபளயதம பசந்ட ைம ளைமண்மட்ம் (Sundara Nuwareliya (සැ)Salalihini Wasanthaya). 
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யனபமைப் ிரிவு 

கூட்டுத்டமத்டயன் ல்ம யனபமை படிக்வைைலம், கூட்டுத்டமத்டயன் டவபரிதும், 
ஞிப்மநர் மதைத்டயதும் ஞிப்னவைலக்கு அவணத யனபமைப் ிரிபின் ைரழ் 
னன்ளடுக்ைப்டுையன்து. 

யனபமைப் ிரிபமது, ஞிப்மநர் (யனபமைம்) அபர்ைநின் ைரழ் இதங்ைய பனையன்து. 

இப் ிரிவு ின்பனணமறு அகுைநமைப் ிரிக்ைப்ட்டுள்நது. 

1. யனபமை அகு. 
2. பழபற்ன அகு. 
3. ஆபஞக் ைமப்ைம். 
4. ழமக்குபத்து அகு. 
5. மதுைமப்ன அகு. 
6. ஆமய்ச்சய ணற்றும் திற்சய அகு. 
7. சட் யனபமை அகு. 
8. உள்நைக் ைஞக்ைமய்வு அகு – டவபரின் ழடிக் ைண்ைமஞிப்ின் ைரழ். 
9. சயபில் ளமயதிதல் அகு. 
10. தைம். 
11. சர்பழடச ளடமர்ன அகு. 

 

1. யனபமை அகு 
 

யனபமை அையமல் யவழபற்ப்டுையன் ஞிைள் 

1. கூட்டுத்டம ஊனயதர்ைள் அவபரிதும் சுதபிக் ழைமவபைவந இற்வப்டுத்டய 
ழஞிச் ளசல்ல். 

2. கூட்டுத்டம ஞிதமட் ளடமகுடயக்ைமை உத்டயழதமைத்டர்ைவந ஆட்ழசர்ப்னச் ளசய்டல். 
3. கூட்டுத்டம உத்டயழதமைத்டர்ைநின் டபினேதர்வு, பனமந்ட சம்ந ற்ம் ணற்றும் 

பனமந்ட இணமற்ங்ைள் ளடமர்ம படிக்வைைள். 
4. ளபகுச ஊை அவணச்சு உள்நிட் ளபநி யறுபங்ைநிமல் பிபப்டுையன்/ 

ழைமப்டுையன் டைபல்ைவநனேம், அயக்வைைவநனேம் ளற்றுக் ளைமடுத்டல். 
5. கூட்டுத்டமத்டயமல் ற்மடு ளசய்தப்டுையன் ல்மபிட வபபங்ைவநனேம் ற்மடு 

ளசய்டல். 
 



இங்வை னொபமயிக் கூட்டுத்டமம் - ஆண்யக்வை 2019   

 

248 

 

 
6. கூட்டுத்டம உத்டயழதமைத்டர்ைநின் எலக்ைக் ைட்டுப்மடு சமர்ந்ட ைவணைவந 

ழணற்ளைமள்நல். 
7. ளபநிமட்டு திற்சயப் மளயைள், ளபநிமட்டு ைனத்டங்குைள், ணமமடுைள், கூட்ங்ைள், 

ைல்பிச் சுற்றுமக்ைள், ளசதணர்வுைள் ன்பற்யன் ழமது உத்டயழதமைத்டர்ைவந அனுப்ி 
வபத்டல்/ னன்வபத்டல் ணற்றும் இபற்றுன் ளடமர்னவத ி ஞிைள். 

8. ளபநி யறுபங்ைநில் (ைல்பி ணற்றும் ளடமனயல்சமர்) திலும் ணமஞபர்ைலக்கு 
திற்சயக்ைம பமய்ப்னைவந அநித்டலும், அபர்ைவந அந்டந்ட ிரிவுைலக்கு அனுப்ி 
வபத்டலும். 

 
9. கூட்டுத்டம ஊனயதர்ைநின் பிடுனவ, டயடீர் பித்து பிடுனவ, ிசப பிடுனவ, 

பிழச ணற்றும் ைவண யணயத்டணம பிடுனவ, மட்டிற்கு ளபநிழத பிழச ணற்றும் 
ைவண யணயத்டணம பிடுனவ சம்ந்டணம ைவணைவந யவழபற்றுடல். 

10. கூட்டுத்டம ஊனயதர்ைநின் ழசணவ அடிப்வதமைக் ளைமண்டு ணனத்துபக் 
ைமப்னறுடய பசடயைள், ைன் பசடயைள் உள்நிட் ழமம்னவை படிக்வைைவந 
ழணற்ளைமள்நல். 

11. கூட்டுத்டம ஊனயதர்ைநின் ஊனயதர் ழசணம யடயதம், ஊனயதர் ம்ிக்வைப் ளமறுப்ன 
யடயதம் சமர்ந்ட ைவணைள். 

12. உத்டயழதமைனர்ப அவதமந அட்வ, சரனவைவநப் ளற்றுக் ளைமடுப்துன் 
ளடமர்னவத ைவணைள். 

13. கூட்டுத்டமத்டயன் ல்ழபறு ிரிவுைலக்கும் ழடவபதம குடிீர் ணற்றும் மநிடழ்ைவந 
பியழதமைஸ்டர்ைநிணயனந்து ளற்று பியழதமையத்டல். 

14. கூட்டுத்டம ளடமவழசய ணற்றும் டமல் சம்ந்டணம ைவணைள். 
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2019 ஆம் பன இறுடயதில் கூட்டுத்டம டபிதஞி ளடமர்ம பிங்ைள் பனணமறு. 

 
2019.12.31 ஆம் டயைடயக்கு ஞிதமட் ளடமகுடய 

ழசவப அடிப்வ ஊனயதர் ண்ஞிக்வை 

யந்டப் ஞிதமட் ளடமகுடய 898 

எப்ந்ட அடிப்வதிம ஞிதமட் ளடமகுடய 19 

ழசவப எப்வக்ைப்டுையன் ஞிதமட் 
ளடமகுடய 

13 

ளணமத்டம் 930 

 

அங்ைரைரிக்ைப்ட் ஞிதமட் ளடமகுடய 

ழசவப அடிப்வ ஊனயதர் ண்ஞிக்வை 

அங்ைரைரிக்ைப்ட் யந்டப் ஞிதமட் ளடமகுடய 1,041 

அங்ைரைரிக்ைப்ட் எப்ந்ட அடிப்வதிம 
ஞிதமட் ளடமகுடய 

08 

ளணமத்டம் 1,049 

 

2019 ஆம் பனத்டயல் ழணற்ளைமள்நப்ட் னடயத ஆட்ழசர்ப்னைள் 

ழசவப அடிப்வ ஊனயதர் ண்ஞிக்வை 

யந்ட அடிப்வ 86 

எப்ந்ட அடிப்வ 03 

ழசவப எப்வக்ைப்டுையன் அடிப்வ 10 

ளணமத்டம் 99 
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2019 ஆம் பனத்டயல் ஊனயதர்ைநின் ஏய்வுளல் ற்யத பிம் 

 

 2019 ஆம் பனத்டயல் ழசவபதியனந்து ஏய்வுளற் உத்டயழதமைத்டர்ைநின் ண்ஞிக்வை – 
34 

 

ைமப்னறுடய தன்ைள் 

இங்வைக் ைமப்னறுடயக் கூட்டுத்டமத்துன் எப்ந்டம் ளசய்து ளைமள்நப்ட்பமறு 
ணனத்துபக் ைமப்னறுடய, டகீ் ைமப்னறுடய ணற்றும் ல்ம அபடமக் ைமப்னறுடயத் டயட்ங்ைழந 2019 
சபரி 01 ளடமக்ைம் டயளசம்ர் 31 பவ அனல் ளசய்தப்ட்து. இடனூமை, 

 
 வபத்டயதசமவ ணற்றும் சத்டய சயையச்வச ைமப்னறுடயக் ைமப்ீடு (டங்ையதினந்து சயையச்வச 

ளற் வபத்டயதசமவ ைட்ஞங்ைள், ளபநி ழமதமநர் ைட்ஞங்ைள், னெக்குக் ைண்ஞமடி 
ைட்ஞப் ட்டிதல்). 

 ைடுவணதம ழமய்க் ைமப்னறுடய. 
 டயடீர் பித்துக் ைமப்னறுடய. 
 டகீ் ைமப்னறுடய ணற்றும் ல்ம அபடமக் ைமப்னறுடயைள் ஆையத துவைள் 

உள்நக்ைப்டுையன்து. 
 

2019 ஆம் பனத்டயல் இக் கூட்டுத்டம உத்டயழதமைத்டர்ைள் ங்குற்யத உத்டயழதமைனர்ப 
ளபநிமட்டு ிதமஞங்ைள் 

 
 திற்சயப் மளயைள் ணற்றும் ளசதணர்வுைள் 

ங்குற்யத உத்டயழதமைத்டர்ைநின் ண்ஞிக்வை – 12 
ளசவு ளசய்தப்ட் ளடமவை – னொம 535,896/- 

 
 ைனத்டங்குைள், ணமமடுைள், கூட்ங்ைள், ைல்பிச் சுற்றுமக்ைள், அச டவபர் 

உத்டயழதமைனர்ப பிதங்ைநின் ழமது ளசய்டய ழசைரிப்ன எநிப்னைள் ணற்றும் ி 
அசமங்ை ளசய்டய ழசைரிப்ன எநிப்ன படிக்வைைள் 
ங்குற்யத உத்டயழதமைத்டர்ைநின் ண்ஞிக்வை – 38 
ளசவு ளசய்தப்ட் ளடமவை – னொம 5,099,947/- 
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2019 ஆம் பனத்டயல் வளற் வபபங்ைலம், பன யவவு வபபங்ைலம் 

 2019 ஆம் பனத்டயல் இங்வை னொப்பமயி கூட்டுத்டமத்டயன் 37 பது ஆண்டு 
யவவப னன்ிட்டு வளற் ிரித் ஏதும் யைழ்வும், அன்டமம் பனங்கும் 
யைழ்வும் னவழத ளப்பரி ணமடம் 14 ஆம் 15 ஆம் டயைடயைநில் இம்ளற்து. 

 

ழமக்குபத்து அகு 

1. இங்வை னொபமயி கூட்டுத்டமத்டயன் அன்ம ழமக்குபத்து ைவணைநம 
ளசய்டய எநிப்டயவு, யைழ்ச்சய எநிப்டயவு, யைழ்ச்சய ணடயப்ீட்டுப் ஞிைள் 
னடமபற்றுக்ைமை ழமக்குபத்து பசடயைவந பனங்குடல் ணற்றும் ளைமலம்னக்கு 
ளபநிழத உள்ந ணீள் எநிப்ன யவதங்ைலக்கு ழடவபதின் அடிப்வதில் 
ழமக்குபத்து பசடயைவந ற்மடு ளசய்டல் ன்ழப இவ் அையன் ிடம 
ஞிைநமகும். 
 

இவ் அையல் ஞிதமற்றும் உத்டயழதமைத்டர்ைநின் ண்ஞிக்வை 49 ஆகும். இங்வை 
னொபமயி கூட்டுத்டமத்டயற்குச் ளசமந்டணம 36 பமைங்ைவநனேம், பமவை 
அடிப்வதில் ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் 12 பமைங்ைவநனேம் உழதமையத்து ழணற்ளசமன் 
கூட்டுத்டமத்டயன் ழமக்குபத்துத் ழடவபைவந யவழபற்றுபடற்கு படிக்வை 
டுக்ைப்ட்டுள்நது. அடற்ைவணத, ப்ன பனத்டயல் இவ் பமைங்ைள் தஞித்ட 
ளணமத்டத் தூம் 1,275,937 ைய.ணீ. ஆகும். இடயல் கூட்டுத்டம பமைங்ைள் தஞித்ட 761,503 
ைய.ணீ. தூனம், பமவை அடிப்வதில் ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் டிதமர் பமைங்ைள் 
தஞித்ட 514,434 ைய.ணீ. தூனம் அங்கும். இது னன்வத பனத்டயல் தஞித்ட 
தூத்துன் எப்ிடுவைதில் 83,562 ைய.ணீ. தூம் குவபமது. 

43 கூட்டுத்டம பமைங்ைலக்குணம பனத்டயற்ைம ரிளமனள் ளசபமை னொ. 
11,690,834/- வும், பமவை அடிப்வதில் ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் 12 பமைங்ைலக்குணம 
பமவைதமை னொ. 21,663,297/- வும் ளசவு ளசய்தப்ட்து. 

 

2. கூட்டுத்டம பமைங்ைநின் லதுமர்ப்னைநின் ழமது கூடுடம லதுமர்ப்னைள் 
கூட்டுத்டம ைமயல் ழணற்ளைமள்நப்ட்டன் னெம் ணயை ம்ைணம பமை மணரிப்ன 
ழசவபைவந பனங்ைக் கூடிதடமை இனப்துன், இடன் னெம் ளனந் ளடமவைப் ஞத்வட 
ழசணயக்ைவும் னடிந்டது. 
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மதுைமப்ன அகு 

டிதமர் மதுைமப்ன ிரிபிதும், கூட்டுத்டம மதுைமப்ன உத்டயழதமைத்டர்ைநிதும் ழசவப 
மதுைமப்ன அையன் ைரழ் ளற்றுக் ளைமள்நப்டுையன்து. இவ் உத்டயழதமைத்டர்ைள் னெம் 24 
ணஞி ழனம் கூட்டுத்டம ஞிதமட் ளடமகுடயதிதும், கூட்டுத்டம ஆடங்ைநிதும் 
மதுைமப்வ உறுடய ளசய்பதும், யறுபத்டயன் எலக்ைக் ைட்டுப்மடுைவந ழஞிச் 
ளசல்பதுழண மதுைமப்ன அையன் ிடம ஞிதமகும். 

 

இவ் அையன் ஞிதமட் ளடமகுடய பனணமறு: 

சயழஷ் மதுைமப்ன உத்டயழதமைத்டர்   – 01 
னொப்பமயி மதுைமப்ன உத்டயழதமைத்டர்  – 04 
சயழஷ் னைமவணத்துப உடபிதமநர்   – 01 
அலுபை உடபிதமநர்    – 01 
 
இடற்கு ழணடயைணமை டிதமர் மதுைமப்ன ிரிவபச் ழசர்ந்ட உத்டயழதமைத்டர்ைள் ைரழ் 
பிரிக்ைப்ட்பமறு மதுைமப்னச் ழசவபதில் ஈடுட்டுள்நர். 

 

ைல் ழபவந மதுைமப்ன ைவணைள் 

 யவதப் ளமறுப்டயைமரி      – 01 
 ைிஷ் மதுைமப்ன உத்டயழதமைத்டர்   – 08 
 ளண் மதுைமப்ன உத்டயழதமைத்டர்  – 03 
 

இவு ழபவந மதுைமப்ன ைவணைள் 

 யவதப் ளமறுப்டயைமரி       – 01 
 ைிஷ் மதுைமப்ன உத்டயழதமைத்டர்   – 08 
 இடற்கு ழணடயைணமை ளண் மதுைமப்ன உத்டயழதமைத்டளமனபர் இவு 07.00 ணஞி 

ளடமக்ைம் இவு 10.30 ணஞி பவ மதுைமப்னக் ைவணைநில் ஈடுட்டுள்நமர். 

 

 



இங்வை னொபமயிக் கூட்டுத்டமம் - ஆண்யக்வை 2019   

 

253 

 

 

சட் யனபமை அகு 

சட் யனபமை அைமது, யனபமைப் ிரிபின் ைரழ் இதங்கும் அளைமன்மபதுன், இவ் 
அையல் 05 உத்டயழதமைத்டர்ைள் ைவணதமற்றுையன்ர். ிடயப் ஞிப்மநர் (சட் யனபமைம்), 
உடபிப் ஞிப்மநர் (சட் யனபமைம்) ளசதமநர், னைமவணத்துப உடபிதமநர் ணற்றும் 
அலுபை உடபிதமநர் ஆையத டபிைலக்குரித உத்டயழதமைத்டர்ைழந இவ் அையல் 
ைவணதமற்றுையன்ர். 

கூட்டுத்டமத்டயற்கு டயமைவும், கூட்டுத்டமத்டயமலும் ளடமடுக்ைப்ட் பனக்கு 
பிசமவஞைநின் ழமது, உதர் ீடயணன்ம், ழணன்னவதீட்டு ீடயணன்ம், பஞிை ழணல் 
ீடயணன்ம், ழணல் ீடயணன்ம், ணமபட் ீடயணன்ம், ீடபமன் ீடயணன்ம் ஆையத 
ீடயணன்ங்ைநின் னன் கூட்டுத்டமம் சமர்ில் ழடமன்றுடல், ழடவபதம ழமது சட் ணம 
அடயர் டயவஞக்ைநத்வடத் ளடமர்ன ளைமண்டு அல்து சயழஷ் சட்த்டஞிைவநத் ளடமர்ன 
ளைமண்டு சட் ஆழமசவைவநப் ளற்றுக் ளைமள்நல், ளடமனயல் ீடயணன்ம், ளடமனயல் 
ஆவஞதமநர், ணிட உரிவண ஆவஞக்குல, எம்னட்ஸ்ணன் ஆையழதமர் னன்ிவதில் 
கூட்டுத்டமம் சமர்ில் ழடமன்றுடல், ழணல் னைமவணத்துபத்டயற்குத் ழடவபதம சட் 
ஆழமசவைவந பனங்குடல், ைன் அபிப்மட ைன் ட்ழமனக்கு டயமை சட் 
படிக்வை டுத்டல் னடம ஞிைள் இவ் அையமல் யவழபற்ப்டுையன்து. 

ழணலும், கூட்டுத்டமத்டயமல் கூட்டுத்டம ஊனயதர்ைள் ணற்றும் ளபநி ழசவப 
ளறுர்ைலன் ளசய்து ளைமள்நப்டுையன் எப்ந்டங்ைவந டதமரித்டல் ணற்றும் அடனுன் 
ளடமர்னவத ி ஞிைள் னடமவபனேம் சட் யனபமை அையமழழத 
ழணற்ளைமள்நப்டுையன்து. 

அடற்ைவணத 2019 பன இறுடயதமகும் ழமது ழசவப ளறுர்ைநம ைன் 
ளறுர்ைநிணயனந்தும், ி ழசவபைவநப் ளற்றுக் ளைமண் 02 யறுபங்ைள் உட் 19 
யறுபங்ைநிணயனந்தும் னொம 36,284,691.38 ளடமவைவத அபிட்டுக் ளைமள்லம் ளமனட்டு 
பனக்குத் ளடமப்ட்து. இடயல் 2019 பன இறுடயதமகும் ழமது னொ. 1,147,935.06 ளடமவை 
அபிட்டுக் ளைமள்நப்ட்து. 

ழணலும், கூட்டுத்டமத்டயற்கு டயமை ளபநித் டப்னைநிமல், ல்ழபறு ீடயணன்ங்ைநிலும் 
18 பனக்குைள் ளடமப்ட்டுள்நதுன், இவ் பனக்குைள் பிசமவஞக்கு உட்டுத்டப்ட்டு 
பனையன். 
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உள்நைக் ைஞக்ைமய்வு அகு 

கூட்டுத்டமத் டவபரின் ழடிக் ைண்ைமஞிப்ின் ைரழ் உள்நைக் ைஞக்ைமய்வு அகு 
இதங்ைய பனையன்து. ைஞக்குைவநனேம், உள்நை யனபமை னவவணைவநனேம் ணீநமய்வுக்கு 
உட்டுத்துடல், அபற்யன் ளசதற்மடுைள், வைதமலவைைள் ணற்றும் டபறுைள்/ ழைமநமறுைள் 
ளடமர்மை உரித ிரிவுத் டவபர்ைநித்டயல் உள்நைக் ைஞக்ைமய்வு பிநக்ைக் 
ழைமரிக்வைைவந னன்வபத்டல், ளடமர்ந்தும் ழடவபதம சந்டர்ப்ங்ைநில் ழணம்டுத்டல்ைள் 
ணற்றும் ப்ன யபங்ைள் ற்ய ழணல் னைமவணத்துபத்டயம் அயக்வைதிடுடல் 
னடமவப உள்நைக் ைஞக்ைமய்வு அையன் ிடம ஞிைநமகும். 

 
2019 ஆம் பனத்டயற்ைமைத் டதமரிக்ைப்ட் ைஞக்ைமய்வு யைழ்ச்சயத் டயட்ணமது, யவும் 
ணிட ணற்றும் ளௌடைீ பநங்ைவந தன்டுத்டயத பண்ஞம், யவும் ைம ழங்ைநின் 
அடிப்வதில் னஞணமைவும், ணமடயரிதமைவும் ரீட்சயக்ைப்ட்டு யனபமைத்டயரிம் 
அயக்வைதிப்ட்து. 

 
அடற்ைவணத, 04 உள்நைக் ைஞக்ைமய்வு பிநக்ைக் ழைமரிக்வைைலம், 02 ி அயக்வைைலம் 
சணர்ப்ிக்ைப்ட்துன், 2019 ஆம் பனத்டயல் னென்று (03) ைஞக்ைமய்வு ணற்றும் 
னைமவணத்துபக் குலக் கூட்ங்ைள் மத்டப்ட். 

 
ஆமய்ச்சய ணற்றும் திற்சய அகு 

இங்வை னொபமயி கூட்டுத்டமத்டயன் னன்ழமக்ையத மர்வபக்கும், பனமந்ட ளசதற் 
டயட்த்டயற்கும் ற், டதமரிப்ன, ளமயதிதல், ணிட பந னைமவணத்துபம் உள்நிட் ல்ழபறு 
துவைள் ளடமர்மைவும் இக்குைவந அவபடற்குத் ழடவபதம ஆமய்ச்சய ணற்றும் 
திற்சய படிக்வைைவந ற்மடு ளசய்பழட ஆமய்ச்சய ணற்றும் திற்சய அையன் ிடம 
ஞிைநமகும். 

இவ் அகு ிடயப் ஞிப்மநளமனபரிதும், அகு டவவண 
உத்டயழதமைத்டளமனபரிதும் ைரழ் இதங்ைய பனபதுன், இபர்ைலன் இவ் அையல் 04 
ஆமய்ச்சய உத்டயழதமைத்டர்ைலம், ஏர் உடபித் டதமரிப்மநனம், னைமவணத்துப 
உடபிதமநளமனபனம், அலுபை உடபிதமநளமனபனம் ழசவபதில் ஈடுட்டுள்நர். 
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இவ் அையன் னெம் 2019 ஆம் பனத்டயல் 100 இற்கும் ழணற்ட் திலுர்ைலக்கு உள்நைப் 
திற்சயக்ைம பமய்ப்னைள் அநிக்ைப்ட்து. அத்துன் கூட்டுத்டமத்டயன் ஆண்யக்வைவத 
டதமரிக்கும் ஞிைலம் இவ் அையனூமைழப யவழபற்ப்டுையன். 

 

பமவ ைமழப் குப்மய்வு 

2019 ஆம் பனத்டயல் ழடசயத அவபரிவசதின் ளணமத்ட பமவ ைமம் 6,313.7 
ணஞித்டயதமங்ைள் ஆகும். இடயல் 5,815.9 ணஞித்டயதமங்ைள் ளடமவக்ைமட்சய 
யைழ்ச்சயைலக்ைமை எதுக்ைப்ட்டினந்டதுன், ஞ்சயத 497.8 ணஞித்டயதமங்ைலம் பர்த்டை 
பிநம்ங்ைலக்ைமை எதுக்ைப்ட்டினந்டது.  

 அவபரிவசதின் ளணமத்ட பமவ ைமம் 3,724.1 ணஞித்டயதமங்ைள் ஆகும். இடயல் 3,597.0 
ணஞித்டயதமங்ைள் ளடமவக்ைமட்சய யைழ்ச்சயைலக்ைமை எதுக்ைப்ட்டினந்டதுன், ஞ்சயத 
127.1 ணஞித்டயதமங்ைலம் பர்த்டை பிநம்ங்ைலக்ைமை எதுக்ைப்ட்டினந்டது.  
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யைழ்ச்சய பமவ ைமப் குப்மய்வு 

ழடசயத அவபரிவச 
யைழ்ச்சய பவைப்டுத்டல் ைமம் 

(ணஞித்டயதமங்ைள்) 
படீம் (%) 

டைபல் சமர்ந்ட யைழ்ச்சயைள்   

ளசய்டயைள் 785.1 13.5% 

அசயதல் 320.5 5.5% 

ளமனநமடமம் 18.3 0.3% 

சனெை 294.8 5.1% 

ஆனேழமபன் 125.8 2.2% 

 1,544.5 26.6% 

ைல்பி யைழ்ச்சயைள்   

ைல்பி 259.7 4.5% 

பிபஞ யைழ்ச்சயைள் 255.7 4.4% 

பிபசமதம் 86.2 1.5% 

பிம பிவப் ழமட்டி 3.6 0.1% 

சஞ்சயவை/ ைடம் யைழ்ச்சய 661.1 11.4% 

 1,266.3 21.9% 
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யைழ்ச்சய பவைப்டுத்டல் ைமம் (ணஞித்டயதமங்ைள்) படீம் (%) 

சயறுபர் யைழ்ச்சயைள்   

சயறுபர் 175.5 3% 

ைமர்டூன் 82.6 1.4% 

 258.1 4.4% 

ணமடர் யைழ்ச்சயைள்   

தங்ை ளசப 506.1 8.7% 

 506.1 8.7% 

ைமசம ணற்றும் சணத 
யைழ்ச்சயைள் 

  

ைமசம 70.4 1.2% 

சணத 364.1 6.3% 

 434.5 7.5% 

ளமலதுழமக்கு 
யைழ்ச்சயைள் 

  

மைம் 355.5 6.1% 

டயவப்த் ளடமர் 159.4 2.7% 

டயவப்ம் 139.8 2.4% 

இவச 605.5 10.4% 

மமபிட 67.7 1.2% 

 1,327.9 22.8% 

பிவநதமட்டு யைழ்ச்சயைள்   
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பிவநதமட்டுைள் 117.7 2% 

 117.7 2% 

ிசம/ பிநம் 
யைழ்ச்சயைள் 

  

ிசம 44.1 0.8% 

ளமத்டர் சரட்டிலப்ன 285.1 4.9% 

 329.2 5.7% 

வத யைழ்ச்சயைள்   

வத யைழ்ச்சயைள் 31.6 0.5% 

 31.6 0.5% 

 5,815.9 100% 

 

 

பர்த்டை/ பிநம் பமவ ைமம் 

யைழ்ச்சய பவைப்டுத்டல் ைமம் (ணஞித்டயதமங்ைள்) படீம் (%) 

ைட்ஞம் ளசலுத்டப்ட் 
அனுசவஞதமநர் பர்த்டை 
பிநம்ங்ைள் 

468.8 94.2% 

இபசணமை 
எநிப்ப்ட் 
பிநம்ங்ைள் 

29 5.8% 

ளணமத்டம் 497.8 100% 
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அனுசவஞதமநர் ங்ைநிப்ன பமவ ைமம் 

யைழ்ச்சய பவைப்டுத்டல் ைமம் (ணஞித்டயதமங்ைள்) படீம் (%) 

அனுசவஞதமநர் 
ங்ைநிப்னன்  

2,040.3 35.1% 

அனுசவஞதமநர் 
ங்ைநிப்ன இல்மட 

3,775.6 64.9% 

ளணமத்டம் 5,815.9 100% 

 

அந்டந்ட ளணமனய அடிப்வதில் யைழ்ச்சயைலக்ைம பமவ ைமம் 

யைழ்ச்சய பவைப்டுத்டல் ைமம் (ணஞித்டயதமங்ைள்) படீம் (%) 

சயங்ைந யைழ்ச்சயைள் 5,700.3 98% 

டணயழ் யைழ்ச்சயைள் 6.9 1.9% 

ஆங்ைய யைழ்ச்சயைள் 108 0.1% 

ி ளணமனய யைழ்ச்சயைள் 0.6  

ளணமத்டம் 5,815.9 100% 

 

 அவபரிவச 

யைழ்ச்சய பமவ ைமப் குப்மய்வு 

யைழ்ச்சய பவைப்டுத்டல் ைமம் (ணஞித்டயதமங்ைள்) படீம் (%) 

ைமர்ட்டூன் 197.0 5.5% 

பிபஞம் 237.5 6.6% 

டைபல் 57.0 1.6% 
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சஞ்சயவை/ ைடம்ம் 467.1 13% 

ைமசம 3.0 0.1% 

இவச 62.1 1.7% 

ளசய்டய 211.9 5.9% 

ிசமம்/ பிநம்ம் 671.3 18.6% 

சணத 107.0 2.9% 

பிவநதமட்டு 1,480.6 41.2% 

அசயதல் 29.2 0.8% 

ளமத்டர் சரட்டிலப்ன 41.4 1.2% 

ி யைழ்ச்சயைள் 31.9 0.9% 

ளணமத்டம் 3,597 100% 

 

பர்த்டை/ பிநம் பமவ ைமம் 

யைழ்ச்சய பவைப்டுத்டல் ைமம் 
(ணஞித்டயதமங்ைள்) 

படீம் (%) 

ைட்ஞம் ளசலுத்டப்ட் அனுசவஞதமநர் 
பர்த்டை பிநம்ங்ைள் 

127.1 100% 

இபசணமை எநிப்ப்ட் பிநம்ங்ைள் - - 

ளணமத்டம் 127.1 100% 
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அனுசவஞதமநர் ங்ைநிப்ன பமவ ைமம் 

யைழ்ச்சய பவைப்டுத்டல் ைமம் (ணஞித்டயதமங்ைள்) படீம் (%) 

அனுசவஞதமநர் 
ங்ைநிப்னன்  

206.6 5.7% 

அனுசவஞதமநர் 
ங்ைநிப்ன இல்மட 

3,390.4 94.3% 

ளணமத்டம் 3,597 100% 

 

அந்டந்ட ளணமனய அடிப்வதில் யைழ்ச்சய பமவ ைமம் 

யைழ்ச்சய பவைப்டுத்டல் ைமம் (ணஞித்டயதமங்ைள்) படீம் (%) 

சயங்ைந யைழ்ச்சயைள் 624.9 17.4% 

டணயழ் யைழ்ச்சயைள் 38.2 1.1% 

ஆங்ைய யைழ்ச்சயைள் 2,821.0 78.4% 

ி ளணமனய யைழ்ச்சயைள் 113.2 3.1% 

ளணமத்டம் 3,597 100% 
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ழத்ம அவபரிவசதில் எநிப்மையத யைழ்ச்சயைநின் குப்மய்வு 

 

  ணஞித்டயதமங்ைள் 
பரி ண்மட்டு யைழ்ச்சயைள்  20.5 
 ளமத்டர் சரட்டிலுப்ன 34.5 
 பிபஞம் 1.1 
 டனயழ் யைழ்ச்சயைள் 181.4 
 ப்ன பிபைமம் 1.4 
 இவச 69.5 
 ளசய்டயைள் 28 
 மைம் 65.5 
 ழடி 116 
 பிவநதமட்டு 15 
 அசயதல் 7.25 
 பிழச டணயழ் யைழ்ச்சயைள் 13 
 

  ணஞித்டயதமங்ைள் 
ளப்பரி ண்மட்டு யைழ்ச்சயைள்  12 
 ளமத்டர் சரட்டிலுப்ன 32.46 
 பிபஞம் 9 
 டனயழ் யைழ்ச்சயைள் 155.5 
 ப்ன பிபைமம் 12.5 
 இவச 57.3 
 ளசய்டயைள் 20.6 
 மைம் 54.5 
 ழடி 108 
 பிவநதமட்டு 38.25 
 அசயதல் 8 
 ளபநிக்ைந  யைழ்ச்சயைள் 0.25 
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  ணஞித்டயதமங்ைள் 
ணமர்ச் ைமசம யைழ்ச்சயைள்  20.6 
 ளமத்டர் சரட்டிலுப்ன 37.71 
 பிபஞம் 9.5 
 டனயழ் யைழ்ச்சயைள் 144.5 
 ப்ன பிபைமம் 13 
 இவச 55.75 
 ளசய்டயைள் 26 
 மைம் 59 
 ழடி 127.5 
 பிவநதமட்டு 28.5 
 அசயதல் 9.25 
 பவு ளசவுத் டயட் 

யைழ்ச்சய 
3.5 

 
 
 

பிழச டணயழ் யைழ்ச்சயைள் 3.91 

   

  ணஞித்டயதமங்ைள் 
ப்ல் ண்மட்டு யைழ்ச்சயைள்  20 
 ளமத்டர் சரட்டிலுப்ன 33.23 
 பிபஞம் 24.16 
 டனயழ் யைழ்ச்சயைள் 158.5 
 ப்ன பிபைமம் 13.5 
 இவச 52.5 
 ளசய்டயைள் 24.9 
 மைம் 58.5 
 ழடி 117 
 பிவநதமட்டு 2.5 
 அசயதல் 8 
 டணயழ் னதுபன யைழ்ச்சயைள் 11 
 அனுசவஞ 0.5 
 பிழச டணயழ் யைழ்ச்சயைள் 4.5 
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  ணஞித்டயதமங்ைள் 
ழண ண்மட்டு யைழ்ச்சயைள்  20.6 
 ளமத்டர் சரட்டிலுப்ன 36.11 
 பிபஞம் 15.5 
 டனயழ் யைழ்ச்சயைள் 82 
 ப்ன பிபைமம் 22.5 
 இவச 54.16 
 ளசய்டயைள் 27 
 மைம் 54 
 ழடி 123.5 
 பிவநதமட்டு 74.83 
 அசயதல் 2.5 
 இப்டமர் 10.6 
 அனுசவஞ 0.25 
 பிழச டணயழ் யைழ்ச்சயைள் 3 
 

  ணஞித்டயதமங்ைள் 
னீ் ண்மட்டு யைழ்ச்சயைள்  20 
 ளமத்டர் சரட்டிலுப்ன 32.5 
 பிபஞம் 11 
 டனயழ் யைழ்ச்சயைள் 32.5 
 ப்ன பிபைமம் 5.5 
 இவச 50 
 ளசய்டயைள் 21.25 
 மைம்  
 ழடி 99.5 
 பிவநதமட்டு 362 
 அசயதல் 8 
 இப்டமர் 0.23 
 அனுசவஞ 3 
 பிழச டணயழ் யைழ்ச்சயைள் 2 
  ணஞித்டயதமங்ைள் 
லவ ண்மட்டு யைழ்ச்சயைள்  20.6 
 ளமத்டர் சரட்டிலுப்ன 36.5 
 பிபஞம் 21.25 
 டனயழ் யைழ்ச்சயைள் 52.75 
 ப்ன பிபைமம் 5 
 இவச 35.6 
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 ளசய்டயைள் 27 
 மைம் 34 
 ழடி 123.5 
 பிவநதமட்டு 206.5 
 அசயதல் 4 
 பிழச டணயழ் யைழ்ச்சயைள் 0.5 
 

  ணஞித்டயதமங்ைள் 
ஆைஸ்ட் ண்மட்டு யைழ்ச்சயைள்  20.6 
 ளமத்டர் சரட்டிலுப்ன 37.71 
 பிபஞம் 25.75 
 டனயழ் யைழ்ச்சயைள் 130 
 ப்ன பிபைமம் 15 
 இவச 53.91 
 ளசய்டயைள் 26.5 
 மைம் 60 
 ழடி 119.5 
 பிவநதமட்டு 10.2 
 அசயதல் 10 
 பிழச டணயழ் யைழ்ச்சயைள் 3 
 னொபமயினேன் 

இவஞத்ட யைழ்ச்சய 
1 

 

  ணஞித்டயதமங்ைள் 
ளசப்ளம்ர் ண்மட்டு யைழ்ச்சயைள்  20 
 ளமத்டர் சரட்டிலுப்ன 30.9 
 பிபஞம் 22.75 
 டனயழ் யைழ்ச்சயைள் 107.25 
 ப்ன பிபைமம் 7 
 இவச 47.58 
 ளசய்டயைள் 25.5 
 மைம் 51.25 
 ழடி 109 
 பிவநதமட்டு 128 
 அசயதல் 8 
 பிழச டணயழ் யைழ்ச்சயைள் 5 
 இவனைமட்ம் 0.5 
   
  ணஞித்டயதமங்ைள் 
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ஏக்ழமர் ண்மட்டு யைழ்ச்சயைள்  20.6 
 ளமத்டர் சரட்டிலுப்ன 36.11 
 பிபஞம் 27.5 
 டனயழ் யைழ்ச்சயைள் 94.75 
 ப்ன பிபைமம் 10 
 இவச 41.75 
 ளசய்டயைள் 27.25 
 மைம் 9.5 
 ழடி 117 
 பிவநதமட்டு 123.8 
 அசயதல் 8 
 பிழச டணயழ் யைழ்ச்சயைள் 14.5 
 டயைமணடுல் ளளம 2 
 

  ணஞித்டயதமங்ைள் 
பம்ர் ண்மட்டு யைழ்ச்சயைள்  19.3 
 ளமத்டர் சரட்டிலுப்ன 35.28 
 பிபஞம் 32.5 
 டனயழ் யைழ்ச்சயைள் 133.25 
 ப்ன பிபைமம் 14 
 இவச 60.58 
 ளசய்டயைள் 25.5 
 மைம் 63 
 ழடி 116 
 பிவநதமட்டு 49.7 
 அசயதல் 10 
 பிழச டணயழ் யைழ்ச்சயைள் 3 
 ழடர்டல் எநிப்ன 24.3 
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  ணஞித்டயதமங்ைள் 
டிசம்ர் ண்மட்டு யைழ்ச்சயைள்  20.6 
 ளமத்டர் சரட்டிலுப்ன 37.71 
 பிபஞம் 31 
 டனயழ் யைழ்ச்சயைள் 119.16 
 ப்ன பிபைமம் 14 
 இவச 48.5 
 ளசய்டயைள் 26.5 
 மைம் 55 
 ழடி 121.75 
 பிவநதமட்டு 107.83 
 அசயதல் 8 
 பிழச டணயழ் யைழ்ச்சயைள் 0.5 
 த்டமர் யைழ்ச்சயைள் 10.9 
 

தைம் 

யனபமைப் ிரிபின் ைரழ் இதங்குையன் ஏர் அைமை தைம் மத்டயச் ளசல்ப்டுையன்து. 
தைத்டயல் ஞிதமற்றும் ஞிதமட் ளடமகுடய ண்ஞிக்வை சுணமர் 19 ஆகும். 
கூட்டுத்டமத்டயன் யைழ்ச்சயத் டதமரிப்னைநின் ழமது தைம் அநப்ரித ஞிதமற்றுையன்து. 
அடற்ைவணத, ல்ழபறுட் ழடவபைநின் ைரழ் யைழ்ச்சயத் டதமரிப்ன ளடமக்ைம் அந் 
யைழ்ச்சயைவந எநிப்ி ழஞிப் மதுைமக்கும் பவதிம அவத்து ளசதற்மடுைலம் 
இடயல் அங்கும். 

னொபமயி தைம் ளமதுபம தைங்ைநிலும் மர்க்ை பிழசணமது. அடற்ைம 
ைமஞம் தமளடில், அங்கு ழஞிச் ளசல்ப்டுையன் டைபல்ைள் அச்சு ஊைம் 
ணட்டுணல்மணல் ைட்ன, ளசபிப்ன ஆையத இண்டு ஊைங்ைள் னெனம் டதமரிப்னத் 
ளடமனயற்மட்டிற்கு ங்ைநிப்ன பனங்ைப்டுபதும், குயப்மை ைட்ன ளசபிப்ன ஊைங்ைநில் 
டைபல்ைவநப் ளற்றுக் ளைமடுக்கும் தைணமை பிநங்குபதும் ஆகும். 
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2019 ஆம் பனத்டயல் ைனத்டயட்ங்ைள் 

ளடமகுக்ைப்மட ைமட்சயைள் ணற்றும் மதுைமக்ைப்ட் ளசய்டய பவைைவந Digital 
ளடமனயல்தட்த்டயற்கு ிடய ண்ஞி குயப்மை  

ளசய்டயத் டதமரிப்னக்ைமை Online ளடமனயல்தட்த்டயன் ைரழ் ளசய்டயப் ிரிவுக்குப் ளற்றுக் 
ளைமடுத்டல். 

(Uploading news items & visuals to the news room link) 

 

இதுபவ எநிப்ப்ட் ல்ம இவச யைழ்ச்சயைவநனேம், அவ் இவச யைழ்ச்சயைலன் 
ளடமர்னவத ைவஜர்ைநின் பிங்ைள் அங்ையத இவச டவுக் ைநஞ்சயதணமை ழஞிப் 
மதுைமத்து Digital ளடமனயல்தட்த்டயற்கு ிடய ண்டபடற்குத் ழடவபதம படிக்வைைள் 
டுக்ைப்ட்டு, டற்சணதம் இப் ஞிைள் ளபற்யைணமை இற்வப்டுத்டப்ட்டு பனையன். 

 

 

சர்பழடச ளடமர்ன அகு 

ஆமய்ச்சய உத்டயழதமைத்டர்ைள் இனபவனேம், அகு டவவண டமங்கும் 
உத்டயழதமைத்டளமனபவனேம் ளைமண்டு இதங்ைய பந்ட இந்ட சர்பழடச ளடமர்ன அகுக்கு 
உடபித் டதமரிப்மநளமனபர் இவஞக்ைப்ட்மர் ன்துன், அடவத் ளடமர்ந்து இவ் 
அகு ழணலும் பிஸ்டரிக்ைப்ட்து. 

 

Input 2019 

Input 2019 ளடமவக்ைமட்சயக் ைனத்டங்கு மங்ளைமக் ணற்றும் டமய்மந்து ஆையத மடுைநில் 2019 
இல் வளற்து. டயன. யமன் த்மதக்ை அபர்ைநின் “A Taste of Ceylon Tea” வப்னம், டயன. 
ளணமமன்ய ங்ைமட அபர்ைநின் “Water Cart” வப்னம் அங்கு டயவதிப்ட். 

 

Mini Input 2019 

ழணடயை யைழ்ச்சயளதமன்ம Mini Input யைழ்ச்சய ளடமர்ந்து மன்ைமபது டவபதமைவும் 2019 
எக்ழமர் 16 ளடமக்ைம் 18 பவ இங்வை ணன்க் ைல்லூரிதில் ந்ழடயதது. ழடசயத  
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டதமரிப்மநர்ைவநனேம், இதக்குர்ைவநனேம் சர்பழடச டயவப் ணமடயரி ணற்றும் 
உள்நக்ைத்வட யர்ணமஞிப்டற்ைமை ஊக்குபிப்ழட இடன் ழமக்ைணமகும். இடவ ற்மடு 
ளசய்படற்கு “Goethe Institute” யறுபனம், இங்வை னொப்பமயி கூட்டுத்டமனம் 
எத்துவனப்ன பனங்ைய. இங்கு ல்ழபறுட் ணமடயரிைநின் ைரழ் 20 ளடமவக்ைமட்சய 
யைழ்ச்சயைள் ைமண்ிக்ைப்ட். இங்கு டயன. யமன் த்மதக்ை அபர்ைநின் “A Taste of Ceylon Tea” 
வப்னம், டயன. ளணமமன்ய ங்ைமட அபர்ைநின் “Water Cart” வப்னம் டயவதிப்ட்.  
Input இன் ழடசயத அவணப்மநம டயன. அத்து டயசமமதக்ை அபர்ைள் இடன் 
ைட்டுப்மட்மநளமனபமை ளசதற்ட்மர். 

 

இவ் பனத்டயல் இங்வை னொப்பமயி கூட்டுத்டம உத்டயழதமைத்டர்ைள் சர்பழடச 
னவணப் ரிசயல், ணமமடுைள், டயவப் பினமக்ைள் ணற்றும் திற்சய யைழ்ச்சயைநில் ங்கு 
ற்யர். இடன் எனங்ையவஞப்னப் ஞிைள் சர்பழடச ளடமர்ன அையமல் 
ழணற்ளைமள்நப்ட். 

 

ஆபஞக் ைமப்ைம் 

1. கூட்டுத்டமத்டயன் ல்மப் ிரிவுைலக்கும், அகுைலக்குனரித ழைமப்னைவநப் 
ளமறுப்ழற்ல். 

2. அக் ழைமப்னைவந டுைநில் டயந்து யல்டுத்டய/ அட்பவஞப்டுத்டய ஆபஞக் 
ைமப்ைத்டயல் ைநஞ்சயதப்டுத்டய ழஞிப் மதுைமத்டல். 

3. ஆபஞங்ைவந அைற்றுபது ளடமர்ில் மட்டில் அனயலுள்ந சட் டயட்ங்ைலக்குக் 
ைட்டுப்ட்டு அைற் ழபண்டித ஆபஞங்ைநின் ட்டிதவத் டதமரித்டல். 

4. சட் அல்து யனபமைத் ழடவபைலக்ைமை ழைமப்னைவந ணீந பியழதமையத்டல். 
 

ழணற்ளசமன்பமறு கூட்டுத்டமத்டயன் ஆபஞக் ைமப்ைத்டயமல், னன்வத பனங்ைவநப் 
ழமன்ழ 2019 ஆம் பனத்டயலும் கூட்டுத்டமத்டயன் யனபமை படிக்வைைவந 
னன்ளடுத்துச் ளசல்படற்குத் ழடவபதம எத்துவனப்ன ளடமர்ந்தும் பனங்ைப்ட்து. 
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யடயப் ிரிவு 

பனணமம், ளைமடுப்வு, ழபடங்ைள், ைஞக்குப் ழஞல் (பவு ளசவுக் ைஞக்கு), 
அபில் ணற்றும் ையதம்/ ஆகுளசவு ஆையத அகுைவந யடயப் ிரிவு ளைமண்டுள்நது. 
அத்துன் பனங்ைல் ிரிவும் யடயப் ிரிபின் ைரழ் இதங்ைய பனம் என ிரிபமகும். யடயப் 
ிரிபிமல் வனவப்டுத்ட டயர்மர்க்கும் ிடம ளசதற்மடு தமளடில், 
கூட்டுத்டமத்டயன் யடய னைமவணத்துபனம், யடய அயக்வைதிலும் ஆகும். 

னன்வத பனங்ைவநப் ழமன்ழ 2019 ஆம் பனத்டயலும் யடயப் ிரிபின் ைரழ் இதங்கும் 
எவ்ளபமன அகும், ளமனநமடம ரீடயதில் கூட்டுத்டமத்டயற்கு உச்ச தவ ளற்றுத் டனம் 
பவைதில் பிவத்டயனுனும், பிவநவுப் ளனக்ைத்துனும், ளமறுப்னனும் 
ளசதற்ட்டுள்ந. இப் ிரிபிமல் வைதமநப்டுையன் ல்ம யடய ளைமடுக்ைல் 
பமங்ைல்ைலம், ழர்வணதமைவும், ளபநிப்வதமைவும், உரித இக்குைலனும் 
ழணற்ளைமள்நப்ட்டுள்ந. ல்ம யைழ்ச்சய ழைமப்னைள் சமர்ிலும், சட் டயட்ங்ைலக்கு 
அவணபமைவும், டதமரிப்ன, ிசம படிக்வைைலக்கு டங்ைல் ற்மட பிடத்டயலும் 
ளைமடுப்வுைள் ழணற்ளைமள்நப்ட்டுள்ந. அந்டந்ட யைழ்ச்சயைள் னடிந்டடன் ின்னம் அக் 
ழைமப்னைள் ளடமர்ில் ழடடிப் மர்த்து ளபநித் டப்ிர்ைலக்கு உரித ழத்டயற்கு அந்டந்ட 
ளைமடுப்வுைள் ழணற்ளைமள்நப்ட்டுள்நவண குயப்ித்டக்ைது. 

ஊனயதர்ைலக்ைம சம்நங்ைலம், வத ஊனயதர் ளைமடுப்வுைலம் டமணடணயன்ய உரித 
ழத்டயற்கு  

 

ளசலுத்டப்ட்டினப்துன், சம்நத்டயயனந்து ைனயத்துக் ளைமண்டு ி யறுபங்ைலக்கு 
ளசலுத்ட ழபண்டித யதடயச்சட் ளைமடுப்வுைள்  

 

உரித டயைடயக்கு அல்து அடற்கு னன்ர் ளசலுத்டப்ட்டுள்நது ன்தும் குயப்ித்டக்ைது. 

கூட்டுத்டமத்டயன் ிடம பனணம பனயதம பமவ ழ பிற்வனேம், ி 
பனணமங்ைலம், ளமனத்டணம ைஞக்ைரட்டு னெடத்துபங்ைலக்கும், ைஞக்ைரட்டுத் 
டயர்ஞதங்ைலக்கும் ற் அயக்வைதிப்ட்டுள்நது. 

கூட்டுத்டமத்டயன் யைழ்ச்சயத் டதமரிப்ன, ளயப்டுத்டல் ணற்றும் எநிப்ன (ிடம 
அவபரிவசதம னொப்பமயி/  அவபரிவச/ ழத்ம அவபரிவச) ன்பற்யற்கு 
துவஞ யற்கும் ல்ம ளைமள்னடல்ைள் (னெட ணற்றும் னெடம் அல்மட ளமனட்ைலம்  
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ழசவபைலம்) ளடமர்ிலும் ளசதற்டுபடற்கு யடயப் ிரிபின் ைரலள்ந பனங்ைல் ிரிவு 
னன்வத பனங்ைவநப் ழமன்ழ 2019 ஆம் பனத்டயலும் ளமறுப்னன் 
ளசதமற்யனேள்நது. 

ைஞக்ைரட்டு னெடத்துபங்ைலக்கும், ைஞக்ைரட்டு யதணங்ைலக்கும் ற் டதமரிக்ைப்ட் 
ிவனதற் சணைம யடய ணற்றும் னைமவணத்துப அயக்வைைள், ஆனணமதும், 
ிடயயப்துணம டரீ்ணமங்ைவந டுக்கும் பவைதில் கூட்டுத்டமத்டயன் வத 
ிரிவுைநித்டயலும், கூட்டுத்டம ஞிப்மநர் சவதித்டயலும் னன்வபக்ைப்ட். இவ் 
அயக்வைைநமவப, மநமந்டம் சணர்ப்ிக்ைப்டுையன் அயக்வைைவநனேம், னக்ையத 
படிக்வைைள் (ad-hoc) ளடமர்ில் சணர்ப்ிக்ைப்டுையன் அயக்வைைவநனேம் 
உள்நக்ையதடமகும். ல்ம  

 

ிடம யடய டரீ்ணமங்ைலம் ணடயப்ீடுைலக்கு உட்டுத்டப்ட்டன் ின் அடன் இறுடயத் 
டரீ்ணமத்டயன் அடிப்வதில் சட்ரீடயதம டரீ்ணமங்ைள் டுக்ைப்ட்டுள்ந. ி அச 
யறுபங்ைலன் எப்ிடுவைதில் கூட்டுத்டமம் ீண்ைம ைன் ளற்யல்வ 
ன்துன், குறுையதைமக் ைன் ளறுடலும் ஆைக் குவந்ட  

 

ணட்த்டயழழத ைமஞப்டுையன்து. யவும் பிதமம ணற்றும் ளமனநமடம யபங்ைலக்கு 
ணத்டயதில் யடய னைமவணத்துபம் ன்து சபமல் யவந்ட பிதணமைக் ைமஞப்டுையன்து. 
வ்பமமதினும், கூட்டுத்டமத்டயன் யடய ஸ்டயத் டன்வணனேம், யடய னைமவணத்துபனம் 
ளபற்யைணமை ளயப்டுத்டப்ட்டுள்நது. 

 

 

 

 

 

 

 



இங்வை னொபமயிக் கூட்டுத்டமம் - ஆண்யக்வை 2019   

 

272 

 

 

ஞிப்மநர்ைநின் ளமறுப்னைள் ற்யத கூற்று 

1971 ஆம் ஆண்டின் 38 ஆம் இக்ை யடயச் சட்த்டயன் பிடயைலக்கும், 1982 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் 
இக்ை னொப்பமயி கூட்டுத்டமச் சட்த்டயன் பிடயைலக்கும் அவணத, எவ்ளபமன 
யடயதமண்டிற்கும் இங்வை னொபமயி கூட்டுத்டமத்டயன் (இடைத்துப் ின்ர் 
“கூட்டுத்டமம்”  அவனக்ைப்டும்) ளசதற்மடுைள் ளடமர்மை உண்வணதமதும், 
யதமதணமதுணம யபங்ைவந ிடயயக்கும் பண்ஞம் யடயக் கூற்றுைவநத் டதமரிப்து, 
இங்வை னொப்பமயி கூட்டுத்டமத்டயன் ஞிப்மநர் சவதின் ளமறுப்மகும். 

கூட்டுத்டமத்டயன் யடயக் கூற்றுைவநத் டதமரிக்கும் ழமது ளமனத்டணம ைஞக்ைரட்டுக் 
ளைமள்வைைவநனேம், டங்ைவநனேம்  

 
ழடர்ந்ளடடுக்ைப்ட்டு, அவப எழ பிடணமை பனம் னலபதும் ஈடுடுத்டப்ட்டு 
பந்துள்நதுன், இடற்ைமை யதமதணமதும், ஆனணமதுணம ணடயப்ீடுைள் 
தன்டுத்டப்ட்டுள்நது ன்வட ஞிப்மநர்ைள் உறுடயப்டுத்துையன்ர். அநவு ரீடயதிம 
மடயப்ளமன்வ யடயக் கூற்றுைள் ணீது ற்டுத்துையன் ழடனும் ைஞக்ைரட்டுக் 
ளைமள்வைளதமன்று அல்து டம் லபப்ட்டினப்ின், அடவ ளபநிக் ளைமஞர்ந்து அது 
ளடமர்மை பிநக்ைம் அநிக்ைப்ட்டுள்நது.  

கூட்டுத்டம ளடமனயற்மட்டு படிக்வைைவந ளடமர்ச்சயதமை ழணற்ளைமள்படற்குப் 
ழமதுணம பநங்ைள் கூட்டுத்டமத்டயம் உள்நபம? ன்து ற்ய ஆமய்படற்கு, 
கூட்டுத்டமத்டயன் டயர்ைம யடய னன்யபிப்னைள் அல்து டயர்வுகூல்ைள், யடயப் 
மய்ச்சல் ணற்றும் டற்ழமவடத ளசதமற்றுவை னடம பிதங்ைள் ஞிப்மநர்ைநிமல் 
ணீநமய்வுக்கு உட்டுத்டப்ட்டுள்நது. ளடமர்ந்து இதங்குடல் னும் ண்ஞக்ைனபின் ணீது 
இனந்து ளைமண்டு ஞிப்மநர் சவதிமல் யடயக் கூற்றுைள் டதமரிக்ைப்ட்டுள்நது. 1982 ஆம் 
ஆண்டின் 6 ஆம் இக்ை இங்வை னொப்பமயி கூட்டுத்டமச் சட்த்டயற்கும், 1971 ஆம் 
ஆண்டின் 38 ஆம் இக்ை யடயச் சட்த்டயற்கும் ற்னவதடமை இனக்கும் பிடத்டயல் 
கூட்டுத்டமத்டயன் யடய யபங்ைள் ளடமர்ில் உண்வணத் டன்வணவதனேம், யதமதத் 
டன்வணவதனேம் ளபநிக்ைமட்டுபடற்ைமை ழடவபதமபமறு கூட்டுத்டமம் ைஞக்ைரட்டு 
அயக்வைைவந ழஞிச் ளசன்றுள்நது ன்வட ஞிப்மநர்ைள் உறுடயனேன் 
ளமறுப்ழற்றுள்நர்.  
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ஞிப்மநர்ைள் கூட்டுத்டமத்டயன் ஆடங்ைவநப் மதுைமப்டற்கும், ஊனல் ணற்றும் 
னவழைடுைள் அம்ணமகும் பிடத்டயலும், அவ்பமம ஊனல் ணற்றும் னவழைடுைவநத் 
டடுக்கும் பிடத்டயலும் ளமனத்டணம உள்நை ைட்டுப்மட்டு னவவணைவந யறுவுபடற்கு 
யதமதணம னவதில் படிக்வைைவந டுத்துள்நர்.  

டணது அயவுக்கு ட்டிதபவ, கூட்டுத்டமத்டயமல் ளசலுத்டப் ழபண்டித அவத்துபிட 
பரிைலம், ைட்ஞங்ைலம், ஊனயதர் சமர்ந்ட ளசலுத்ட ழபண்டித அவத்துபிட ங்ைநிப்னத் 
ளடமவை, ைட்ஞங்ைள் ணற்றும் ந்ளடமவைத் டயைடயக்கு ளசலுத்ட ழபண்டிதினந்ட ஏய்வூடயத 
ஞிக்ளைமவ உட் ி அயந்ட ளடரிந்ட ல்ம யதடயச்சட் ற்றுைலம் உரிதபமறு 
ளசலுத்டய னடிக்ைப்ட்டு அல்து யடயக் கூற்றுைநில் ளமனத்டணமபமறு எதுக்ைரடுக்ந 
ழணற்ளைமள்நப்ட்டுள்நது ன்வட ஞிப்மநர் சவ அத்டமட்சயப்டுத்துையன்து. 

 

ஞிப்மநர் சவ சமர்ில் 

 
வபத்டயதர் யமல் தடயக்ை, 
டவபர், 
இங்வை னொபமயி கூட்டுத்டமம். 
2020.02.27 
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இங்வை னொபமயி கூட்டுத்டமத்டயன் 

2019.12.31 ஆம் டயைடயக்கு யடய யவவணக் கூற்று 

 

 குயப்ன 2019 

னொம 

2018 

னொம 

ளசமத்துக்ைள்    

வனவதல்ம  ளசமத்துக்ைள் 

ஆடம், ளமயத்ளடமகுடய ணற்றும் உைஞங்ைள் 8 461,003,970 439,307,863 

னப்ம ளசமத்துக்ைள் / அனவபச் ளசமத்துக்ைள் 9 177,226,737 180,055,781 

ழடவபப்டும் ட்சத்டயல் பிற்வ ளசய்தத் டகு யடயசமர் 
ளசமத்துக்ைள் (னடலீடுைள்) 

 1,104,000 1,104,000 

எத்டயவபக்ைப்ட் பனணம பரிச் ளசமத்துக்ைள்   49,834,191 35,580,579 

சனெை ழசணன் யடயதம்  476,775 440,827 

ைம னடயர்ச்சய பவ வபத்டயனக்ைப்டுையன் யடயசமர் ளசமத்துக்ைள்  10 366,019,376 357,386,776 

  1,005,665,050 1,013,875,826 

    

வனவச் ளசமத்துக்ைள்    

இனப்ன 11 204,516,673 206,739,963 

பிதமம பனணடயைள் 12 417,254,118 438,149,417 

ைன் ணற்றும் பனணடயைள் 13 177,809,600 199,441,574 

ி பனணடயைள் 14 253,460,622 210,608,133 

னற்ஞக் ளைமடுப்வு  1,466,258 3,192,325 

ைமசும், ைமசுக்குச் சணணமவபனேம்  15 1,147,793 83,866,130 

  1,055,655,063 1,141,997,543 
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ளணமத்டச் ளசமத்துக்ைள்  2,111,320,113 2,155,873,369 

    

உரிவணதமண்வணனேம் ளமறுப்னைலம்     

னெடனம், எதுக்ைங்ைலம்    

அசமங்ை னெடப் ங்ைநிப்ன  537,742,424 537,742,424 

டயட்டித இமம்  (120,593,494) 366,687,141 

  417,148,930 904,429,565 

    

வனவதல்ம ளசமத்துக்ைள்    

னெடப் ண்ங்ைலக்ைம அச அநிப்ன  16 333,372,613 240,447,609 

ளபநிமட்டு ளைமவ அநிப்னைள்  103,257,470 127,813,231 

ளசலுத்ட ழபண்டித சனெை ழசணன் யடயதம்   476,775 440,827 

குயத்துவக்ைப்ட் ஞிக்ளைமவத் டயட்ம்  17 224,679,135 193,324,604 

வனவதல்ம ளசலுத்ட ழபண்டித பங்ையக் ைன்  22.2 - 8,333,318 

  661,785,994 570,359,589 
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 குயப்ன 2019 

னொம 

2018 

னொம 

வனவப் ளமறுப்னைள்    

பிதமம ளசல்ணடயைள் 18 116,426,023 112,042,366 

ி யடயப் ளமறுப்னைள் 19 333,899,038 253,010,820 

ி ளசல்ணடயைள் 20 10,736,884 21,730,579 

வனவ ரீடயதமை ளசலுத்ட ழபண்டித பங்ையக் ைன்  22.1 15,604,561 50,000,004 

குறுையத ைம பங்ையக் ைன் – ICC World Cup 22.3 73,000,000 - 

பங்ைய ழணடயைப் ற்று 21 482,718,683 244,300,445 

  1,032,385,189 681,084,214 

ளணமத்ட ளமறுப்னைள்  1,694,171,183 1,251,443,803 

ளணமத்ட உரிவணதமண்வணனேம் ளமறுப்னைலம்  2,111,320,113 2,155,873,369 

 

இங்வை ைஞக்ைமநர் யறுபத்டயமல் அங்ைரைரிக்ைப்ட் இங்வை ைஞக்ைரட்டு ட 
யதணங்ைலக்கும், 1971 ஆம் ஆண்டின் 38 ஆம் இக்ை யடயச் சட்த்டயன் பிடயைலக்கும், 1982 
ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இக்ை னொபமயி கூட்டுத்டமச் சட்த்டயன் பிடயைலக்கும் 
அவணபமை இந் யடயசமர் அயக்வைைள் டதமரிக்ைப்ட்டுள்நது ன்வட யடய னைமவணதமநர் 
அத்டமட்சயப்டுத்துையன்மர். 

 
.ச்.ஈ.ஆர்.ீ. டயரிசயங், 
ிடண ைஞக்ைமநர், 
டயைடய: 2020.02.27 
 
யடயசமர் அயக்வைைவநத் டதமரித்து னன்வபப்து ளடமர்ில் ஞிப்மநர் சவ ளமறுப்வ 
ற்றுள்நது. இந் யடய அயக்வை 2020 ணமர்ச் 07 ஆம் டயைடய ஞிப்மநர் சவதிமல் 
ளபநிதிப்ட்து. 

வபத்டயதர் யமல் தடயக்ை, 
டவபர், 
இங்வை னொபமயி கூட்டுத்டமம். 
டயைடய: 2020.02.27 
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இங்வை னொபமயி கூட்டுத்டமத்டயன் 

2019.12.31 ஆம் டயைடய னடிபவந்ட ஆண்டிற்ைம பிஸ்டீஞ பனணமக் கூற்று 

 

 குயப்ன 2019 

னொம 

2018 

னொம 

(பனணமங்ைள்) பிற்வ பனணமம்  1 1,742,947,899 1,698,903,898 

பிற்வக் ையதம் 3 (1,718,223,986) (1,458,442,997) 

ளணமத்ட இமம்  24,723,913 213,460,902 

ி ளடமனயற்மட்டு பனணமங்ைள் 2 364,110,758 360,006,720 

அசமங்ை ங்ைநிப்ன 2.1 - 479,000,000 

பியழதமைச் ளசவுைள் 4 (248,018,540) (216,728,654) 

யனபமைச் ளசவுைள் 5 (554,496,262) (596,122,137) 

ளடமனயற்மட்டு இமம்  (413,680,131) 239,616,830 

யடயச் ளசபிம் 6 (53,859,699) (49,011,613) 

பரிக்கு னன் இமம்  (467,539,830) 190,605,217 

பனணம பரி  7 6,500,431 (1,804,548) 

இமம் (பனணம பரி ைனயக்ைப்ட்டன் ின்)   (461,039,399) 188,800,669 

ி பிஸ்டீஞ பனணமங்ைள்    

ஏய்வு ன்வண டயட்த்டயற்கு அவணத லந்ட இமம்/ 
ட்ம் 

 (40,125,273) - 

ைமப்குடயக்குரித ளணமத்ட பிஸ்டீஞ பனணமம்   (501,164,672) 188,800,669 
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இங்வை னொபமயி கூட்டுத்டமத்டயன் 

2019.12.31 ஆம் டயைடய னடிபவந்ட ஆண்டிற்ைம உரிவணதமண்வண ணமற்ம் ற்யத கூற்று 

          (னொமபில்) 

 யறுத்டய வபக்ைப்ட் 
இமம் 

அசமங்ை 
ங்ைநிப்ன 

னல ளணமத்டம் 

2018.01.01 ஆம் டயைடயக்கு ணீடய 182,566,499 537,742,424 720,308,923 

ைமப்குடயக்குரித ளணமத்ட பிஸ்டீஞ பனணமம்  188,800,669 - 188,800,669 

மமபிட ைன்ட்ழமனக்ைம அபி னடிதமக் 
ைன் எதுக்ைத்டயல் சரமக்ைல்ைள் 

(193,438) - (193,438) 

னன்வத பனத்டயற்ைம சரமக்ைல் – 
ைஞக்ைமய்வுக் ைட்ஞம் ளசலுத்துடல்  

(1,037,473) - (1,037,473) 

னன்வத பனத்டயற்ைம சரமக்ைல் – ைமப்னறுடய 
இனப்ீட்டுத் ளடமவை ையவக்ைப் ளறுடல்  

229,118 - 229,118 

னன்வத பனத்டயற்குரிதடமை  (සැ)ளசயயி 
மத்ரித இவச யைழ்ச்சயக்ைமை ளசலுத்டப்ட் பரி 
ணீநநித்டல் 

387,618 - 387,618 

னன்வத பனத்டயற்குரித சரமக்ைல் – 
ளதநபிம பரிப் ளமறுப்ன 

(2,197,698) - (2,197,698) 

னன்வத பனத்டயற்குரித சரமக்ைல் – 
ளசமபஞி படீ ணமற்ம் 

(1,868,153) - (1,868,153) 

2018.12.31 ஆம் டயைடயக்கு ணீடய 366,687,141 537,742,424 904,429,565 

    

2019.01.01 ஆம் டயைடயக்கு ணீடய 366,687,141 537,742,424 904,429,565 

ைமப்குடயக்குரித ளணமத்ட பிஸ்டீஞ பனணமம்  (501,164,672) - (501,164,672) 

னன்வத பனத்டயற்குரிதடமை - ளசமம (ධා)டமம 
பிபஞ யைழ்ச்சயக்ைமை ையவக்ைப் ளற் 
ளறுணடய 

5,000,000 - 5,000,000 

னன்வத பனத்டயற்குரிதடமை – அச த்டமர் 
ண்டிவை சமர்ில் பனணடயைள் 

967,770 - 967,770 

னன்வத பனத்டயற்குரிதடமை – பரி 
சரமக்ைல்ைள் 

7,022,776 - 7,022,776 
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னன்வத பனத்டயற்குரிதடமை -  ளறுணமத் 
ழடய்வு சரமக்ைல்ைள் 

1,566 - 1,566 

னன்வத பனத்டயற்குரிதடமை – ைஞக்ைமய்வுக் 
ைட்ஞ ளைமடுப்வு சரமக்ைல்ைள்  

(423,000) - (423,000) 

னன்வத பனத்டயற்குரிதடமை – னடலீட்டு 
பனணடய சரமக்ைல்ைள் 

(335,038) - (335,038) 

னன்வத பனத்டயற்குரிதடமை – ழசமி 
ைணமவுக்ைமை ைமப்னறுடய இனப்ீட்டுத் ளடமவை 
ையவக்ைப் ளறுடல் சரமக்ைல்ைள்  

1,919,018 - 1,919,018 

னன்வத பனத்டயற்குரிதடமை – சர சர்பழடச 
ளடமவக்ைமட்சய யறுபத்டயணயனந்து ையவக்ை 
ழபண்டித பனணடய சரமக்ைல்ைள் 

(269,054) - (269,054) 

2019.12.31 ஆம் டயைடயக்கு ணீடய (120,593,494) 537,742,424 417,148,930 
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இங்வை னொபமயி கூட்டுத்டமத்டயன் 

2019.12.31 ஆம் டயைடய னடிபவந்ட ஆண்டிற்ைம யடயப் மய்ச்சல் கூற்று 

           (னொமபில்) 

 2019 2018 

ளசதற்மட்டு படிக்வைைள் னெணம யடயப் மய்ச்சல்    

ளசதற்மட்டு படிக்வைைள் னெணம யடயப் மய்ச்சல்  (299,607,033) 345,022,072 

பட்டிக் ளைமடுப்வு (36,540,437) (30,811,157) 

ஞிக்ளைமவக் ளைமடுப்வு (44,884,444) (46,531,707) 

னப்ம ளசமத்துக்ைவநக் ளைமள்பவு ளசய்டல் – ளடமவக்ைமட்சய மைங்ைள்  (26,320,000) (42,024,694) 

னப்ம ளசமத்துக்ைவந ணமற்ல் (கூட்டுத்டமத்டயமல் டமதரிக்ைப்ட் 
ளடமவக்ைமட்சய மைங்ைள்) 

- 1,778,127 

னப்ம ளசமத்துக்ைவநக் ளைமள்பவு ளசய்டல் – ளபநிமட்டு ளடமவக்ைமட்சய 
யைழ்ச்சயைள் 

(1,852,500) - 

னப்ம ளசமத்துக்ைவநக் ளைமள்பவு ளசய்டல் – கூட்டுத்டமத்டயமல் 
டதமரிக்ைப்ட்டு எநிப்ப்மட யைழ்ச்சயைள்  

- (2,994,100) 

னப்ம ளசமத்துக்ைவந ணமற்ல் – கூட்டுத்டமத்டயமல் டமதரிக்ைப்ட்டு 
னன்ளடுத்துச் ளசல்ப்டுையன் யைழ்ச்சயைள்  

- - 

ன்.ச்.ழை. யறுபத்டயமல் பனங்ைப்ட் ளபநிமட்டு யைழ்ச்சயைநின் அநிப்ன  - (120,000) 

ளமனநமடம ழசவப ைட்ஞங்ைவந ளசலுத்துடல்  (8,552,420) (8,980,014) 

யறுத்டய வபத்டல் பரி ளசலுத்துடல் (2,002,621) (1,064,894) 

ளசதற்மட்டு படிக்வைைள் னெம் ிப்ிக்ைப்ட் ழடயத யடயப் மய்ச்சல்  (419,759,454) 210,717,379 

   

னடலீட்டு படிக்வைைள் னெணம யடயப் மய்ச்சல்    

ஆடம், ளமயத்ளடமகுடய ணற்றும் உைஞங்ைள் ளைமள்பவு  (122,710,644) (202,164,409) 

ஆடம், ளமயத்ளடமகுடய ணற்றும் உைஞங்ைள் பிற்வ னெம் பனணமம் 11,020,918 170,427 
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னடலீட்டு பனணம பனணடயைள் – டயவழசரி உண்டிதல்ைள் ணற்றும் யவதம 
வபப்னைள் 

44,855,362 27,203,314 

ல்யஞக்ைத்டயற்ைம அவபரிவச – னெடச் ளசபிங்ைள் சமர்ில் 
ையவக்ைப் ளற் அசமங்ை அநிப்ன 

- - 

னெட ளசமத்துக்ைலக்ைம அசமங்ை அநிப்னைள் 150,000,000 100,000,000 

இங்வை பங்ைய ளடமகுடயக் ையவநதியனந்து இங்வை பங்ைய ளமரிங்ன் 
ையவநக்கு ஞம்  ணமற்றுடல் 

43,600,000 - 

இங்வை பங்ைய ளமரிங்ன் ையவநதியனந்து இங்வை பங்ைய ளடமகுடயக் 
ையவநக்கு ஞம்  ணமற்றுடல் 

148,000,300 - 

ஞம் ணமற்றுடல் ைட்ஞம் 1,900 - 

இங்வை பங்ையக் ைஞக்ையயனந்து ஞம் ணீநப் ளல் – குறுையத ைம 
யவதம வபப்னைநில்  னடலீடு ளசய்னேம் ளமனட்டு 

- 13,000,000 

குறுையத ைம யவதம வபப்னைநியனந்து ஞம் ணீநப் ளல் – இங்வை 
பங்ைய 

- (13,000,000) 

ைம னடயர்ச்சய பவ வபத்டயனந்ட னடலீடுைள் – யவதம வபப்னைநில் 
னடலீடு 

(8,632,600) (194,701,601) 

டயவழசரி உண்டிதல்ைள் னடயர்ச்சய அவடல் 1,445,887 162,466,066 

டயவழசரி உண்டிதல் ைனயவு - 18,000,000 

டயவழசரி உண்டிதல்ைநிலும், யவதம வபப்னைநிலும் னடலீடு (193,826,363) (12,178,548) 

னடலீட்டு படிக்வைைள் னெம் ிப்ிக்ைப்ட் ழடயத யடயப் மய்ச்சல் 73,754,761 (101,204,751) 
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 2019 2018 

யடய படிக்வைைள் னெணம யடயப் மய்ச்சல்   

குறுையத ைம அடிப்வதில் ைன் ளல் – ICC Word Cup ழமட்டித் ளடமரில் 
ளைமடுப்வுைவந ழணற்ளைமள்படற்ைமை  

73,000,000 - 

பங்ையக் ைன் ளசலுத்துடல் (48,736,843) (63,432,166) 

யடய படிக்வைைள் னெம் ழடயத யடயப் மய்ச்சல் (24,263,157) (63,432,166) 

பனத்டயல் ைமசும் ைமசுக்குச் சணணமவபனேம் ழடயத அடயைரிப்ன/ (குவ) (321,741,534) 46,080,463 

பன ஆம்த்டயல் ணீடய (160,927,147) (207,007,610) 

பன இறுடயதில் ணீடய (482,668,683) (160,927,147) 

   

ளசதற்மட்டு படிக்வைைள் னெம் ிப்ிக்ைப்ட் யடயப் மய்ச்சல் - - 

பரிக்கு னன் ழடயத இமம்/ (ட்ம்) (467,539,830) 190,605,217 

அபி னடிதமக் ைன் எதுக்ை சரமக்ைல்ைள் – மமபிட ைன் ட்ழமர் - (193,438) 

னன்வத பனத்டயற்ைம சரமக்ைல் – ைஞக்ைமய்வுக் ைட்ஞம் ளசலுத்துடல்  - (1,037,473) 

னன்வத பனத்டயற்ைம சரமக்ைல் – ைமப்னறுடய இனப்ீட்டுத் ளடமவை ையவக்ைப் 
ளறுடல் 

- 229,118 

னன்வத பனத்டயற்குரிதடமை (සැ)ளசயயி மத்ரித  இவச யைழ்ச்சயக்ைமை 
ளசலுத்டப்ட் பரி ணீநநித்டல் 

- 387,618 

னன்வத பனத்டயற்குரித சரமக்ைல்ைள் – ளசமபஞி படீ ணமற்ம்  - (1,868,153) 

னன்வத பனத்டயற்குரிதடமை ளசமம (ධා)டமம பிபஞ யைழ்ச்சயக்ைமை 
ளப்ட் ளறுணமம் 

5,000,000 - 

னன்வத பனத்டயற்குரிதடமை – அச த்டமர் ண்டிவை சமர்ில் பனணடயைள்  967,770 - 

னடலீட்டு பட்டி பனணமம் (42,599,894) (38,586,679) 

ஆடம், ளமயத் ளடமகுடய ணற்றும் உைஞங்ைள் பிற்வ னெம் இமம் (10,963,181) (153,909) 

ளபநிமட்டு ளைமவதநிப்ன ைனயவுத் டயட்டு (24,555,761) (24,555,761) 
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ணீள் பர்த்டை உன்டிக்வை பனணமம் (6,755,500) (72,049,500) 

ணீள் பர்த்டை உன்டிக்வை ளசபிம் 1,053,790 6,529,120 

னெட ளசமத்துக்ைலக்ைம அச ளைமவதநிப்ன ைனயவுத் டயட்டு (57,074,996) (37,075,000) 

ளறுணமத் ழடய்வு 100,958,365 92,365,448 

அபி னடிதமக் ைன் எதுக்ைம் – ழசவப ளறுர் ைன் ட்ழமர் 5,207,559 2,453,685 

அபி னடிதமக் ைன் எதுக்ைம் – ஊனயதர் ைன் ட்ழமர் (695,235) (35,022) 

அபி னடிதமக் ைன் எதுக்ைம் – மமபிட ைன் ட்ழமர் 2,725,721 2,638,040 

ஆடம், ளமயத் ளடமகுடய ணற்றும் உைஞங்ைள் பிற்வ  னெம் ட்ம் - 20,121 

பங்ைய பட்டி 36,540,437 30,811,157 

பங்ையக் ைன் பட்டி 6,246,433 13,432,162 

அபச ளசபிங்ைள் – னத்டமண்டு யைழ்ச்சயதில் ரிசயல்ைலக்ைமை - 256,500 

அனவபச் ளசமத்துக்ைள் ழடய்ணமம் 

(ளைமள்பவு ளசய்ட ளடமவக்ைமட்சய மைங்ைள்) 

31,582,194 43,394,166 

அனவபச் ளசமத்துக்ைள் ழடய்ணமம் 

(ளைமள்பவு ளசய்ட ளபநிமட்டு ளடமவக்ைமட்சய யைழ்ச்சயைள்) 

1,954,206 3,636,707 

அனவபச் ளசமத்துக்ைள் ழடய்ணமம் 

(கூட்டுத்டமத்டயல் டதமரிக்ைப்ட் ளடமவக்ைமட்சய மைங்ைள்) 

4,828,883 4,828,883 

அனவபச் ளசமத்துக்ைள் ழடய்ணமம் 

(கூட்டுத்டமத்டயல் டதமரிக்ைப்ட் ி யைழ்ச்சயைள்) 

3,274,661 3,274,661 
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 2019 2018 

அனவபச் ளசமத்துக்ைள் ழடய்ணமம் 

(எநிப்ப்மட உள்மட்டு யைழ்ச்சயைள்) 

2,994,100 2,426,122 

னப்ம ளசமத்துக்ைள் ழடய்ணமம்  

(NHK ளபநிமட்டு யைழ்ச்சயைள் அநிப்ன) 

14,720,000 14,840,000 

னப்ம ளசமத்துக்ைள் ழடய்ணமம்  

(னன்ளடுக்ைப்ட்டு பனையன் உள்மட்டு யைழ்ச்சயைள்) 

- 1,434,720 

ஊனயதர் ஞிக்ளைமவ ளைமடுப்வுக்ைம எதுக்ைரடு 36,113,702 50,000,000 

யடய ணற்றும் ி டயபனயப்னைள் - - 

ளடமனயற்மட்டு படிக்வைைள் னெம் ிப்ிக்ைப்ட் ழடயத யடயப் மய்ச்சல் 
ளடமனயற்டு னெட ணமற்ங்ைலக்கு னன் 

(356,016,577) 288,008,059 

(அடயைரிப்ன)/ குவவு - னர்த்டய ளசய்தப்மட ழபவைள் - - 

(அடயைரிப்ன)/ குவவு – இனப்ன 2,223,290 (2,060,034) 

(அடயைரிப்ன)/ குவவு – ையவக்ைப் ள ழபண்டிதவப (சரமக்ைல் 2) 10,585,941 83,327,734 

(அடயைரிப்ன)/ குவவு – ளசலுத்ட ழபண்டிதவப (சரமக்ைல் 3) 42,708,388 (24,253,687) 

ளடமனயற்மட்டு படிக்வைைள் னெம் ிப்ிக்ைப்ட் யடயப் மய்ச்சல் (299,607,033) 345,022,072 
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 2019 

(னொம) 

2018 

(னொம) 

சரமக்ைல் 2   

ையவக்ைப் ள ழபண்டித ைஞக்குைநில் அடயைரிப்ன/ குவவு   

பிதமம ையவக்ைப் ள ழபண்டிதவப 22,443,241 75,214,920 

ைன் ணற்றும் ையவக்ைப் ள ழபண்டிதவப 

(டயவழசரி உண்டிதல் ீங்ைமை) 

22,500,522 (20,189,778) 

ி ையவக்ைப் ள ழபண்டிதவப (36,083,890) 30,874,261 

ற்ைழப ளசலுத்டப்ட்வப 1,726,067 (2,571,670) 

 10,585,941 83,327,734 

   

சரமக்ைல் 3   

ளசலுத்ட ழபண்டித ைஞக்குைநில் அடயைரிப்ன/ குவவு   

பிதமம ளசலுத்ட ழபண்டிதவப 3,329,866 (1,003,478) 

ி யடயப் ளமறுப்னைள் 51,102,621 (34,683,799) 

ி ளசலுத்ட ழபண்டிதவப (11,724,100) 11,433,590 

 42,708,388 24,253,687 
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இங்வை னொபமயிக் கூட்டுத்டமம் 

யடய அயக்வைைவநத் டதமரிப்து ளடமர்ம குயப்னைள் 

 

1. ளமதுபம டைபல்ைள் 
 

இங்வை னொபமயி கூட்டுத்டமம் (இடைத்துப் ின்ர் “கூட்டுத்டமம்”  
அவனக்ைப்டும்) 1982 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இக்ை னொபமயி கூட்டுத்டமச் 
சட்த்டயன் ைரழ் கூட்டிவஞக்ைப்ட் யறுபணமகும். இங்வைத் ழடசத்டயன் ைட்ன ஊைத் 
துவதில் னன்ழமடிதமை ளசதமற்றும் யறுபம் ன் பவைதில் கூட்டுத்டமத்டயன் 
ிடம ழமக்ைம் தமளடில், உைம் னமவும் ந்து பிரிந்து பமலம் இங்வை 
ணக்ைலக்கு அயவு, ளமலது ழமக்கு ைல்பி ணற்றும் மமபிட யைழ்ச்சயைவந ளற்றுக் 
ளைமடுப்டமகும். 

2019 டயளசம்ர் 31 ஆம் டயைடயக்கு கூட்டுத்டமத்டயல் ஞிதமற்றும் ஊனயதர்ைநின் 
ண்ஞிக்வை (யந்ட, எப்ந்ட ணற்றும் அணத அடிப்வதில்) 934 ஆகும். 

2019 டயளசம்ர் 31 ஆம் டயைடயனேன் னடிபவந்ட பனத்டயற்ைம யடய அயக்வைைள் 
ஞிப்மநர் சவதிமல் 2020 ளப்பரி 27 ஆம் டயைடய ளபநிதிப்ட்து. 

 

2. இங்வை யடய அயக்வைதில் யதணங்ைவந (Sri Lanka Financial Reporting Standards - SLFRS) 
ஈடுடுத்டயக் ளைமள்நல் ணற்றும் டதமரிப்து ளடமர்ம அடிப்வ. 

 

இங்வை ட்த ைஞக்ைமநர் யறுபத்டயமல் அங்ைரைரிக்ைப்ட் இங்வை ைஞக்ைரட்டு 
யதணங்ைலக்கு ற்வும், 1995 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்ை இங்வை ைஞக்ைரட்டு 
ணற்றும் ைஞக்ைமய்வு யதணங்ைநின் ழடவபைலக்கு ற்வும் கூட்டுத்டமம் அடன் யடய 
அயக்வைைவந டதமரித்துள்நது. 

 

2012 சபரி 01 ளடமக்ைம் அந்டந்ட யறுபங்ைலக்கு ற்னவதபமறு இங்வை ட்த 
ைஞக்ைமநர் யறுபம் னடயத இங்வை ைஞக்ைரட்டு டங்ைவந ளபநிதிட்டுள்நது. 
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3. னக்ையத ைஞக்ைரட்டுக் ளைமள்வைைள் 
 

யடய அயக்வைைவநத் டதமரிப்டற்ைமை ஈடுடுத்டயக் ளைமள்நப்ட் அடிப்வ 
ைஞக்ைரட்டுக் ளைமள்வைைள் ைரழ்க் ைமட்ப்ட்டுள்நது. இக் ளைமள்வைைள், ழபறு பிடணமை 
ைமட்ப்ட்டினக்கும் சந்டர்ப்ங்ைநில் டபி எவ்ளபமன பனனம் ணமற்ணயன்ய 
ஈடுடுத்டயக் ளைமள்நப்டும். 

 

3.1 டதமரிக்கும் அடிப்வ 
 

இங்வை யடய அயக்வைதில் யதணங்ைலக்கு (Sri Lanka Financial Reporting Standards - SLFRS) 
ற்ழப கூட்டுத்டமத்டயன் யடய அயக்வைைள் டதமரிக்ைப்ட்டுள்ந. யடய அயக்வைைள் 
பமற்று ையதத்டயன் அடிப்வதில் டதமரிக்ைப்ட்டுள்ந. ஞபகீ்ைக் ைமஞிைநின் 
அடிப்வதில் ைஞக்குைலக்கு ற்டுத்தும் டமக்ைங்ைலக்ைமை சரமக்ைல்ைள் 
ளசய்தப்ட்டில்வ. இந் யடயக் கூற்றுைள் இங்வை னொமபில் சணர்ப்ிக்ைப்ட்டுள்ந. 

யடய அயக்வைைவந, இங்வை யடய அயக்வைதில் யதணங்ைலக்கு (SLFRS) ற் 
டதமரிக்கும் ழமது ழடவபதம சந்டர்ப்ங்ைநில் ைஞக்ைரட்டு ணடயப்ீடுைவந மபிப்டற்கு 
ழரிடும். அழட ழமன்று கூட்டுத்டமத்டயன் ைஞக்ைரட்டுக் ளைமள்வைைவந ஈடுடுத்டயத 
பண்ஞம் னைமவணத்துபத்டயமல் டுக்ைப்டுையன் டரீ்ணமங்ைள் யடய அயக்வைைவநத் 
டதமரிக்கும் ழமது ழடவபப்டும். 

குயப்ன இ. 07 இன் னெம், யடய அயக்வைைவநத் டதமரிக்கும் ழமது தன்டுத்டப்ட் 
ணயை னக்ையத டரீ்ணமங்ைள், சயக்ைல் யபங்ைள், ஊைங்ைள் ணற்றும் ணடயப்ீடுைள் ன் 
ையங்ைப்டுத்டப்ட்டுள்ந. 

ளைமள்வை டயனத்டங்ைள் ணற்றும் ளமனள்ழைமல்ைள் னடயடமை ணமற்ணவந்ட ழமடயலும் 
2012 சபரி 01 ஆம் டயைடயதில் ஆம்ணமகும் பனத்டயலும், அடற்கு னன்னம் அனல் 
ளசய்தப்மட ணமற்ங்ைள் ைரழ்க் ைமட்ப்ட்டுள்நது. 

 

1. இங்வை யடய அயக்வைதில் யதணங்ைள் 13 (SLFRS 13) இற்கு அவணத “யதமதணம 
ளறுணடய ணடயப்ீட்டின்” ழமக்ைம் தமளடில், எத்டயவசவப கூட்டுபதும், சயக்ைல் 
யவவணவத குவப்தும் ஆகும். இடற்ைமை யதமதணம ளறுணடய ளடமர்ில் 
சரிதம பவபிக்ைஞத்வடப் ளற்றுக் ளைமடுப்தும், யதமதணம ளறுணடயவத  
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அநப்டற்ைம னெங்ைவநப் ளற்றுக் ளைமடுப்தும், இங்வை யடய அயக்வைதில் 
ட யர்ஞதங்ைலக்கு (SLFRS) ற் ளபநிப்டுத்தும் யதணங்ைவந பனங்குபதும் 
இம்ளறுையன்து. 
 

2. “யடய சமடப் த்டயங்ைள்” அல்து யடயச் ளசமத்துக்ைள் ணற்றும் யடயப் ளமறுப்னக்ைவந 
பவைப்டுத்துபவட அநபிடுபதும், இங் ைமண்துழண இங்வை யடய அயக்வைதில் 
யதணங்ைள் 9 (SLFRS 9) இன் னெம் ளபநிப்டுத்டப்டுையன்து. இங்வை ைஞக்ைரட்டு 
யதணங்ைள் 39 (Sri Lanka Accounting Standards) யடய சமடப் த்டயங்ைவந இங் ைமண்தும், 
அநத்டலும் னும் ளைமள்வைக்குப் டயமை, இங்வை யடய அயக்வைதில் யதணங்ைள் 
9 (SLFRS 9) யறுபப்ட்டுள்நது. அடற்ைவணத, யடயச் ளசமத்துக்ைள் 2 அநவுழைமல்ைநின் 
ைரழ் ிரித்து ழபமக்ைப்டுையன்து. அடமபது, யதமதணம ளறுணடய அடிப்வனேம், 
ளறுணமத் ழடய்வு அடிப்வனேம் ஆகும். அடிப்வ இங் ைமஞல் னெம் யர்ஞதம் 
இம்ளறும். யறுபளணமன்று டது யடய சமடப் த்டயங்ைலக்கும், னைமவண 
ளசய்தப்டுையன் பிதமம ணமடயரிைலக்கும் அவணத ணற்றும் சமடப் த்டயங்ைநில் 
உள்ந உன்டிக்வைைலக்கு அவணத யடயப் மய்ச்சயன் டன்வணக்கு அவணதழப 
ிரித்து ழபமக்குபது டங்ையனேள்நது. யடயப் ளமறுப்னைள் ற்யப் ழசும் ழமது 
ளடமர்ந்தும் LKAS 39 இல் ைமட்ப்ட் அழை ழடவபைள் அவ்பமழ 
ைமஞப்டுையன்து. இங்குள்ந ிடம ழபறுமடு அல்து பித்டயதமசம் தமளடில், 
சமடமஞ ளறுணடய னும் ணமற்றுபனய, யடயப் ளமறுப்னைநின் ழமது ைபத்டயற் 
ளைமள்நப்டுடல், யதமதணம ளறுணடய பித்டயதமசம் யறுபம் ளசலுத்ட ழபண்டித 
ைன் ஆத்டயன் என குடயதமை ைஞக்ைரட்டு னவதற் டவைவணதின்வண 
ற்மடபமறு அயக்வைதில் ழணற்ளைமள்ந ழபண்டிதினப்து பிஸ்டீஞ பனணமக் 
கூற்யம அல்து பனணமக் கூற்யழதம ன்டமகும். கூட்டுத்டமம் இதுபவ 
IFRS 9 இன் எட்டு ளணமத்ட டமக்ைத்வடனேம் ணடயப்ீடு ளசய்துள்நது. 
 

3.2 னனக்ைத்டயலுள்ந ஞம் 
 

(அ) னனக்ைத்டயலுள்ந ணற்றும் ிைப்டுத்டப்ட் ஞ/ மஞத  அகுைள் 

கூட்டுத்டமத்டயன் யடயக் கூற்றுைநில் அங்ையனேள்ந அந்டந்ட பவைைள் 
அநக்ைப்டுபது, கூட்டுத்டமத்டயல் அனயலுள்ந அடிப்வ ளமனநமடமச் 
சூனலுக்கு (அனயலுள்ந ஞ அகு) அவணதபமகும். அடற்ைவணத யடய அயக்வைைள் 
இங்வை னொமபில் சணர்ப்ிக்ைடும் ன்துன், இதுழப கூட்டுத்டமத்டயன் 
னனக்ைத்டயலுள்ந ணற்றும் ிைப்டுத்டப்ட் ஞ/ மஞத அைமகும். 
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(ஆ) ளைமடுக்ைல் பமங்ைல்ைலம், யலுவப ணீடயைலம் 

இங்கு ளபநிமட்டு ஞக் ளைமடுக்ைல் பமங்ைல்ைள், ளைமடுக்ைல் பமங்ைல் இம்ளற் 
டயைடயதில் யபித அந்யதச் ளசமபஞி பிையடத்டயற்கு அவணதழப மஞத 
ரிணமற்ம் ளசய்தப்ட்து. யடயச் ளசமத்துக்ைலக்கும், ளமறுப்னக்ைலக்கும் உரித 
ளைமடுக்ைல் பமங்ைல்ைள் பன இறுடயதில் ைமஞப்ட் அந்யதச் ளசமபஞி 
பிையடத்டயற்கு அவணத ரிணமற்ம் ளசய்தப்டுையன் ழமது, அடன் பிவநபமை 
லையன் ழடனும் இமம் அல்து ட்ம் இனப்ின் அடவ பனணமக் கூற்யல் 
ைமட்டுடல்/ குயப்ிடுடல் ழபண்டும். 

ைன் ளல், ைமசும் ைமசுக்குச் சணணமவபனேம் ணற்றும் இபற்றுன் ளடமர்னவத 
அந்யதச் ளசமபஞி இமம் அல்து ட்ங்ைள் பிஸ்டீஞ பனணமக் கூற்யல் 
“யடயசமர் பனணமம் அல்து ளசபிம்” க் ைமட்ப்ட்டுள்நது. ணற்வத ல்ம 
அந்யதச் ளசமபஞி ரிணமற் இமம் அல்து ட்ங்ைள் பிஸ்டீஞ பனணமக் 
கூற்யல் “ி (ட்ங்ைள்)/ இமம்” க் ைமட்ப்ட்டுள்நது. 

 

3.3 ஆடம், ளமயத் ளடமகுடய ணற்றும் உைஞங்ைள் 
 

எநிதவப்னக்ைமைப் தன்டுத்டப்டுையன் எநிப்ன யவதங்ைலம், டவவண 
அலுபைம் அவணந்துள்ந பநமைனழண ைமஞி, ைட்டிங்ைலள் அங்குையன்து. ல்ம 
ஆடங்ைலம், ளமயத் ளடமகுடயைலம், உைஞங்ைலம் ழஞிச் ளசல்ப்டுபது 
பமற்று ையத ளறுணமத் ழடய்வு அடிப்வதிமகும். பமற்று ஆகுளசவுக்குரித 
ளசபிணமை இனப்து ஆடத்வட டுத்துக் ளைமள்படற்கு ழடிதமை அவணந்ட 
ளசபிணமகும். 

 

ழடனும் ஆடளணமன்யன் டயர்ைம ளமனநமடம ன்வணைள் கூட்டுத்டமத்டயற்குக் 
ையவக்குணமதின் ணற்றும் ஆடத்டயன் ஆகு ளசவப டயட்பட்ணமை ைஞிப்ி 
னடினேணமதின், அவ்பமம ஆடங்ைள் ளடமர்ில் லையன் ிற்ைம ளசபிங்ைள் 
ஆடத்வடப் ழஞிச் ளசல்படற்ைம ஆகுளசபமை அல்து டிதம ஆடணமை ஆையத 
இண்டு னவைலள் ளமனத்டணம னவளதமன்யல் ழஞிச் ளசல் னடினேம். ணீள் 
யறுபக் கூடித மைங்ைநின் ழஞிச் ளசல்படற்ைம ஆகுளசவு இங்கு ைபத்டயற் 
ளைமள்நப் ணமட்மது. ி ல்ம லதுமர்ப்ன ணற்றும் மணரிப்னச் ளசவுைலம்,  
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ளசவு ளசய்தப்ட் யடயக் ைமப்குடயதில் பிஸ்டீஞ பனணமக் கூற்யன் ழமது  
ைபத்டயற் ளைமள்நப்டும். 

ைமஞி ளறுணமத் ழடய்வுக்கு உட்டுத்டப்டுபடயல்வ. வத ஆடங்ைநின் ஆகு 
ளசபியனந்து ணீடணமனேள்ந ளறுணடயவத ைனயக்கும் ழமது ையவக்கும் ளறுணடய அவ் 
ஆடங்ைநின் பிவநவுப் ளனக்ைனவத ஆனேள் ைமப்குடயதில் நித ளறுணமத் 
ழடய்வு னவதின் ைரழ் ளறுணமத் ழடய்வு ைஞிப்ிப்டும். 

 

அட்பவஞ 1 - ஆடம், ளமயத் ளடமகுடய ணற்றும் உைஞங்ைநின் ளறுணமத் ழடய்வு 
படீம் 

 

ஆடம் ளறுணமத் ழடய்வு 
படீம் (%) 

ைட்டிங்ைள்  2% 

ைஞிி 20% 

டநமங்ைலம் ளமனத்டயைலம் 10% 

ணயன்சம உைஞங்ைள் 20% 

ழணமட்மர் பமைம் 25% 

அலுபை உைஞங்ைள் 20% 

தை இனப்னைள் 20% 

ளடமவக்ைமட்சயப் ளட்டிைள் 20% 

ி ஆடங்ைள் 20% 
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ழடவபப்டும் ட்சத்டயல் எவ்ளபமன யடயதமண்டு இறுடயதிலும் ஆடளணமன்யன் ஞ்சயத 
ளறுணடயவதனேம், பிவநவுப் ளனக்ைனவத ஆனேட் ைமத்வடனேம் ணீநக் ைஞிப்ிட்டு 
இற்வப்டுத்டயக் ளைமள்ந னடினேம். 

 

ஆடளணமன்வப் ழஞிச் ளசல்படற்ைம ஆகுளசபமது, அவ் ஆடத்டயன் டயனம்ிப் 
ளற்றுக் ளைமள்ந னடினேணம ளறுணடயதிலும் மர்க்ை கூடுடமை இனப்ின், அவ் 
பித்டயதமசத்வட ணயை பிவபில் டயபனயத்டல் ழபண்டும். ஆடத்டயன் பிற்வ இமம் 
அல்து ட்ம் பனணமக் கூற்யல் வத இமம்/ (ட்ம்) ன்டன் ைரழ் ைமட்ப்டும். 

னலவணதமை ளறுணமத் ழடய்வு ளசய்து னடிக்ைப்ட் எனசய யவதம ளசமத்துக்ைள் 
ளடமர்ந்தும் கூட்டுத்டமத்டயல் தன்டுத்டப்ட்டு பனையன்து. இடற்ைமை ழணடயைணமை 
ைஞக்குக் குயப்ளமன்று இப் ணமட்மது. 

3.4 யடய சமடப் த்டயங்ைள் 
 

(அ) யடயச் ளசமத்துைள் 

ைன் ட்ழமர் யலுவப ணீடயைள் எதுக்ைரடு னெம் டயபனயக்ைப்டும். இவ்பமறு 
டயபனயக்ைப்டுையன் ைன் ட்ழமர் ிற்ைமத்டயல் அபிப்ட்டு, 

 

3.4.1 பவைப்டுத்டல் 
 

கூட்டுத்டமம் டணது யடயச் ளசமத்துக்ைவந ின்பனணமறு பவைப்டுத்துையன்து. 
னடயர்வுத் டயைடய பவ வபத்டயனக்ைப்டுையன் யடய சமடப் த்டயங்ைள், ைனும் 
ையவக்ைப்ள ழபண்டித ைஞக்குைலம் ணற்றும் பிற்வக்ைமை உள்ந யடய சமடப் 
த்டயங்ைள்  பவைப்டுத்டப்டுையன்து. அவதப் ளற் ழமக்ைத்டயதும், 
னைமவணத்துபத் டரீ்ணமத்டயதும் அடிப்வதிழழத யடயச் ளசமத்துக்ைநின் 
பவைப்டுத்டல் டங்ையனேள்நது. 

(அ) னடயர்வுத் டயைடய பவ வபத்டயனக்ைப்டுையன் யடய சமடப்  த்டயங்ைள் 

 

யவதம அல்து குயத்துவக்ைப்ட் ளைமடுப்ளபமன்று உள்ந ணற்றும் 
குயத்துவக்ைப்ட் னடயர்வுத் டயைடய உள்ந பனயபம யடயச் ளசமத்துக்ைவந உவத  
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யவதம வபப்னைவந உள்நக்ையதடமை இது இனக்கும். இபற்வ னடயர்வுத் டயைடய 
பவ வபத்டயனப்டற்கு கூட்டுத்டம னைமவணத்துபத்டயற்கு ஆற்லும் அழட 
ழமன்று உறுடயதம ழமக்ைனம் உள்நது. (குயப்ன 10 ப் மர்க்ை). 

 

(ஆ) ைன் ணற்றும் ையவக்ைப்ள ழபண்டித ைஞக்குைள்  

ைன் ணற்றும் ையவக்ைப்ள ழபண்டித ைஞக்குைள் ன்மல் னவப்னன் இதங்கும் 
சந்வடதில் பிவ யர்ஞதிக்ைப்மட யவதம அல்து குயத்துவக்ைப்ட் 
ளைமடுப்வப உவத பனயபம யடயச் ளசமத்துக்ைநமகும். இடற்கு யடயதமண்டு 
இறுடயதில் 12 ணமடங்ைலக்குக் குவந்ட னடயர்வுக் ைமத்வடக் ளைமண் வனவச் 
ளசமத்துக்ைள் ற்னவதடமகும். கூட்டுத்டமத்டயன் ந்ளடமவைதில் ைன் ணற்றும் 
ையவக்ைப்ள ழபண்டித ைஞக்குைநில் “பிதமம ணற்றும் ி ையவக்ை 
ழபண்டிதவப” ணற்றும் “ைமசும் ைமசுக்குச் சணணமவபனேம்” உள்நங்ையதினக்கும். 
(குயப்ன 13 ப் மர்க்ை). 

 

(இ) பிற்வக்ைமை உள்ந யடய சமடப் த்டயங்ைள்  

வத பவைைலள் அங்ைமட ல்ம பனயபம யடயச் ளசமத்துக்ைலம் இடயல் 
அங்கும். அடமபது, ைஞக்ைரட்டுக் ைமப்குடயதின் இறுடயதில் 12 ணமடங்ைலக்குள் 
னைமவணத்துபத்டயமல் பிற்வ ளசய்படற்குத் டரீ்ணமிக்ைப்ட்மல் அன்ய அல்து 
னடயர்வுத் டயைடய பவ வபத்டயனக்ைப்டுையன் வனவதல்ம ளசமத்துக்ைள் இடயல் 
அங்கும். ழப, இது பவதறுக்ைப்ட் ங்ைம னபத் (டிதமர்) ைம்ிதின் பிவ 
யர்ஞதிக்ைப்மட ங்குைவந உவதடமை இனக்கும். 

 

(ஈ) யடயசமர் ளமறுப்னைள்  

IAS 39 இன் ிைமம் ளமறுப்னைள் பவைப்டுத்டப்டுபது, யதமதணம ளறுணடயக்கு ணீள் 
ைஞிப்ீடு ளசய்தப்ட் யடயசமர் ளமறுப்னைள் ணற்றும் வத ளமறுப்னைள் 
ன்பமமகும். ளசலுத்டய னடிக்ைப்ட் இத்துச் ளசய்தப்ட் ணற்றும் ைமங் ைந்ட 
ளமறுப்னைள் ளடமர்ிம ைப்மடுைள் யடயசமர் ளமறுப்மை ைனடப் ணமட்மது. 
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3.5 இனப்ன 
 
தைர்வுப் ளமனட்ைநின் இனப்ழ கூட்டுத்டமத்டயன் இனப்மை உள்நது 
(கூட்டுத்டமத்டயல் இனப்ன ழஞிச் ளசல்ப்டுபது தைர்வுக்ைமை ணட்டுழண ன்துன் 
இவ் இனப்னைள் பிற்வ ளசய்தப்டுபடயல்வ). ழப, இவ் இனப்னைள் அபற்யன் 
ஆகுளசபின் அடிப்வதில் ளறுணடய ைஞிக்ைப்டும். இவ் இனப்னைள் னன் பனடல் 
னன் பியழதமைம் (FIFO) னும் அடிப்வதில் ைஞிப்ீடு ளசய்தப்டும். 

 

3.6 பிதமம ைன்ட்ழமர் 
 
3.6.1 எதுக்ைரடுைள் – பிதமம பனணடயைள்/ ஊனயதர் ைன்ட்ழமர் 
 

ணீநப் ளற்றுக் ளைமள்ந னடினேளண டயர்மர்க்ைப்டுையன் ளறுணடயக்ழை பிதமம 
பனணடயைள் ழஞிச் ளசல்ப்டுையன்து. கூட்டுத்டமத்டயற்குக் ையவக்ை ழபண்டித உரித 
ளறுணடயவத ளற்றுக் ளைமள்ந னடிதமளட ளடநிபம அத்டமட்சயைள் ைமஞப்டுையன் 
சந்டர்ப்ங்ைநில் அடற்ைமை யடய எதுக்ைரடுைள் ழஞிச் ளசல்ப்டும். ைன்ட்ழமர் மரித 
யடய ளனக்ைடிக்குள் டள்நப்ட்டினத்டல் ணற்றும் அக் ைன்ட்ழமர் பங்குழமத்து 
யவவத அவபடற்ைம பமய்ப்ன அல்து யைழ்டைவு ைமஞப்டும் ழமது யடயசமர் 
ணீநவணப்ின் ழமது ைவத் டயனப்ிச் ளசலுத்துபவட ீண் ைமம் டட்டிக்ைனயத்டல் 
னடம சந்டர்ப்ங்ைநிழழத பிதமம ைன்ட்ழமர் யடய எதுக்ைரடுைநின் ைரழ் 
ைனயக்ைப்டும். பிஸ்டீஞ பனணமக் கூற்யல் உள்ந பியழதமை ளசவுைநின் ைரழ் 
பனத்டயல் குவ யடய எதுக்ைரடுைள் ளசபிணமைக் ைமட்ப்டும் ன்துன், உரித 
ளசமத்துக் ைஞக்ையயனந்து அந் யடய எதுக்ைரடு குவக்ைப்டும். ணீந அபிட்டுக் ளைமள்ந 
னடிதமட பிதமமக் ைன்ட்ழமவ டுத்துக் ளைமண்மல் அத் ளடமவை பனணமக் 
கூற்யல் பியழதமைச் ளசவுைநியனந்து ீக்ைப்டும். 

அட்பவஞ 2 – ழசவப ளறுர் ைன்ட்ழமர் யடய எதுக்ைரடு – 2019.12.31 

(னொமபில்) 

2019.01.01 யடய எதுக்ைரடு 95,896,612 

2019 ஆம் பனத்டயல் அபடீு 5,207,559 

2019.12.31 ஆம் டயைடயக்கு யடய எதுக்ைரடு 101,104,174 
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3.6.2 மமபிட ைன்ட்ழமர் யடய எதுக்ைரடு 
 

அட்பவஞ 3 – மமபிட ைன்ட்ழமர் யடய எதுக்ைரடு – 2019.12.31 

(னொமபில்) 

2019.01.01 யடய எதுக்ைரடு 30,416,265 

2019 ஆம் பனத்டயல் அபடீு 2,725,721 

2019 ஆம் பனத்டயல் டயபனயப்ன - 

2019.12.31 ஆம் டயைடயக்கு யடய எதுக்ைரடு 33,141,986 

 

3.6.3 ி ையவக்ைப் ள ழபண்டிதவபக்ைம யடய எதுக்ைரடு 
 

3.6.3.1 ஊனயதர் ைன் 
 

ைரழ்க் ைமட்ப்ட் ைன் பவைைநின் ைரழ் டவைவணனேள்ந கூட்டுத்டம ஊனயதர்ைலக்கு 
பனங்ைப்ட் ைன் ளடமவைைள் ஊனயதர் ைில் அங்கும். 

 

 இர் ைன். 
 பிழச ைன். 
 ழமக்குபத்துக் ைன். 
 பீவணப்னக் ைன். 
 ி ைன்ைள். 

 

ஊனயதர் ைன் ளடமர்ில் தக் ைமை அல்து அபி னடிதமக் ைமை 
ளபநிப்டுத்டப்ட்டினப்து, கூட்டுத்டமத்டயல் இினேம் ழசவபதில் இல்மட (ஏய்வு 
ளற்றுள்ந, இமயமணம ளசய்துள்ந அல்து ைமஞ் ளசன்றுள்ந ஊனயதர்ைள்) 
ஊனயதர்ைநிணயனந்து ணீந அபிட்டுக் ளைமள்ந னடிதமட ைனுக்ைம யடய எதுக்ைரமகும். 
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அட்பவஞ 4 – ஊனயதர் ைனுக்ைம யடய எதுக்ைரடு – 2019.12.31 

(னொமபில்) 

2019.01.01 யடய எதுக்ைரடு 173,426 

2019 ஆம் பனத்டயல் அபடீு (765) 

2019.12.31 ஆம் டயைடயக்கு யடய எதுக்ைரடு 172,661 

 

3.6.3.2 ஊனயதர் னற்ஞம் 
 

ைரழ்க் ைமட்ப்ட் னற்ஞ பவைைநின் ைரழ் டவைவண ளற் ஊனயதர்ைலக்கு 
பனங்ைப்ட் னற்ஞங்ைள் ஊனயதர் னற்ஞத்டயல் அங்கும். 

 

 யைழ்ச்சயைலக்ைம னற்ஞம். 
 ஊனயதர்ைலக்ைம மமபிட னற்ஞம். 
 ளபநிமட்டுப் தஞங்ைலக்ைம னற்ஞம். 
 பமவை அவ ைட்ஞங்ைலக்ைம னற்ஞம். 
 

இங்வை னொப்பமயி கூட்டுத்டமத்டயல் இினேம் ழசவபதில் இல்மட (ஏய்வு 
ளற்றுள்ந, இமயமணம ளசய்துள்ந அல்து ைமஞ் ளசன்றுள்ந ஊனயதர்ைள்) 
ஊனயதர்ைநிணயனந்து ணீந அபிட்டுக் ளைமள்ந னடிதமட னற்ஞத் ளடமவைைள் 
ளபநிப்டுத்டப்டுையன்பமறு ஊனயதர் னற்ஞங்ைலக்ைமை தக் ைன் அல்து அபி 
னடிதமக் ைன் யடய எதுக்ைரடு எதுக்ைரடு ளசய்தப்ட்டுள்நது. 
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3.7 உரிவணதமண்வண ணமற்ம் ற்யத கூற்று 
 

 (னொம) 

னன்வத பனத்டயற்குரிதடமை - ளசமம (ධා)டமம பிபஞ 
யைழ்ச்சயக்ைமை ையவக்ைப் ளற் ளறுணடய 

5,000,000 

னன்வத பனத்டயற்குரிதடமை – அச த்டமர் ண்டிவை 
சமர்ில் பனணடயைள் 

967,770 

னன்வத பனத்டயற்குரிதடமை – பரி ளறுணடயைள் ணீடம 
சரமக்ைல்ைள் 

7,022,776 

னன்வத பனத்டயற்குரிதடமை – ளறுணமத் ழடய்வு 
சரமக்ைல்ைள் 

1,566 

னன்வத பனத்டயற்குரிதடமை – ைஞக்ைமய்வுக் ைட்ஞம் 
ளசலுத்துடல் சமர்ில் சரமக்ைல்ைள் 

(423,000) 

னன்வத பனத்டயற்குரிதடமை – னடலீட்டு 
பனணமஙைநில் சரமக்ைல்ைள் 

(335,038) 

னன்வத பனத்டயற்குரிதடமை – ழசமி ைணமவுக்ைமை 
ைமப்னறுடய இனப்ீட்டுத் ளடமவை ையவக்ைப் ளறுடல் 
சரமக்ைல்ைள் 

1,919,018 

னன்வத பனத்டயற்குரிதடமை – சர சர்பழடச 
ளடமவக்ைமட்சய யறுபத்டயணயனந்து ையவக்ை ழபண்டித 
பனணடய சரமக்ைல்ைள் 

(269,054) 

 

3.8 ைமசும் ைமசுக்குச் சணணமவபனேம் 
 

யடயப் மய்ச்சல் கூற்யல் ைமசும் ைமசுக்குச் சணணமவபதில் வைதிலுள்ந ைமசும், பங்ைய 
வனவக் ைஞக்கு ணீடயனேம் உள்நக்ைப்ட்டினக்கும்.  

யடய யவக் கூற்யல் பங்ைய ழணடயைப் ற்மது, வனவப் ளமறுப்ைநின் ைரழ் 
ைன் ளறுவைதின் ைரழ் ைமட்ப்ட்டுள்நது. பங்ையக் ைஞக்ையஞக்ைக் கூற்யன் ிைமம்  
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2019.12.31 ஆம் டயைடயக்கு ைஞக்கு ணீடய/ ழணடயைப் ற்று – இங்வை பங்ைய ளடமகுடயக் ையவந 
(னொ. 247,851,812.46), இங்வை பங்ைய ளமரிங்ன் ையவந (னொ. 5,728,997.55) ணற்றும் ணக்ைள் பங்ைய 
ைஞக்கு ணீடய னொ. 50,000 ன்பமமகும். 

 

3.9 பிதமம ளைமடுப்வுைள்/ ளமறுப்னைள் 
 

எனபன ைமப்குடயக்குள் அல்து அடயலும் குவந்ட ைமப்குடயக்குள் ளசலுத்ட 
ழபண்டித ளமறுப்னைள் (அல்து ளமதுபம பிதமமத்டயன் ளசதற்டு சுற்றுபட்த்துள்) 
வனவப் ளமறுப்னைநமைவும், அவ்பமறு குறுையத ைமணல்மட ளமறுப்னைள் 
வனவதல்ம ளமறுப்னைநமைவும் பவைப்டுத்டப்டும். பிதமம ளைமடுப்வுைள் 
ிடமணமை சந்வடப் ளறுணடயதின் அடிப்வதில் அவதமநம் ைமஞப்டுையன்து. 

 

3.10 ப்ன ணற்றும் எத்டய வபக்ைப்ட் பனணம பரி 
 

ைமப்குடயக்குரித பரிச் ளசபித்துள் ப்ன ணற்றும் எத்டய வபக்ைப்ட் பரி ஆையத 
இனபவை பரிைலம் அங்கும். ழடி உரித்துன் சம்ந்டப்டுையன் அல்து வத 
ைமப்குடயளதமன்றுக்ைம பிஸ்டீஞ பனணமக் கூற்றுன் சம்ந்டப்மட 
(டயர்ைமத்டயற்ைம ளைமடுப்வுைள்) ைமப்குடயைலக்கு ற்னவதடமை 
ளசலுத்டப்ட்டுள்ந பரித் ளடமவைைள் பனணம பரிக் கூற்யல் உள்நக்ைப்டும். இடன் 
ழமது ழடி உரித்துன் ளடமர்னவத அல்து வத ைமப்குடயளதமன்றுக்ைம 
பிஸ்டீஞ பனணம பரிக் கூற்றுன் சம்ந்டப்ட் பரிைள் டித் டிதமை இங் 
ைமஞப்டுபது அபசயதணமகும். 

 

2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இக்ை உள்மட்டு இவபரிச் சட்த்டயன் ைரனம 
ற்மடுைலக்கும், இச் சட்த்டயன் ைரனம டயனத்டங்ைலக்கும் அவணதழப டற்சணதம் 
பனணம பரி ைஞிப்ிப்டுையன்து. பரி எலங்குபிடயைலக்கு அவணத பரிவத 
ைஞிப்ிடுபடற்ைமை ஈடுடுத்டப்டுையன் பிதங்ைள் ைமத்டயற்குக் ைமம் 
னைமவணத்துபத்டயமல் ைபத்டயற் ளைமள்நப்டுையன்து. அடற்ைவணத இவபரித் 
டயவஞக்ைநத்டயற்கு ளசலுத்டப் ழபண்டித பரி ைஞிப்ிப்டுையன்து. 

 

ளசமத்துக்ைலக்கும் ளமறுப்னைலக்கும் இவதிம பித்டயதமசத்வட பரி அடிப்வதில் 
ைபத்டயற் ளைமண்டு, அடவ அச் ளசமத்துக்ைநிதும் ளமறுப்னைநிதும் யடய 
அயக்வைைலக்கு ளப்ட்டு ழஞிச் ளசல்ப்டுையன் ளறுணடயக்கு இவதில்  
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ைமஞப்டுையன் பித்டயதமசம் ைபத்டயற் ளைமள்நப்ட்ழ ளமறுப்னைள் னவவத 
மபித்து எத்டய வபக்ைப்ட் பரி ைஞிப்ிப்டுையன்து. எத்டய வபக்ைப்ட் பனணம 
பரிவத ைஞிப்ிடும் ழமது ழணற்ளசமன் பித்டயதமசம் யடய யவவண கூற்று டயைடயக்கு 
அனயலுள்ந பரி படீத்டயமல் ளனக்ைப்டும். இடன் ழமது டரீ்க்ைப்ட் அட்டுறு 
பனணம பரிச் ளசமத்து அல்து டரீ்க்ைப்ட் அட்டுறு பனணம பரி ளமறுப்ன 
அநிக்ைப்டுையன்து. 

 

எத்டயவபக்ைப்ட் பனணம பரி ளசமத்துைநமை ழஞிச் ளசல்படன் னெம் 
டயர்ைமத்டயல் பரி அபிப்க் கூடித இமத்வட குவப்டற்கு அது மபிக்ைப்டும். 
எத்டய வபக்ைப்ட் பனணம பரி ளசமத்துக்ைவநனேம் ளமறுப்னைவநனேம் 
என்ழமளமன்று ஈடு ளசய்பது சட்த்டயமல் டத்துபணநிக்ைப்டுையன் சந்ந்டர்ப்ங்ைநில் 
அடவ ழணற்ளைமள்ந னடினேம். 

 

அட்பவஞ 5 – எத்டய வபக்ைப்ட் பரி – 2019.12.31 ஆம் டயைடயக்கு 

(னொமபில்) 

பிம் ழடயத ட்டுப் 
ளறுணடய 

ழடயத பரிப் 
ளறுணடய 

ைம 
பித்டயதமசம் 

பரி படீம் 

(%) 

எத்டய 
வபக்ைப்ட் பரி 

ஆடம், ளமயத் 
ளடமகுடய ணற்றும் 
உைஞங்ைள் 

452,570,839 271,452,139 181,118,700 28% 50,713,236 

ஞிக்ளைமவ 
எதுக்ைனம், ி 
எதுக்ைங்ைலம் 

359,097,953 - 359,097,953 28% (100,547,427) 

     (49,834,191) 
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 (னொம) 

குயப்ன  

ளணமத்டச் ளசமத்துக்ைநிதும் ழடயத ட்டுப் ளறுணடய 461,003,970 

ைனய  

ைமஞிைள் (7,660,503) 

ழணமட்மர் பமைம் (ழட..ள.) – 2010 (1) 

ழணமட்மர் பமைம் (ழட..ள.) – 2011 (2) 

JICA அநிப்ன (16) 

ழணமட்மர் பமைங்ைள் அநிப்ன (772,609) 

ஆடம், ளமயத் ளடமகுடய ணற்றும் உைஞங்ைள் 452,570,839 

  

குயப்ன  

ஞிக்ளைமவ எதுக்ைம் 224,679,135 

ழசவப ளறுர் ைன் ட்ழமர் எதுக்ைம் 101,104,171 

ஊனயதர் ைன் ட்ழமர் எதுக்ைம் 172,661 

மமபிட ைன் ட்ழமர் எதுக்ைம் 33,141,986 

ஞிக்ளைமவ எதுக்ைனம், ி எதுக்ைங்ைலம் 359,097,953 

 

3.11 டயர்மம ளமறுப்னைள் 
 

கூட்டுத்டமம் ைந்ட ைமங்ைநில் ழணற்ளைமண் சட் ரீடயதம ைப்மடுைள் ணற்றும் 
உன்டிக்வைைலக்கு அவணபம ைப்மடுைநின் பிவநபமை குயத்ட ைப்மடுைவந 
யவவு ளசய்படற்கு ளமனநமடம ரீடயதம தன்ைள் ளபநிழதறுையன் பமய்ப்ன 
ைமஞப்டுையன் ணற்றும் ம்ைணம ணடயப்ீளமன்று குயத்ட ைப்மடுைள் ற்ய 
ழணற்ளைமள்நக் கூடித ளமறுப்னைள் டயர்மம ளமறுப்னைள் ஆகும். 
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கூட்டுத்டமத்டயற்கு டயமை 11 பனக்குைள் டமக்ைல் ளசய்தட்டுள்ந. 
கூட்டுத்டமத்டயற்கு டயமை பனங்ைப்க் கூடித ீடயணன் உத்டவுைலக்கு அவணத 
இந்ட 11 பனக்குைநிதும் னவப்மட்மநர்ைலக்கு ளசலுத்ட ழபண்டி ற்டுளண 
ணடயப்ீடு ளசய்தப்ட்டுள்ந ட்ஈட்டுத் ளடமவைதம னொ. 877,950,000 ளடமவை யடயக் கூற்று 
குயப்னைநின் ைரழ் ளபநிப்டுத்டப்ட்டுள்நது. 

 

3.12 ஏய்வுப் தன்ைள் ளமறுப்ன 
 

குயத்துவக்ைப்ட் தன் டயட்ம் ன்து ஊனயதர் எனபர் ஏய்வு ளறும் ழமது, 
ளமதுபமை பதது, ழசவபக் ைமம் ணற்றும் ட்ஈட்டுத் ளடமவை ஆையத ைமஞிைலள் 
என்வ அல்து என்றுக்கு ழணற்ட் ைமஞிைவந அடிப்வதமைக் ளைமண்டு 
பனங்ைப்டுையன் ஏய்வுக் ளைமடுப்பமகும். 

 

குயத்துவக்ைப்ட் தன் டயட்த்டயற்கு அவணத ந்ளடமவைதில் உள்நக்ைப்டுையன் 
ஞிக்ளைமவ ளமறுப்மை இனப்து ந்ளடமவை டயைடயக்கு குயத்துவக்ைப்ட் தன் 
டயட்த்டயன் டற்ைம/ ப்னப் ளறுணடயதமகும். குயத்துவக்ைப்ட் தன்ைவந ணடயப்ீடு 
ளசய்னேம் ழமது, இங் ைமஞப்மட ைந்ட ைம ழசவபச் ளசபிங்ைலம் ைபத்டயற் 
ளைமள்நப்டும். குயத்துவக்ைப்ட் தன் டயட்ணமது சுதமடீ ஆனேள் ணடயப்ீட்மநர் 
எனபர் ஊமை Projected Unit Credit ணடயப்ீட்டு னவளதமன்யற்கு அவணத  பனமந்டம் 
ைஞிப்ீடு ளசய்தப்டும். இங்கு டற்ழமவடத/ ப்னப் ளறுணடயவத யச்சதிப்டற்கு 
ணடயப்ீடு ளசய்தப்ட் டயர்ைம யடயப் மய்ச்சல்ைள் அசமங்ை ிவஞனயைள் ணற்றும் 
னவப்னன் இதங்கும் சந்வடதில் ைமஞப்டுையன் உதர் ணட்த்டயம ைம்ிைநின் 
ிவஞனயைநின் பட்டி பிையடத்வட தன்டுத்டயக் ளைமண்டு ைனயவு பனங்ைப்டும். 

 

இடனூமை லையன் இமம் அல்து ட்ம் ழணற்ளசமன் ஊைங்ைநில் ற்டுையன் 
ணமற்ங்ைள் ைமஞணமை லையன் பித்டயதமசனம் குயத்துவக்ைப்ட் பனத்டயன் 
பிஸ்டீஞ பனணமக் கூற்யல் உட்ழசர்க்ைப்டும். இடன் ழமது இங்வை ைஞக்ைரட்டு 
யதணங்ைள் 19 (LKAS 19)  அடிப்வதமைக் ளைமண்டு ைஞிப்ீடு ளசய்தப்ட்டுள்நது. 

ழசவப ளசபிங்ைள் ஏய்வுப் தன் டயட்ம் டதமரிக்ைப்டுையன் ைமப்குடயக்ைமை 
நித னவதின் ைரழ் அந்டந்ட பனத்டயற்ைமை ழசர்த்துக் ளைமள்நல் ழபண்டும். 

2019.12.31 ஆம் டயைடயக்கு குயத்துவக்ைப்ட் தன் டயட்ம் சுதமடீ ஆனேள் 
ணடயப்ீட்மநளமனபம டயன. ிதல் ஸ். குஞடயக்ை அபர்ைநிமல் ைஞிப்ீடு 
ளசய்தப்ட்து. 
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இந்ட னவதின் ைரழ் ஞிக்ளைமவ தவ ைஞிப்ீடு ளசய்படற்கு ஈடுடுத்டப்ட் 
ிடம பினப்த் ளடரிவுைள் ைரழ்க் ைமட்ப்ட்டுள்நது. 

 

 ைனயவு படீம் 10.37% படீணமகும். (டயர்ைம யடயப் மய்ச்சயன் டற்ழமவடத/ ப்னப் 
ளறுணடயவத ைஞிப்ிடுபடற்கு ஈடுடுத்டப்டுையன் பட்டி படீம்) 

 டயர்ைம சம்ந அடயைரிப்ன படீம் 4% படீம் ன்பமறு. 
 ஏய்வு ளறும் பதது 60 பனங்ைள் ன்பமறு. 

 

யறுபம் ளடமர்ந்தும் ீடித்டயனக்கும் ன் ண்ஞக்ைன அடிப்வதமைக் 
ளைமள்நப்டுபதுன், ஏய்வுப் தன்ைள் சமர்ில் னன் யடயதளணமன்று வபத்டயனப்டயல்வ. 

 

அட்பவஞ 6 – யடய யவவண கூற்யல் ைமட்ப்ட் ளறுணடயைள் 

பிம் ளடமவை 

(னொம) 

2019.01.01 ஆம் டயைடயக்கு ணீடய 193,324,604 

2019 ஆம் பனத்டயற்ைம எதுக்ைரடு 76,238,975 

2019 ஆம் பனத்டயல் ழணற்ளைமள்நப்ட் 
ளைமடுப்வுைள் 

(44,884,444) 

2019.12.31 ஆம் டயைடயக்கு ணீடய 224,679,135 
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அட்பவஞ 7 – ஏய்வுப் தன் டயட்த்டயன் டற்ழமவடத/ ப்னப் ளறுணடயதில் ணமற்ங்ைள் 

பிம் ளடமவை 

(னொம) 

2019.01.01 ஆம் டயைடயக்கு ஏய்வுப் தன் டயட்த்டயன் 
ளமறுப்ன 

193,324,604 

அவதமநம் ைமஞப்ட் உண்வணதம ளசபின் 
இமம்/ ட்ம் 

273,132 

2019.12.31 ஆம் டயைடயக்கு ஊைங்ைநில் ற்ட் ணமற்ங்ைள் 
ைமஞணமை லந்ட இமம்/ ட்ம் 

18,326,456 

பனத்டயல் இங் ைமஞப்ட் ளசமத்துக்ைள்/ 
ளமறுப்னைள் 

21,525,685 

ஏய்வுத் டயட்த்டயன் ிைமம் ளசலுத்டப்ட் தன் 
ளடமவை 

(44,884,444) 

டற்ழமவடத/ ப்ன ழசவப ஆகு ளசவு 10,331,668 

பட்டிச் ளசபிங்ைள் 25,782,034 

2019.12.31 ஆம் டயைடயக்கு ஏய்வுத் டயட்த்டயன் ளமறுப்ன ணீடய 224,679,135 
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அட்பவஞ 8 – பனணமக் கூற்யல் இங் ைமஞப்ட் ளறுணடயைள் 

பிம் ளடமவை 

(னொம) 

ளடமவை 

(னொம) 

டற்ழமவடத/ ப்ன ழசவப ஆகு ளசவு 10,331,668  

ளமறுப்னைள் ணீடம பட்டி 25,782,034 36,113,702 

பிஸ்டீஞ பனணமக் கூற்யல் அவதமநம் 
ைமஞப்ட் உண்வணதம ளசபின் இமம்/ 
ட்ம் 

273,132  

2019.12.31 ஆம் டயைடயக்கு ஊைங்ைநில் ற்ட் 
ணமற்ங்ைள் ைமஞணமை லந்ட இமம்/ ட்ம் 

18,326,456  

பனத்டயல் இங் ைமஞப்ட் ளசமத்துக்ைள்/ 
ளமறுப்னைள் 

21,525,685 40,125,273 

2019.12.31 ஆம் டயைடயக்கு ளறுணடய  76,238,975 

 

3.13 ளைமவ/ அநிப்னைள் 
 

ஆடம், ளமயத் ளடமகுடய ணற்றும் உைஞங்ைள் ளடமர்ம ளைமவைள்/ அநிப்னைள், 
வனவதல்ம ளமறுப்னைநின் எத்டய வபக்ைப்ட் ளைமவைநின்/ அநிப்னைநின் ைரழ் 
உள்நங்குபதுன், நித னவக்கு அவணத பிஸ்டீஞ பனணமக் கூற்யல், இச் 
ளசமத்துக்ைநின் உற்த்டய பிவநவுப் ளனக்ைம் ணயக்ை ஆனேட் ைமம் னலபதும் இது பவு 
வபக்ைப்டும். 

 

3.13.1 உள்மட்டுக் ளைமவைள் 

 

உள்மட்டுக் ளைமவைள் – உைஞங்ைலக்ைமைக் ையவக்ையன் ளைமவைள் 20% 
பனமந்ட படீத்டயலும், ழணமட்மர் பமைங்ைள் 25% பனமந்ட படீத்டயலும்   
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ளறுணமத் ழடய்வு ளசய்தப்டுையன்து. 2016 ஆம் ஆண்டில் அசமங்ை அநிப்மை/ 
ளைமவதமை னொ. 7,400,000/= ளறுணடயதம  ழணமட்மர் ைமர் என்றும், னொ. 4,100,000 
ளறுணடயதம ழபன் என்றும் கூட்டுத்டமத்டயற்கு பனங்ைப்ட்து. 2017 ஆம் 
பனத்டயல் கூட்டுத்டமத்டயன் ல்யஞக்ை அவபரிவசவத ஆம்ிப்டற்குத் 
ழடவபதம உைஞங்ைவநக் ளைமள்பவு ளசய்படற்கு னொ. 171,000,000/= வும், 
யைழ்ச்சயத் டதமரிப்னைலக்ைமை னொ. 9,000,000/= வும் உள்மட்டுக் ளைமவதமை 
பனங்ைப்ட்து. 2018 ஆம் பனத்டயல் அசமங்ைத்டயன் ழடசயத பவு – ளசவுத் டயட் 
எதுக்ைரடுைநின் ைரழ் னெட ளசமத்துக்ைவநக் ளைமள்பவு ளசய்படற்ைமை 100 
ணயல்யதன் யடயனேம், 2019 ஆம் பனத்டயல் னொ. 150 ணயல்யதன் யடயனேம் ளைமவதமை/ 
அநிப்மை பனங்ைப்ட்து. 

 

3.13.2 ளபநிமட்டுக் ளைமவைள் 
 

கூட்டுத்டமத்டயற்கு உைஞங்ைநமை னொ. 654,665,339 ளறுணடயதம ளபநிமட்டுக் 
ளைமவைள் ையவக்ைப் ளற். இத் ளடமவை குயத்ட உைஞங்ைநின் ஆனேட் 
ைமம் னலபடயலும் குவந்து ளைமண்டு ளசல்லும் அடிப்வதில் ளறுணமத் 
ழடய்வு ளசய்தப்ட்டுள்நதுன், இடடிப்வதில் 2016 ஆம் பனத்டயற்குரித 
ளடமவை னொ. 2,596,040.18 ஆகும். இது பனணமக் கூற்யல் ளைமடுக்ைப்ட்டுள்ந 
குயப்னைநில் ளபநிமட்டுக் ளைமவைலக்ைம ளறுணமத் ழடய்வு னும் 
டவப்ின் ைரழ் டிதமைக் ைமட்ப்ட்டுள்நது. 

 

ப்மன் அசமங்ைத்டயன் உடபிதமை  JICA – இங்வை ைனத்டயட்த்டயன் ைரழ் 2012.12.27 
ஆம் டயைடய னொ. 66,773,684.69 ளறுணடயதம உைஞங்ைள் கூட்டுத்டமத்டயற்கு 
ையவக்ைப் ளற். இவ் உைஞங்ைள் 2D ணற்றும் 3D சம்ந்டணம யைழ்ச்சயத் 
ளடமகுப்ன படிக்வைைலக்ைமைழப கூட்டுத்டமத்டயற்கு ையவத்டது. ழணற்டி 
உைஞங்ைநின்  ளறுணமத் ழடய்வுப் ளறுணடய 2013 ஆம் பனம் ளடமக்ைம் 
அடன் உற்த்டய பிவநவுப் ளனக்ைம் ணயக்ை ஆனேட்ைமப் குடயக்குள் (5 பனங்ைள்) 
ளறுணமத் ழடய்வப ழணற்ளைமள்படற்ைம ற்மடுைள் ளசய்தப்ட்து. 

 

இங்வை னொப்பமயி கூட்டுத்டமத்டயனுள் ப்மன் ளடமவக்ைமட்சய 
யைழ்ச்சயைவந ழணம்டுத்துபடற்ைமை னொ. 73.6 ணயல்யதன் ளறுணடயதம (52.6  
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ணயல்யதன் ப்மன் ளதன்) யைழ்ச்சயைள் ப்மன் ைமசம உடபிக் ளைமவ 2015/2016 
யைழ்ச்சயத் டயட்த்டயன் ைரழ் பனங்ைப்ட்து. அடற்ைவணத, டயவழசரிதிமல் 
ழணற்டி ைனத்டயட்த்வட அனல் ளசய்படற்ைமை னொ. 42,720,573.44 ளடமவைவத ளைமவ 
அடிப்வதில் கூட்டுத்டமத்டயற்கு பனங்ை இஞக்ைம் ளடரிபிக்ைப்ட்து. இடயல் 
னொ. 20 ணயல்யதன் 2017 இல் பனங்ைப்ட்துன், ஞ்சயத ளடமவை 2018 ஆம் 
பனத்டயலும், 2019 ஆம் பனத்டயலும் பனங்ைப்ட்து. ழணற்டி ளறுணடயைள் 
பனணமக் கூற்யல் ி பனணமங்ைநின் ைரழ் (யைழ்ச்சயத் டதமரிப்னக்ைம 
ளபநிமட்டுக் ளைமவ) ைமட்ப்ட்டுள்நது. 

 

அத்துன், 2017 ஆம் பனத்டயல் RAPA Project ைனத்டயட்த்டயன் ைரழ், ளைமரித 
அசமங்ைத்டயமல் னொ. 36,198,604.65 ளறுணடயதம ஊை ளசமத்து 
னைமவணத்துபத்டயற்ைம டியட்ல் ழஞிப் மதுைமப்ன னவவணளதமன்று 
பனங்ைப்ட்து. 

 

3.14 னள்வு பனணமம் 
 

கூட்டுத்டமத்டயன் னள்வு ைஞக்குப் டயதப்டுபது அட்டுறு அடிப்வதிமகும். 
கூட்டுத்டமத்டயன் னடலீட்டு பனணமம் ைஞக்குப் டயதப்டுபதும் இழட 
அடிப்வதிமகும்.  

 

கூட்டுத்டமத்டயன் னள்வபக் ைபத்டயற் ளைமள்லம் ழமது ைமப்குடயக்குரிதடமை 
ையவக்ைப் ளற் ணற்றும் ையவக்ைப் ள ழபண்டித சை பனணமங்ைநிதும் 
யதமதணம ளறுணடய ைபத்டயற் ளைமள்நப்ட்டுள்நது. ம்ைணமை ளறுணடயவத 
அநபிக் கூடிதடமை இனக்கும் ட்சத்டயலும், அவ் பனணமங்ைநியனந்து டயர்ைமத்டயல் 
ளமனநமடம தன்ைள் கூட்டுத்டமத்டயற்கு ையவக்கும் ட்சத்டயலும் ணட்டுழண 
கூட்டுத்டமம் பனணமணமை ைபத்டயல் ளைமள்லம். 

 

எநிப்ன பமவ ழ பிற்வ னெம் ையவக்கும் பனணமழண கூட்டுத்டமத்டயன் 
ிடம பனணம னெணமகும். பனணமக் கூற்யல் உள்நங்ையனேள்ந வத பனணம 
னெங்ைள் ளடமர்ில் பனணமக் கூற்யல் குயப்னைநில் டப்ட்டுள்ந. 
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3.15 ளசபிங்ைள் ளடமர்ில் ைஞக்குப் டயடல் 
 

கூட்டுத்டமத்டயன் ளசபிங்ைள் அட்டுறு அடிப்வதில் ைஞக்குப் டயதப்ட்டுள்நது. 
மநமந்ட ளசதற்மடுைவந ழணற்ளைமள்படற்கும், ளசமத்துைள், ளமயத் ளடமகுடய ணற்றும் 
உைஞங்ைவந பிவத்டயனுன் ழடபடற்கும் மநமந்டம் ளசபமகும் ல்ம 
ளசபிங்ைலம் இடயல் அங்கும். 

 

ழணடயைப் ற்று பட்டிச் ளசபிம் லம் சந்டர்ப்ங்ைநில், அச் ளசபிம் யடயக் 
ளைமடுப்வுைநின் ைரழ் பனணமக் கூற்யல் உள்நக்ைப்டும். 

 

3.16 யடயப் மய்ச்சல் கூற்று 

 

ழரில் னவவதப் தன்டுத்டயழத யடயப் மய்ச்சல் கூற்று டதமரிக்ைப்டுையன்து. இங்கு 
ைமசும் ைமசுக்குச் சணணமவபனேம், வைதில் உள்ந ைமவசனேம், பங்ைய வனவக் ைஞக்கு 
ணீடயவதனேம் குயக்கும். 

 

3.17 ந்ளடமவை டயைடயதின் ின்ம யைழ்வுைள்/ சம்பங்ைள் 
 

ந்ளடமவை டதமரிக்ைப்ட்டன் ின் இம்ளற் சை அநவு ரீடயதம சம்பங்ைவநனேம் 
ைபத்டயற் ளைமண்டு ளபநிப்டுத்டல் அல்து சரமக்ைல்ைள் ளசய்தப்ட்டுள்ந. 

 

3.18 னொபமயி சனெை ன்னரி யடயதம் 
 

2004 ஆம் பனத்டயல் ஆம்ிக்ைப்ட் ல்ழபறு ைனத்டயட்ங்ைள் ஊமைவும் ளமது 
ணக்ைநிணயனந்து ழசைரிக்ைப்ட் யடயவத, சனெை ன்னரி யடயதம் ளைமண்டுள்நது. 

அட்பவஞ 9 – 2019.12.31 ஆம் டயைடயக்கு சனெை ன்னரித யடயதத்டயன் ணீடய 
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பிம் னொம 

2019.01.01 ஆம் டயைடயக்கு ணீடய 440,827 

ழைள்பி வபப்ன ணீடம பட்டி 35,949 

2019.12.31 ஆம் டயைடயக்கு ணீடய 476,775 

 

சனெை ன்னரி யடயதம் யடய யவவணக் கூற்யன் என குடயதமை உள்நக்ைப்ட்டுள்நது. 

 

4. அனவபச் ளசமத்துைள்/ னப்மட ளசமத்துைள் (ஆக்ைவுரிவணக்ைம ளைமடுப்வுைள்) 
 

யைழ்ச்சய எநிப்ன உரிவண ளடமர்ில் ளசலுத்ட ழபண்டி ற்டுையன் வப்னரிவண 
ளைமடுப்வுைள் (உள்மட்டு அல்து ளபநிமட்டு வப்னைள்) அல்து 
கூட்டுத்டமத்டயமல் டதமரிக்ைப்டுையன் டதமரிப்னைலக்ைம (ளடமவக்ைமட்சய மைம், 
டயவப்ம், ைமர்ட்டூன் ணற்றும் ி) ளசபிங்ைள்  LKAS 38 இற்கு அவணத னப்மட 
ளசமத்ளடமன்மை ைனடப்டுபதுன், அவ்பமறு ைனடப்டுபடற்கு, இங் ைமடம் டயன், 
ைட்டுப்டுத்டக் கூடித டன்வண ணற்றும் டயர்ைமத்டயல் ளமனநமடம ன்வணைவந 
ளற்றுக் ளைமள்ந னடிடல் ஆையத 03 ைமஞிைலம் னர்த்டயதமடல் ழபண்டும். அவ்பமம 
னப்ம ளசமத்துைள் ின்பனம் ளைமள்வைைலக்கு அவணத ழடய்ணமம் ளசய்தப்ல் 
ழபண்டும். 
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அட்பவஞ 10 – ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் அல்து ளைமள்பவு ளசய்தப்ட் ணற்றும் 
கூட்டுத்டமத்டயல் டதமரிக்ைப்ட் டதமரிப்னைவந ளறுணமத் ழடய்வு ளசய்படற்ைம 
ளைமள்வை 

 

பவை ளறுணமத் ழடய்வுக் ளைமள்வை 

ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் அல்து 
ளைமள்பவு ளசய்தப்ட் உள்மட்டு 
ளடமவக்ைமட்சய மைங்ைள் ணற்றும் 
டயவப்ங்ைள் 

எப்ந்ட உன்டிக்வை 
ைமப்குடயக்குள் உரித 
ண்ஞிக்வைதிம அங்ைங்ைவந 
எநிப் னடிதமணல் ழமகும் 
ட்சத்டயல், ஞ்சயதினக்ையன் 
அங்ைங்ைலக்ைம ஆக்ைவுரிவணக்ைமை 
ளசபிப்ட் ளடமவைவத 
உன்டிக்வை ைமப்குடயதின் 
இறுடயதில் ளசபிளணமன்மை 
ைனதுடல் ழபண்டும். 

ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் அல்து 
ளைமள்பவு ளசய்தப்ட் உள்மட்டு 
ளடமவக்ைமட்சய மைங்ைள் ணற்றும் 
டயவப்ங்ைள் அல்மட உள்மட்டு 
யைழ்ச்சயைள் 

எப்ந்ட உன்டிக்வை 
ைமப்குடயக்குள் உரித 
ண்ஞிக்வைதிம அங்ைங்ைவந 
எநிப் னடிதமணல் ழமகும் 
ட்சத்டயல், ஞ்சயதினக்ையன் 
அங்ைங்ைலக்ைம ஆக்ைவுரிவணக்ைமை 
ளசபிப்ட் ளடமவைவத 
உன்டிக்வை ைமப்குடயதின் 
இறுடயதில் ளசபிளணமன்மை 
ைனதுடல் ழபண்டும். 

ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் அல்து 
ளைமள்பவு ளசய்தப்ட் ளபநிமட்டு 
டயவப்ங்ைள் அல்து இவச 
யைழ்ச்சயைள் 

எப்ந்ட உன்டிக்வை 
ைமப்குடயக்குள் உரித 
ண்ஞிக்வைதிம அங்ைங்ைவந 
எநிப் னடிதமணல் ழமகும் 
ட்சத்டயல், ஞ்சயதினக்ையன் 
அங்ைங்ைலக்ைம ஆக்ைவுரிவணக்ைமை 
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ளசபிப்ட் ளடமவைவத 
உன்டிக்வை ைமப்குடயதின் 
இறுடயதில் ளசபிளணமன்மை 
ைனதுடல் ழபண்டும். 

ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் அல்து 
ளைமள்பவு ளசய்தப்ட் ளபநிமட்டு 
டயவப்ங்ைள் அல்து இவச 
யைழ்ச்சயைள் அல்மட ளபநிமட்டு 
யைழ்ச்சயைள் 

எப்ந்ட உன்டிக்வை 
ைமப்குடயக்குள் உரித 
ண்ஞிக்வைதிம அங்ைங்ைவந 
எநிப் னடிதமணல் ழமகும் 
ட்சத்டயல், ஞ்சயதினக்ையன் 
அங்ைங்ைலக்ைம ஆக்ைவுரிவணக்ைமை 
ளசபிப்ட் ளடமவைவத 
உன்டிக்வை ைமப்குடயதின் 
இறுடயதில் ளசபிளணமன்மை 
ைனதுடல் ழபண்டும். 

கூட்டுத்டமம் டதமரிக்கும் 
ளடமவக்ைமட்சய மைங்ைள் 

னடமபது டவப எநிப்னம் ழமது 
ளசபித்டயல் 50% படீத்வடனேம், 10 
ஆண்டுைலக்குள் சணணம 
டபவஞைநமை ஞ்சயத 50% 
படீத்வடனேம் ளறுணமத் ழடய்வு 
ளசய்தப்ல் ழபண்டும். 

கூட்டுத்டமத்டயமல் 
டதமரிக்ைப்டுையன் ளடமவக்ைமட்சய 
மைங்ைள் அல்மட  யைழ்ச்சயைள் 

னடமபது டவப எநிப்னம் ழமது 
ளசபித்டயல் 50% படீத்வடனேம், 10 
ஆண்டுைலக்குள் சணணம 
டபவஞைநமை ஞ்சயத 50% 
படீத்வடனேம் ளறுணமத் ழடய்வு 
ளசய்தப்ல் ழபண்டும். 

எப்ந்ட உன்டிக்வைதின் ளசல்லுடிக் 
ைமம் ற்ய பவதறுக்ைப்மட 
யவதில் ளைமள்பவு ளசய்தப்ட் 
அல்து ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் 
ளபநிமட்டுத் டயவப்ங்ைலம் இவச 
யைழ்ச்சயைலம் 

னடமபது டவப எநிப்னம் ழமது 
ளசபித்டயல் 50% படீத்வடனேம், 10 
ஆண்டுைலக்குள் சணணம 
டபவஞைநமை ஞ்சயத 50% 
படீத்வடனேம் ளறுணமத் ழடய்வு 
ளசய்தப்ல் ழபண்டும். 

எப்ந்ட உன்டிக்வைதின் ளசல்லுடிக் னடமபது டவப எநிப்னம் ழமது 
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ைமம் ற்ய பவதறுக்ைப்மட 
யவதில் ளைமள்பவு ளசய்தப்ட் 
அல்து ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் 
ளபநிமட்டுத் டயவப்ங்ைள் ணற்றும் 
இவச யைழ்ச்சயைள் அல்மட 
யைழ்ச்சயைள் 

ளசபித்டயல் 50% படீத்வடனேம், 10 
ஆண்டுைலக்குள் சணணம 
டபவஞைநமை ஞ்சயத 50% 
படீத்வடனேம் ளறுணமத் ழடய்வு 
ளசய்தப்ல் ழபண்டும். 

 

இங் ைமடம் டயன், ைட்டுப்டுத்டக் கூடித டன்வண ணற்றும் டயர்ைமத்டயல் ளமனநமடம 
ன்வணைவந ளற்றுக் ளைமள்ந னடிடல் ஆையத 03 ைமஞிைலள் என்று அல்து 
என்றுக்கு ழணற்ட் ைமஞிைள் னர்த்டய ளசய்தப்மட யைழ்ச்சயைநின் ஆக்ைவுரிவணச் 
ளசபிம் (னடமபது எநிப்ின் ின்ர்) ைஞக்குைலக்ைமை ைபத்டயல் 
ளைமள்நப்டும். 
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அட்பவஞ 11 – ஆக்ைவுரிவணச் ளசவு 

 

 2019.01.01 
ஆம் 

டயைடயக்கு 
ணீடய 

கூட்டு 2018 ஆம் 
பனத்டயற்ைம 

ளறுணமத் 
ழடய்வு 

ணமற்ல்ைள் 2018.12.31 
ஆம் 

டயைடயக்கு 
ணீடய 

ளைமள்பவு ளசய்தப்ட் 
ளடமவக்ைமட்சய மைங்ைள் 

74,174,694 54,672,500 (31,582,194) - 97,265,000 

ளைமள்பவு ளசய்தப்ட் 
ளபநிமட்டு யைழ்ச்சயைள் 

3,732,334 1,852,500 (1,954,207) - 3,630,627 

கூட்டுத்டமத்டயமல் 
டதமரிக்ைப்ட் 
ளடமவக்ைமட்சய மைங்ைள் 

23,992,623 - (4,828,883) - 19,163,741 

எநிப்னச் ளசய்தப்மட 
உள்மட்டு யைழ்ச்சயைள் 

2,994,100 - - (2,994,100) - 

னர்த்டய அவதமட இனப்ில் 
உள்நங்கும் உள்மட்டு 
யைழ்ச்சயைள் 

- - - - - 

கூட்டுத்டமத்டயமல் 
டதமரிக்ைப்ட் ி 
யைழ்ச்சயைள் 

16,282,031 - (3,274,662) - 13,007,369 

ளபநிமட்டு யைழ்ச்சயக் 
ளைமவ (NHK) 

58,880,000 - (14,720,000) - 44,160,000 

 

 
5. ழணடயைப் ற்று பசடயைலக்ைம ிவஞ 
 

ழணடயைப் ற்று பசடயைள் ணற்றும் ைடீ்டுப் த்டயத்டயன் னச்சயத ல்வதின் 
அடிப்வதில், கூட்டுத்டமம் பங்ையக்கு தமடமதினும் ிவஞளதமன்வப் ளற்றுக் 
ளைமடுக்ை ழடவபப்மம். ழப, ழணடயைப் ற்று பசடயைள் ணற்றும் ைடீ்டுப் 
த்டயத்டயன் னச்சயத ல்வ பசடயைவநப் ளற்றுக் ளைமள்படற்ைமை பங்ையக்கு (இங்வை 
ைஞக்ைரட்டு யதண இக்ைம் 1 இற்கு அவணத) ிவஞதமை கூட்டுத்டமத்டயமல் னொம 328 
ணயல்யதன் யவதம வபப்ன பனங்ைப்ட்து. 
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6. னடலீட்டு பனணமம் 
அட்பவஞ 12 – னடலீட்டு பனணமம் – 2019 

 

னடலீட்டு பவை ளறுணடய 
(னொம) 

டயவழசரி உண்டிதல்ைள் - இங்வை பங்ைய 64,226 
யவதம வபப்னைள் - இங்வை பங்ைய 36,006,005 
யவதம வபப்னைள் (அச ஈட்டு னடலீட்டு பங்ைய) 2,705,486 
அச யறுபங்ைலக்ைம ழணடயை யடயதம் 
(State Surples Trust Fund) 

110,724 

பிழச பீவணப்னக் ைன் டயட்ம் (அச ஈட்டு னடலீட்டு 
பங்ைய) 

194,510 

ழசணயப்னக் ைஞக்கு (இங்வை பங்ைய) 310,027 
ணீள் ளைமள்னடல் உன்டிக்வைைள் (REPO) 3,208,916 
ளணமத்டம் 42,599,894 

 
 
7. உறுடயதம ைஞக்ைரட்டு ணடயப்ீடுைலம், டரீ்ணமங்ைலம் 
 

ணடயப்ீடுைலம், டரீ்ணமங்ைலம் ளடமர்ந்தும் ணடயப்ீட்டிற்கு உட்டுத்டப்டுபதுன், 
யவும் யபங்ைநின் ைரழ் ீடய யதமதணமளட ம்னையன் டயர்ைம சம்பங்ைள் 
ற்யத டயர்மர்ப்னைவநனேம் உள்நக்ையத பமற்று ரீடயதம அனுபங்ைநிதும், ி 
ைமஞிைநிதும் ணீது இது அடிப்வதமை அவணையன்து. 

 

உறுடயதம ைஞக்ைரட்டு ணடயப்ீடுைலம் ஊைங்ைலம் 

டயர்ைமத்டயற்கு ற்னவதடமையன் ணடயப்ீடுைலம், ஊைங்ைலம் கூட்டுத்டமத்டயமல் 
ழணற்ளைமள்நப்டுையன்து. இடன் பிவநபமை லையன் ைஞக்ைரட்டு ணடயப்ீடுைள் ற்யத 
பவபிக்ைஞத்டயற்கு அவணபமைழப, ற்னவத உண்வணதம ளறுழறுக்கு சணணமபது 
ணயை அரிடமைழப. அடுத்து பனம் யடய ஆண்டில் ைமஞப்டுையன் ற்னவத ளசமத்துைள் 
ணற்றும் ளசபி அநவுைள் ணீது ளமனள் சமர் சரமக்ைவ ழணற்ளைமள்படற்ைம 
குயப்ித்டக்ை அச்சுறுத்டல் ைமஞப்டுையன் ணடயப்ீடுைலம் ஊைங்ைலம் ற்யத 
பிநக்ைங்ைள் பனணமறு: 
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(அ) பனணம பரி 

ல்ழபறுட் ீடயணன் அடயைமத் துவைலக்கு பனணம பரிைவந 
ளசலுத்துபடற்கு கூட்டுத்டமம் ைட்டுப்டுையன்து. பனணம பரி ளடமர்ில் 
உையல் ந்துட்டு ைமஞப்டுையன் ற்மடுைவந டரீ்ணமிக்கும் ளமனட்டு 
குயப்ித்டக்ை டரீ்ணமங்ைள், னடிவுைவந டுக்கும் ஆற்ல் இனத்டல் 
ழபண்டும். இறுடய பரி ற்யத டரீ்ணமம் உறுடயதற்  ளைமடுக்ைல் 
பமங்ைல்ைள் ற்யத ைஞிப்ீடுைள் இம்ளற்று பனையன். ைம்ிதிமல் 
ழணடயை பரி ளசலுத்ட ழபண்டுணம? ன்து ற்யத ணடயப்ீட்டின் அடிப்வதில் 
உத்ழடச பரி ைஞக்ைமய்வுச் சயக்ைல்ைள்/ ிச்சயவைள் ளடமர்ம ளமறுப்னைள் 
இங் ைமஞப்டுையன். ஆம் ைட்ணமை குயத்துக் ளைமள்நப்ட் 
ளறுணடயைவந பிவும் ழணற்டி பிதங்ைள் ளடமர்ிம இறுடய பரி 
ளறுழறுைள் ணமற்ணவையன் ட்சத்டயல், அவ்பமம னண்மடுைள் குயத்ட 
டரீ்ணமங்ைள் டுக்ைப்ட் ைமப்குடயக்குரித ணமடும் ணற்றும் டரீ்க்ைப்ட் 
பனணம பரி ளசமத்துக்ைநில் டமக்ைத்வட உண்டு ண்டம். 

(ஆ)  ஏய்வூடயத ன்வணைள் 

ஏய்வூடயதக் ைப்மடுைநின் டற்ைமப் ளறுணடயதமது, ல்ழபறு ஊைங்ைவநப் 
தன்டுத்டயத பண்ஞம் ஆனேட்ைம ணடயப்ீட்டின் அடிப்வதில் 
டரீ்ணமிக்ைப்டுையன்  ைமஞிைள் ணீது டங்ையனேள்நது. ஏய்வூடயதத்டயற்ைம 
ழடயத ஆகுளசவப (பனணமத்வட) டரீ்ணமிப்டயல் மபிக்ைப்டுையன் 
ஊைங்ைலள் (ைனதுழைமள்ைலள்) ைனயவு பிையடனம் உள்நங்கும். இவ் 
ஊைங்ைநில் தும் ணமற்ம் ற்டும் ட்சத்டயல், அது ஏய்வூடயதம் ற்யத 
ளமறுப்னைநில் ைமஞப்டுையன் அநபில் டமக்ைத்வடச் ளசலுத்தும். 

 

கூட்டுத்டமம் அந்டந்ட பன இறுடயதில் ளமனத்டணம ைனயவு படீத்வட 
டரீ்ணமிக்கும். இது ஏய்வூடயத ளமறுப்னைவந டரீ்ப்டற்குத் ழடவபதமளட 
டயர்மர்க்ைப்டுையன் ணடயப்ீடு ளசய்தப்ட் டயர்ைம யடயப் மய்ச்சயன் 
டற்ழமவடத/ ப்னப் ளறுணடயவத டரீ்ணமிப்டற்குப் தன்டுத்ட ழபண்டித 
பட்டி படீணமகும். 

 

ஏய்வூடயத ளமறுப்னைள் ளடமர்ம வத னக்ையதணம ஊைங்ைள் 
ஏநவுக்கு யவும் சந்வட யபங்ைள் ணீது அடிப்வதமை அவணையன்து. 
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(இ)   ணனபனய பவு ணற்றும் ி யடயசமர் அம்சங்ைநின்         
   யதமதணம ளறுணடய 

னவப்னன் இதங்கும் சந்வடதில் பிற்வ ளசய்தப்மட யடயசமர் 
அம்சங்ைநின் யதமதணம ளறுணடயதமது, ணடயப்ீட்டு தட்னவைவநக் 
ளைமண்டு டரீ்ணமிக்ைப்டுையன்து. ல்ழபறு னவைவநத் ளடரிவு ளசய்து 
ளைமள்படற்கும், அயக்வைதிப்டுையன் அந்டந்ட ைமப்குடயதின் இறுடயதில் 
யவும் சந்வட யபங்ைநின் ணீது ிடமணமை டங்ையனேள்ந ஊைங்ைவந 
ழணற்ளைமள்படற்கு கூட்டுத்டமம் டது ளசமந்டத் டரீ்ணமங்ைவநப் 
தன்டுத்தும். னவப்னன் இதங்கும் சந்வடைநில் பிற்வ ளசய்தப்மட 
பிற்வக்குக் ைமஞப்டுையன் ல்ழபறு யடயசமர் ளசமத்ளடமன்றுக்கு 
கூட்டுத்டமம் ைனயவு ளசய்தப்ட் ைமசுப் மய்ச்சல் பிநக்ைத்வடப் 
தன்டுத்டயனேள்நது. 

8. யடயசமர் அமத னைமவணத்துபம் 
 
8.1 யடயசமர் அமத ைமஞிள் 

 
கூட்டுத்டம ளசதற்மடுைள் ஊமை, யடயசமர் அமதைணம யவவணைள்  
டரீ்த்து வபக்ைப்டுையன். அடமபது, சந்வட அமதம், ைன் அமதம், 
டயபயவ அமதம் ன்பமமகும். அமத னைமவணத்துபணமது, ஞிப்மநர் 
சவதிமல் அங்ைரைரிக்ைப்டுையன் ளைமள்வைைநின் ைரழ் 
னைமவணத்துபத்டயமல் னன்ளடுக்ைப்டும். னைமவணத்துபம் மநமந்டம் யடய 
அமத யவவணைவந இங் ைமடம் படிக்வைைநிலும், ணடயப்ீட்டு 
படிக்வைைநிலும் ஈடுடும். 

 

8.2 சந்வட அமதங்ைள் 
 

1. அந்யதச் ளசமபஞி அமதம் 
 

யறுபத்டயல் னனக்ைத்டயல் இல்மட மஞத அையன் னெம் டயர்ைமத்டயல் இங் 
ைமஞப்ட் ளசமத்துைவந அல்து ளமறுப்னைவந குயப்ிடும் சந்டர்ப்ங்ைநில் 
அந்யதச் ளசமபஞி அமதம் லையன்து. ினும், கூட்டுத்டமத்டயம் 
ளபநிமட்டு மஞத அகு னெம் ளபநிப்டுத்ட ழபண்டிதவபைள் அல்து ளசலுத்ட  
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ழபண்டிதவபைள் இல்வ ன்டமல், கூட்டுத்டமம் அந்யதச் ளசமபஞி 
அமதத்டயற்கு உட்டும் யவதில் இல்வ. 

 

2. பட்டி படீ அமதம் 
 

டயர்மம பட்டி படீ ணட்த்டயல் இம்ளறுையன் டயடீர் ணமற்ங்ைள் ைமஞணமை 
இம்ளறுையன் ழணமசணம யடயத் டமக்ைத்டயன் அமதம் பட்டி படீ அமதம்  
அவனக்ைப்டும். கூட்டுத்டமம் ளடமர்ில் ந்ளடமவைத் டயைடயதமகும் ழமது பட்டி 
ளசலுத்ட ழபண்டிதடமைவுள்ந ைன் ளறுவைைள் இல்வ. பட்டி ளசலுத்ட 
ழபண்டிதடமைவுள்ந எழளதமன ைனபிதம டயவழசரி உண்டிதல்ைள் ணீது 
ழணற்ளைமள்நப்ட்டுள்ந னடலீடுைள் ணற்றும் குத்டவைப் ளமறுப்னைள் அவ்பநவு 
னக்ையதணமடல். ழப, பட்டி படீ அமதம் டமக்குப் ிடிக்ைக் கூடித ணட்த்டயல் 
ைமஞப்டுையன்து. 

3. பிவ அமதம் 
 

சந்வடப் ளமனட்ைநிதும், சண ங்குைநிதும் பிவைநில் ணமற்ங்ைள் ைமஞணமை 
ற்டுையன் மடைணம யடயசமர் டமக்ைத்டயன் அமதம் பிவ அமதம்  
அவனக்ைப்டுையன்து. பிற்வக்ைமை உள்ந ங்குைநமை பவைப்டுத்டப்ட்டு 
ட்டிதயப்மட ங்குைநில் கூட்டுத்டமம் னடலீடு ளசய்துள்ந ழமடயலும், இப் 
ங்குைள் னவப்னன் இதங்கும் சந்வடதில் பிற்வ ளசய்தப்டுபடயல்வ 
ன்டமல், கூட்டுத்டமம் பிவ அமதத்வட டயர்ழமக்குபடயல்வ. 

 

8.3 ைன் அமதம் 
 

ைமசும், ைமசுக்குச் சணணமவபனேம், பங்ைய ணற்றும் யடய யறுபங்ைநில் உள்ந 
வபப்னைள் அழட ழமன்று யலுவபதமை உள்ந ையவக்ை ழபண்டிதவப ணற்றும் 
யவழபற்ப்ட் ளைமடுக்ைல் பமங்ைல்ைலம் அங்ைநமை 
பமடிக்வைதமநர்ைலக்ைம ைன் ளபநிப்டுத்டல்ைள் னெம் ைன் அமதம் 
லையன்து. டப்டுத்டப்ட்  ளைமடுப்வுைள், ழசவப பனங்ைல் யதணங்ைள் ணற்றும் 
யந்டவைவந பிடயக்ை னன்ர் டணது எவ்ளபமன னடயத ழசவப ளறுனக்கும் 
ைன் அமத னைமவணத்துபம் ற்ய பிநக்ைம் அநிப்து அந்டந்ட அலுபரின் 
ளமறுப்மகும். 
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அட்பவஞ 13 – 2019 ஆம் பனத்டயல் ழசவப ளறுர் ைன் ட்ழமர் ைமப் குப்மய்வு 

 

 2019 

னொ. ‘000 

2018 

னொ. ‘000 

ைன் ைம ல்வக்குள்   

0 – 1 ணமடம் 104,014 118,666 

னன்ரியனந்து அபிப் 
ழபண்டிதவப 

  

1 – 3 ணமடம் 217,746 243,612 

3 – 6 ணமடம் 44,225 37,518 

6 ணமடங்ைலக்கு ழணல் 152,331 134,207 

ையவக்ை ழபண்டித ளணமத்ட பிதமமக் 
ைன் 

518,316 534,003 

டயட்டு (101,104) (95,897) 

ழடயத பிதமம ையவக்ை ழபண்டிதவப 417,212 438,106 
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9. சம்ந்டப்ட் டப்ிர்ைவந ளபநிப்டுத்டல் 
 

இங்வை ைஞக்ைரட்டு யதணங்ைள் 24 இன் ிைமம் சம்ந்டப்ட் டப்ிர்ைலன் 
கூட்டுத்டமம் ழணற்ளைமள்லம் ளமதுபம பிதமம ளைமடுக்ைல் பமங்ைல்ைள் ற்யத 
டைபல்ைள் பனணமறு. 

 

ளடமர் 
இ. 

ளதர் டபி சம்ந்டப்ட் 
டப்ிர்ைலம 
ளைமடுக்ைல் 
பமங்ைல்ைள் 

னைபரி 

1. வபத்டயதர் (டயன.) 
தத்ளடையழை 
யமல் 
தடயக்ை 

டவபர் சம்ந்டப்ட் 
டப்ிர்ைலன் 
ளைமடுக்ைல் பமங்ைல் 
இல்வ 

இ. 465/2, 
ளபயபிட் படீய, 
ைடுபவந. 

2. டயன. ிசன் 
ளன்மதக்ை 

ஞிப்மநர் 
சவ 
அங்ைத்டபர் 

சம்ந்டப்ட் 
டப்ிர்ைலன் 
ளைமடுக்ைல் பமங்ைல் 
இல்வ 

இ. 190/3A, 
ீட்ர் டீ ளழம  
எலங்வை, 
ளைமகுபவந. 

3. டயன. இந்டயக்ை 
தத் 

ஞிப்மநர் 
சவ 
அங்ைத்டபர். 
டவபர், 
இங்வை 
எயப்னக் 
கூட்டுத்டமம் 

சம்ந்டப்ட் 
டப்ிர்ைலன் 
ளைமடுக்ைல் பமங்ைல் 
இல்வ 

இ. 976, 
ழைமட்ழ படீய, 
த்துல்ழைமட்ழ. 

4. டயன. ணஞ்சு 
ணமக்கும்ன 

ஞிப்மநர் 
சவ 
அங்ைத்டபர் 

சம்ந்டப்ட் 
டப்ிர்ைலன் 
ளைமடுக்ைல் பமங்ைல் 
இல்வ 

இ. 358, 
ணமதம ணமபத்வட, 
ணமக்கும்ன, 
ன்ிப்ிட்டி. 

5. டயன. தந்ட 
டர்ணடமச 

ஞிப்மநர் 
சவ 
அங்ைத்டபர் 

சம்ந்டப்ட் 
டப்ிர்ைலன் 
ளைமடுக்ைல் பமங்ைல் 
இல்வ 

இ. 7, 
ளமண்ன் ளஸ், 
ளைமலம்ன 07. 

6. டயன. இந்டயக்ை 
பிதமகு 
யதழபழை 

ஞிப்மநர் 
சவ 
அங்ைத்டபர் 

சம்ந்டப்ட் 
டப்ிர்ைலன் 
ளைமடுக்ைல் பமங்ைல் 
இல்வ 

இ. 901/4, 
ைண்டி படீய, 
ைநி. 
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7. டயன. ன்.ழை. 
அயத் குஞத் 
மை 

ஞிப்மநர் 
மதைம் 

சம்ந்டப்ட் 
டப்ிர்ைலன் 
ளைமடுக்ைல் பமங்ைல் 
இல்வ 

இ. 23B, 
ைட்டுபமப 
ணமபத்வட, 
ம்ில்பத்ட படீய, 
ளமஸ்ைனவப. 

8. டயன. ீ..ீீ. 
ைமல்ழை 

ிடயப் 
ஞிப்மநர் 
மதைம் 
(ளமயதிதல்) 

சம்ந்டப்ட் 
டப்ிர்ைலன் 
ளைமடுக்ைல் பமங்ைல் 
இல்வ 

இ. 30/37, 
ைட்டுபமப படீய, 
ணைைவண. 

9. டயனணடய 
.ச்.ஈ.ஆர்.ீ. 
டயரிசயங் 

ிடண 
ைஞக்ைமநர் 

சம்ந்டப்ட் 
டப்ிர்ைலன் 
ளைமடுக்ைல் பமங்ைல் 
இல்வ 

இ. 36, 
பல்ளம, 
னல்ழரிதமப ப  
ைம். 

10. டயன. யசமந்ட 
உதபங்ச 

ிடயப் 
ஞிப்மநர் 
மதைம் 
(டதமரிப்ன 
ழசவப) 

சம்ந்டப்ட் 
டப்ிர்ைலன் 
ளைமடுக்ைல் பமங்ைல் 
இல்வ 

இ. 71E, 
இைண, 
ைம்ம. 

11. டயன. ீ.ி..ீ 
சுழணட 
அத்துசயய 

ிடயப் 
ஞிப்மநர் 
மதைம் 
(யைழ்ச்சய/ 
யனபமை அகு) 

சம்ந்டப்ட் 
டப்ிர்ைலன் 
ளைமடுக்ைல் பமங்ைல் 
இல்வ 

இ. 234/J, 
ைதுறுைபத்ட 
ணமபத்வட, 
ளைமட்டிக்ைமபத்வட. 

12. டயன. 
ம்.ன்.ம்.. 
அமம் 

ஞிப்மநர் 
(சந்வடப்டுத்டல்
) 

சம்ந்டப்ட் 
டப்ிர்ைலன் 
ளைமடுக்ைல் பமங்ைல் 
இல்வ 

இ. 16, 2/2, 
ட்ய 
ழசமமதக்ை  
ணமபத்வட, 
ளைமலம்ன 07. 

13. டயனணடய ரின் 
பிழழைமன் 

ிரிவுப் 
ளமறுப்மநர்/ 
ஞிப்மநர் 
(ைல்பி 
யைழ்ச்சயைள்) 

சம்ந்டப்ட் 
டப்ிர்ைலன் 
ளைமடுக்ைல் பமங்ைல் 
இல்வ 

இ. 381/97,  
உத, 
ளபயபிட், 
ணமழ. 
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2019 டயளசம்ர் 31 ஆம் டயைடய னடிபவந்ட பனத்டயற்ைம 

யடயக் கூற்றுைள் ளடமர்ம குயப்னைள் 

 

  2019 

னொ. 

2018 

னொ. 

01. பனணமம்   

 ளடமவக்ைமட்சய பமவ ைமம் பிற்வ – அவபரிவச 1  1,092,596,171 1,191,419,555 

ளடமவக்ைமட்சய பமவ ைமம் பிற்வ –  அவபரிவச  532,926,949 379,161,537 

ளடமவக்ைமட்சய பமவ ைமம் பிற்வ – ழத்ம அவபரிவச  83,489,401    28,138,399  

ளடமவக்ைமட்சய பமவ ைமம் பிற்வ – ணீள் பர்த்டை 
உன்டிக்வை 

6,755,500 72,049,500 

ளடமவக்ைமட்சய பமவ ைமம் பிற்வ ணீடம ழடசத்வடக் 
ைட்டிளதலப்னம் பரி 

27,179,877 28,134,907 

ளணமத்ட பனணமம் 1,742,947,899 1,698,903,898 

    

02. ி ளசதற்மட்டு பனணமங்ைள்   

 டதமரிப்ன பனணமம் 144,203,040 154,010,000 

னடலீட்டு பனணமம் (13 ஆம் அட்பவஞவதப் மர்க்ை)  42,599,894 38,586,679 

ரிபர்த்டவக் ைட்ஞம் 774,069 596,421 

ளசமத்து பிற்வ னெம் இமம் 10,963,181 153,909 

உஞபைத்டயன் பமவை பனணமம்  60,000 60,000 

டயவஞக்ைநத்டயன் டண்ப் ஞம் 1,162,233 3,211,055 

ஊனயதர் ைன் பட்டி  6,116,301 5,941,288 

மமபிட பனணமம் 5,671,454 3,264,430 

ளபநிமட்டு உடபித் டயட்ம் 24,555,761 24,555,791 
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ணீநத் டயனப்ிச் ளசலுத்டப்மட ழைள்பிப் த்டய வபப்ன  527,278 582,158 

டயவுக் ைட்ஞம் 357,817 145,583 

யைழ்ச்சயைலக்குரித ளமனட்ைள் பிற்வ  3,446,388 3,040,484 

டயவுக் ைட்ஞம் – ளடமவக்ைமட்சயப் ளட்டி பிற்வதமநர்ைள்  5,063 6,063 

கூட்டுத்டம பசடயைவநப் தன்டுத்துடல் – ளபநிமடு       1,272,574 - 

கூட்டுத்டம பசடயைவநப் தன்டுத்துடல் – உள்மடு  39,667,783 30,203,527 

யைழ்ச்சயத் டதமரிப்னக்ைமை ையவக்ைப் ளற் ளபநிமட்டு உடபி  4,612,786 27,209,918 

(නැ)ளணயைய பிமத் டமள் பிற்வ னெம் ையவக்ைப் ளற் 
பனணமம் 

10,190,555 8,864,918 

அந்யதச் ளசமபஞி ரிபர்த்டவ          534 - 

ி ைட்ஞங்ைள் ணீநநிப்ன – ழசவப ளறுர்  10,000       10,000 

யைழ்ச்சய ளசபிங்ைள் ணீநநிப்ன 2,799,707 19,780,545 

சந்வடப்டுத்டல் ஊக்குபிப்ன பனணமம்  191,304 165,217 

கூைல் ழசவபவத மர்வபதிடுபடயல் ங்ைநிப்னத் ளடமவை  7,462,269 503,809 

டைபல் அயனேம் சட்த்டயன் ைரழ் டைபல்ைவநப் ளற்றுக் ளைமடுப்டற்ைம 
ைட்ஞம் 

147 746 

டிப்ழநமணம மளயைவந மத்டயதடன் னெம் ளப்ட் பனணமம்  395,625    2,039,221 

னெடப் ளமனட்ைலக்ைம அசமங்ை உடபித் ளடமவை ழடய்ணமம்  57,074,996 37,075,000 

ி ளசதற்மட்டு பனணமங்ைநின் ளணமத்டம்  364,110,758 360,006,720 

  

 

 

  

2.1 அசமங்ைத்டயன் ங்ைநிப்ன   

 அசமங்ைத்டயன் ங்ைநிப்ன    - 479,000,000 

     - 479,000,000 
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3. பிற்வ ையதம்   

3.1 ைல்பி யைழ்ச்சயைலக்ைம ளசவு    

 ைவஜர்ைலக்ைம ைட்ஞம்  4,628,820 10,485,455 

உசரிப்னச் ளசவுைள் 891,751 2,810,009 

எப்வத் டயபிதங்ைள் 276,099 374,488 

குடிீர் ளசவுைள் 60,375       64,136 

ி ளசவுைள் 208,377 2,710,025 

ஊை பவவு ணற்றும் அவசவூட்ல் ளமனட்ைள்  - 589 

அங்ை அவணப்ன 307,459 6,154,453 

ைட்ன ைசற் மம ணற்றும் ழப் 864,528 796,930 

ழமக்குபத்து பசடயைவந பமவைக்குப் ளற்றுக் ளைமள்நல் 28,000 243,415 

உைஞங்ைவந பமவைக்குப் ளற்றுக் ளைமள்நல் 666,650 5,504,771 

அங்ைங்ைவந (பசடயைவந) பமவைக்குப் ளற்றுக் ளைமள்நல் - 980,788 

எயளனக்ைய உைஞங்ைவந பமவைக்குப் ளற்றுக் ளைமள்நல் 75,800 658,500 

ணயன்சமம் 7,600       43,800 

ழணமட்மர் பமைங்ைலக்ைம ரிளமனள் 155,690 246,603 

ணயன் ிப்மக்ையைலக்ைம ரிளமனள் 800 16,210 

டங்குணய பசடய 911,500 2,597,840 

ிதமஞச் ளசவுைலம், பமழ்க்வைப் டி ளைமடுப்வுைலம்  863,336 1,506,926 

னவைப்ங்ைள் -       5,000 

யைழ்ச்சயப் ிடயைவநனேம், ளடமவக்ைமட்சய எநிப்ன உரிவணவதனேம் 
ளைமள்பவு ளசய்டல் 

-    4,186,666 

ப்ிடிப்ன இங்ைவந (Locations) பமவைக்குப் ளற்றுக் ளைமள்நல் 3,000 186,720 

பிழச யைழ்ச்சயைள் 1,046,000 1,123,131 

ைல்பி யைழ்ச்சயைலக்ைம ளசவு  10,995,785 40,696,454 
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 / ழத்ம அவபரிவச   

 ைவஜர்ைலக்ைம ைட்ஞம் 4,706,180 5,460,530 

உசரிப்னச் ளசவுைள் 263,550 979,709 

உைஞங்ைவந பமவைக்குப் ளற்றுக் ளைமள்நல் 156,880 336,100 

ழமக்குபத்து பசடயைவந பமவைக்குப் ளற்றுக் ளைமள்நல் - 22,500 

எயளனக்ைய உைஞங்ைவந பமவைக்குப் ளற்றுக் ளைமள்நல் 153,000 660,000 

ணயன்சமம் 6,000 121,000 

ணயன்சம ைட்ஞப் ட்டிதல்ைவந ணீநநித்டல் ( Fairway Towers) 2,778,349 2,735,429 

எநிப்ன ழைமனத்வட மபிப்டற்ைம பமவை 3,638,081 3,573,918 

ி ளசவுைள் 319,799 405,302 

ிதமஞச் ளசவுைலம், பமழ்க்வைப் டி ளைமடுப்வுைலம்  199,562 867,983 

னவைப்ங்ைள் - - 

யைழ்ச்சயைலக்ைம ளமனட்ைவந ளைமள்பவு ளசய்டல் (ளபநிமடு)  33,975,195 31,777,075 

டங்குணய பசடயைள் 297,500 1,124,000 

ைட்ன ைசற் மம ணற்றும் ழப் 294,293 447,789 

அங்ை அவணப்னம், ின்ஞி அங்ை படிபவணப்னம் 477,211 607,933 

ழணமட்மர் பமைங்ைலக்ைம ரிளமனள் 57,770 86,579 

ணயன் ிப்மக்ையைலக்ைம ரிளமனள் 1,600 62,170 

பசடயைவந பமவைக்குப் ளற்றுக் ளைமள்நல் (ழணவ/ எயளனக்ைய) 153,000 53,000 

ப்ிடிப்ன இங்ைவந (Locations) பமவைக்குப் ளற்றுக் ளைமள்நல் 84,000 162,520 

பிழச பவைைள்  - 

ஊை பவவு ணற்றும் அவசவூட்ல் ளமனட்ைள்  34,299 94,958 

குடிீர் ளசவுைள் 10,484 34,077 

எப்வத் டயபிதங்ைள்        -       303 
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ழத்ம/  அவபரிவச ளணமத்டச் ளசவு 47,606,753 49,612,872 

    

3.2 மமபிட யைழ்ச்சயைலக்ைம ளசவு    

 ைவஜர்ைலக்ைம ளைமடுப்வு 26,530,234 33,795,087 

னன் ைமட்சயைள் ணற்றும் அபடமிப்னக் ைட்ஞம் 498,300 576,000 

உசரிப்னச் ளசவுைள் 4,111,032 4,989,649 

யைழ்ச்சயப் ிடயைவநனேம், ளடமவக்ைமட்சய எநிப்ன உரிவணவதனேம் 
ளைமள்பவு ளசய்டல் 

481,295,781 186,717,065 

அங்ை அவணப்ன ணற்றும் ப்ிடிப்ன இங்ைநின் (Locations) ின்ஞி 
அங்ை படிபவணப்ன ைனபிைள் 

3,943,731 3,742,382 

எப்வ டயபிதங்ைள் 310,399 462,857 

ைட்ன ைசற் மம ணற்றும் ழப் 2,322,283 2,573,212 

ஊை பவவு ணற்றும் அவசவூட்ல் ளமனட்ைள்  - 8,300 

னவைப்ங்ைள் 119,006 117,456 

உைஞ பசடயைவந பமவைக்குப் ளற்றுக் ளைமள்நல் 11,175,069 18,776,824 

ி ளசவுைள் 2,534,356 3,041,610 

யைழ்ச்சயைலக்ைம ளமனட்ைவந ளைமள்பவு ளசய்டல் (ளபநிமடு)  16,694,118 23,977,664 

ிதமஞச் ளசவுைலம், பமழ்க்வைப் டி ளைமடுப்வுைலம்  3,237,400 3,935,810 

பிழச பவைைள் 2,268,750 699,000 

டங்குணய பசடயைவநப் ளற்றுக் ளைமள்படற்ைம ைட்ஞம் 5,486,000 10,315,594 

EARTH WATCHMAN ஊக்குபிப்ன யைழ்ச்சய 1,157,590 - 

ணயன்சமம் 247,773 233,023 

ைவதை பசடயைவந பமவைக்குப் ளற்றுக் ளைமள்நல் (எய) 1,431,758 2,421,516 

எயளனக்ைய உைஞங்ைவந பமவைக்குப் ளற்றுக் ளைமள்நல் 1,057,000 1,933,900 

ழமக்குபத்து பசடயைவந பமவைக்குப் ளற்றுக் ளைமள்நல் 1,122,857 1,333,804 
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ணயன் ிப்மக்ையைலக்ைம ரிளமனள் 68,798 389,208 

ழணமட்மர் பமைங்ைலக்ைம ரிளமனள் 449,803 520,121 

ப்ிடிப்ன இங்ைவந (Locations) பமவைக்குப் ளற்றுக் ளைமள்நல் 454,070 406,000 

குடிீர் ளசவுைள் 523,551 365,496 

மமபிட யைழ்ச்சயைலக்ைம ளணமத்டச் ளசவு  567,039,659 301,331,578 

    

3.3 ளசய்டய யைழ்ச்சயைலக்ைம ளசவு    

 ளசய்டய பமசயப்ழமர்/ ளசய்டயத் ளடமகுப்மநர்ைலக்ைம ளைமடுப்வுைள் 5,764,900 5,614,890 

ளசய்டய ழசைரிப்ன – உள்மடு 23,090,500 24,692,300 

ளசய்டய ழசைரிப்ன – ளபநிமடு 6,812,727 6,123,680 

ி ளசவுைள் 329,529 788,001 

ழணமட்மர் பமைங்ைலக்ைம ரிளமனள் 75,119 131,322 

ளசய்ணடய சமர்ந்ட ைட்ஞம் – ளபநிமடு 2,069,871 2,109,154 

ளசய்ணடய சமர்ந்ட ைட்ஞம் – உள்மடு 3,690 6,989 

ஆசயத பமளமய சங்ைத்டயன் யவதம ணற்றும் ணமற்ணவனேம் 
ைட்ஞங்ைள் 

3,949,657 3,796,971 

ழமக்குபத்து பசடயைவநப் ளற்றுக் ளைமள்நல் 15,119,999 13,163,487 

இவஞதத் டநத்டயற்கு டயழபற்ம் ளசய்படற்ைம ழசவப 2,200,000 2,100,000 

ைட்ன ைசற் மம ணற்றும் ழப் 368,012 788,916 

உசரிப்னச் ளசவுைள் 2,466,527 3,749,197 

ளசய்டய ின்ஞி அங்ை படிபவணப்ன - 353,074 

ைவஜர்ைலக்ைம ளைமடுப்வு 5,632,990 5,108,840 

ழமக்குபத்து பசடயைவந பமவைக்குப் ளற்றுக் ளைமள்நல் (ப்ன 
பிபைமம்) 

30,000 - 

உைஞ பசடயைவந பமவைக்குப் ளற்றுக் ளைமள்நல் 1,070,568 1,654,543 
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எயளனக்ைய உைஞங்ைவந பமவைக்குப் ளற்றுக் ளைமள்நல் 132,250 232,250 

ிதமஞச் ளசவுைலம், பமழ்க்வைப் டி ளைமடுப்வுைலம்  1,600,266 1,609,582 

ஊை பவவு ணற்றும் அவசவூட்ல் ளமனட்ைள்  88,330 1,859 

டங்குணய பசடயைவநப் ளற்றுக் ளைமள்படற்ைம ைட்ஞம் 2,981,000 2,291,300 

அங்ை அவணப்ன ணற்றும் ின்ஞி அங்ை படிபவணப்ன 741,251 1,504,400 

குடிீர் ளசவுைள் 83,525 63,660 

பசடயைவந பமவைக்குப் ளற்றுக் ளைமள்நல் (ழணவ/ எயளனக்ைய) 189,723 784,783 

னவைப்ம் 20,000 25,000 

ின்ஞி அங்ை பசடயைவநனேம் ணற்றும் ப்ிடிப்ன இங்ைவநனேம் 
பமவைக்குப் ளற்றுக் ளைமள்நல் (ப்ன பிபைமம்) 

144,221 144,221 

ழடி டயழபற்ம் 2,200,000 2,100,000 

ணயன் ிப்மக்ையைலக்ைம ரிளமனள் 4,100 9,100 

பிழச பவைைள்   275,902   480,902 

ளசய்டய யைழ்ச்சயைலக்ைம ளணமத்டச் ளசவு  77,444,387 79,428,420 

    

3.4 பர்த்டை யைழ்ச்சயைலக்ைம டதமரிப்னச் ளசவு   

 ைவஜர்ைலக்ைம ளைமடுப்வு 1,258,450 853,530 

உசரிப்னச் ளசவுைள் 195,138 319,785 

அங்ை அவணப்ன ணற்றும் ப்ிடிப்ன இங்ைநின் ின்ஞி அங்ை 
படிபவணப்ன ைனபிைள் 

1,271,697 1,547,693 

ழமக்குபத்து பசடயைவந பமவைக்குப் ளற்றுக் ளைமள்நல் 2,000 18,571 

உைஞங்ைவந பமவைக்குப் ளற்றுக் ளைமள்நல் 860,885 1,607,750 

ி ளசவுைள் 45,981 103,350 

ிதமஞச் ளசவுைலம், பமழ்க்வைப் டி ளைமடுப்வுைலம்  255,550 225,420 

ஊை பவவு ணற்றும் அவசவூட்ல் ளமனட்ைள்  - 115 
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டங்குணய பசடயைவநப் ளற்றுக் ளைமள்படற்ைம ைட்ஞம் 609,400 665,000 

ணயன் ிப்மக்ையைலக்ைம ரிளமனள் 69,024 27,123 

எயளனக்ைய உைஞங்ைவந பமவைக்குப் ளற்றுக் ளைமள்நல் - 263,500 

ணயன்சமம் 8,000 18,812 

ைட்ன ைசற் மம ணற்றும் ழப் 52,663 106,709 

பிழச பவைைள் - 154,300 

ப்ிடிப்ன இங்ைவந பமவைக்குப் ளற்றுக் ளைமள்நல் 86,895 7,050 

குடிீர் ளசவுைள் 66,803 6,186 

பர்த்டை யைழ்ச்சயைலக்ைம ளணமத்டச் ளசவு 4,782,485 5,924,894 

    

3.5 ி டதமரிப்னைலக்ைம ளசவு   

 சம்நனம், ி ளைமடுப்வுைலம் (டதமரிப்ன ஞிதமட் ளடமகுடய)   

சம்நனம், ளைமடுப்வுைலம் – யந்ட ஊனயதர் 390,509,406 380,368,493 

சம்நனம், ளைமடுப்வுைலம் – எப்ந்ட ஊனயதர் 19,009,872 21,720,304 

சம்நனம், ளைமடுப்வுைலம் – யபமஞ ழசவப 11,169,645 12,069,067 

ழணடயை ழக் ளைமடுப்வு 171,067,390 169,046,119 

ஊனயதர் ழசணம யடயதத்டயற்ைம கூட்டுத்டம ங்ைநிப்ன 63,186,173 60,037,051 

ஊனயதர் ம்ிக்வை ளமறுப்ன யடயதத்டயற்ைம கூட்டுத்டம ங்ைநிப்ன 12,633,142 11,972,736 

பிடுனவ டய ளைமடுப்வு 46,363,873 43,113,079 

பம இறுடய மள் ளைமடுப்வு (யவழபற்று) 2,430,150 3,501,103 

சயணணம/ ைடிணம/ மணம ழபவ 5,878,561 5,100,540 

ைவணப் ளமறுப்ன உத்டயழதமைத்டர்/ ளமயதிதமநர் ளைமடுப்வு 1,351,350 1,287,788 

உஞவுக் ளைமடுப்வு – யவழபற்றுத் டம் அல்மட 7.414.125 7.573.125 

ஊக்குபிப்னக் ளைமடுப்வு 23,081,231 24,174,401 
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ிதமஞச் ளசவு ளைமடுப்வு 13,012,963 15,663,567 

ணீடணம ணனத்துப பிடுனவக்ைம ளைமடுப்வு 24,981,475 24,160,552 

ணயவைனைடயத ளைமடுப்வு 8,505,175 30,741,308 

ணயன்சமம் – (75%) 79,805,072 78,538,986 

ணயன் ிப்மக்ையைலக்ைம ரிளமனள் 1,903,861 2,013,590 

பமை ஏட்ச் ளசவு – (75%) 7,633,172 8,929,817 

லதுமர்ப்ன ணற்றும் மணரிப்னச் ளசவுைள் – உைஞங்ைள் 9,592,818 10,149,456 

ளபநிமட்டு யைழ்ச்சயைள் ணீடம பரி - 100,000 

ணீள் பர்த்டை உன்டிக்வைைள் ணீடம ளசவுைள் 1,053,790 6,529,120 

அவபரிவச ளசவுைள் 7,172,457 3,817,308 

எநிதவப்ன யவத பமவைச் ளசவுைள் 15,700,831 12,465,168 

ளைமலம்ன – மய ைட்ன எநிப்ன ளடமர்னடுத்டல் 4,343,980 2,966,239 

ஆழமசவ ணற்றும் ைட்டுப்மட்டிற்ைம டவுத் டந ைட்ஞம் 1,029,145 122,364 

னென்மந் டப்ிணயனந்து உட்ைட்வணப்ன பசடயைவந பமவைக்குப் 
ளற்றுக் ளைமள்நல் 

 

      - 

 

       - 

ி டதமரிப்னைலக்ைம ளணமத்டச் ளசவு 928,829,656 936,161,280 

    

3.6 ளறுணமத் ழடய்வு   

 ளறுணமத் ழடய்வு 81,525,261 72,287,498 

 ளணமத்ட பிற்வ ஆகுளசவு 1,718,223,986 1,485,442,997 

    

4. பியழதமைச் ளசவுைள்   

 னைபர் டகு 229,022,463 203,443,909 

ழசவப ளறுர்ைலக்ைம ைனயவு படீ சரமக்ைல்ைள் 3,513,135 221,000 
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ஊக்குபிப்னச் ளசவுைள் 6,397,560 7,145,090 

பிற்வதின் ளமனட்டு னொ ன்ர்ழன்ணன்ற் யறுபத்டயல் எநிப்டயவு 
ளசய்தப்ட் டீ.ப.ீடீ. இனபட்டுைலக்ைம ளசவு  

1,152,868 1,055,391 

அபி னடிதமக் / தக் ைன் ற்மடு   

ஊனயதர் (765) ( 35,022) 

மமபிட 2,725,721 2,444,602 

ழசவப ளறுர் 5,207,559 2,453,685 

பியழதமைச் ளசவுைநின் ளணமத்டம் 248,018,540 216,728,654 

    

5. யனபமைச் ளசவுைள்   

 அங்ைத்டபர் ஞிக்ளைமவ ளைமடுப்வு 1,650,350 1,461,731 

சம்நம்/ ளைமடுப்வு – யந்டப் ஞிதமட் ளடமகுடய 130,169,802 126,789,498 

சம்நம்/ ளைமடுப்வு – எப்ந்ட ஊனயதர் 6,336,624 7,240,101 

சம்நம்/ ளைமடுப்வு – யபமஞப் ஞிதமட் ளடமகுடய 3,723,215 4,023,022 

ழணடயை ழக் ளைமடுப்வு 57,022,463 56,348,706 

ஊனயதர் ழசணம யடயதத்டயற்ைம கூட்டுத்டம ங்ைநிப்ன 21,062,058 20,012,350 

ஊனயதர் ம்ிக்வை ளமறுப்ன யடயதத்டயற்ைம கூட்டுத்டம ங்ைநிப்ன 4,211,047 3,990,912 

பிடுனவ டய ளைமடுப்வு 15,454,624 14,371,026 

யவழபற்று உத்டயழதமைத்டர்ைலக்ைம பம இறுடய மள் ளைமடுப்வு 810,050 1,167,034 

சயணணம/ ைடிணம/ மணம ழபவ 1,959,520 1,700,180 

ைவணப் ளமறுப்ன உத்டயழதமைத்டர்/ ளமயதிதமநர் ளைமடுப்வு 450,450 429,263 

ளடமனயல் யனஞ யவழபற்று உத்டயழதமைத்டர்ைலக்ைம அங்ைத்துபக் 
ைட்ஞம் 

82,657 164,504 

ஏய்வூடயத ணற்றும் பிடவப அமவடைள் யடயதம் 191,505 - 

உஞவுக் ளைமடுப்வு – யவழபற்றுத் டம் அல்மட டத்வடச் ழசர்ந்ட 
உத்டயழதமைத்டர்ைலக்கு 

2,471,375 2,524,375 
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ஊக்குபிப்னக் ளைமடுப்வு 7,693,744 8,058,134 

ிதமஞச் ளசவு ளைமடுப்வு 4,337,654 5,221,189 

ணீடணம ணனத்துப பிடுனவக்ைம ளைமடுப்வு 8,327,158 8,053,517 

ஊக்குபிப்னக் ளைமடுப்வு, ஞிக்ளைமவ ளைமடுப்வு ணற்றும் 
ட்ஈட்டுக் ளைமடுப்வு 

2,903,423 2,669,975 

ணயவைனைடயதக் ளைமடுப்வு 2,835,058 10,247,103 

பிவநதமட்டுத்துவ ழசணன் 69,100 38,000 

ஞிதமட் ளடமகுடயதினக்ைம சரனவ 26,000 47,850 

ைமப்னறுடய டபவஞப் ஞம் – ணனத்துபக் ைமப்னறுடயத் டயட்ம் 29,127,150 29,946,252 

ைமப்னறுடய டபவஞப் ஞம் – டயடீர் பித்து ணற்றும் ஆனேள் ைமப்னறுடயத் 
டயட்ம் 

854,192 940,474 

ிதமஞச் ளசவுைலம், பமழ்க்வைப் டி ளைமடுப்வுைலம் - உள்மடு 957,837 1,505,755 

ிதமஞச் ளசவுைலம், பமழ்க்வைப் டி ளைமடுப்வுைலம் – 
வணல்தூம் அடிப்வதில் பமவைக் ளைமடுப்வு 

4,875,885 4,913,187 

ிதமஞச் ளசவுைலம், பமழ்க்வைப் டி ளைமடுப்வுைலம் – 
ளபநிமடு 

6,004,474 12,430,410 

ி ளசவுைள் – ளபநிமட்டுப் தஞங்ைள் 45,731 795,893 

கூட்டுத்டம உசரிப்னைலம், ளமலது ழமக்கு அம்சங்ைலம் 1,769,495 2,476,836 

பமவை, பரி ணடயப்ீட்டு பரி ணற்றும் இவபரி 17,615,567 17,335,656 

ணயன்சமனம், ரி சக்டயனேம் 26,601,691 26,179,662 

ளடமவழசய ைட்ஞனம், யவதம ளைமடுப்வும் 11,386,023 13,986,804 

மதுைமப்னச் ழசவபைள் 9,741,796 9,161,361 

டமல் ளசவு 579,503 721,788 

அச்சுப் ஞிைலம், ைமையடமடயைலம் 7,012,554 6,847,017 

மநிடழ்ைலம் சஞ்சயவைைலம் 1,817,820 1,994,415 

அலுபைத் ழடவபைள் 1,605,405 4,061,073 
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ளசமத்து பிற்வ னெம் ட்ம் - 20,121 

அந்யதச் ளசமபஞி ரிபர்த்டவ ட்ம் 3,325 2,032 

மமபிட ளசபிங்ைள் 4,963,948 6,198,835 

ழைள்பி ணற்றும் ஆட்ழசர்ப்னக்ைம த்டயரிவை அயபித்டல்ைள் 1,408,600 2,402,848 

ீடயணன் பனக்குைலக்ைம ட்ஈடு - 125,000 

ழணமட்மர் பமை ஏட்ச் ளசவுைள் 2,544,391 2,976,606 

ழணமட்மர் பமை பமவைச் ளசவுைள் 10,699,683 10,108,992 

ைமப்னறுடய – ைட்டிங்ைலம், ி ஆடங்ைலம் 2,885,508 4,333,322 

ழணமட்மர் பமைங்ைலக்ைம அனுணடயப் த்டயனம், ைமப்னறுடயனேம் 1,533,609 1,604,214 

ைட்டிங்ைள் லது மர்ப்னம், மணரிப்னம் 11,734,798 11,283,928 

ைமஞி யம் லது மர்ப்னம், மணரிப்னம் 2,400,359 2,235,118 

ி ஆடங்ைள் லது மர்ப்னம், மணரிப்னம் 851,240 817,977 

ீர் 3,262,800 3,270,147 

டங்குணய பசடயைள் 441,391 - 

இவஞதத்டந பசடயைலக்ைம ைட்ஞம் 4,738,705 2,086,077 

டதமரிப்மநர்ைலக்ைம ஊக்குபிப்னக் ளைமடுப்வு 55,000 200,000 

ல்யஞக்ை அவபரிவச ளசவுைள் - 649,738 

ைனத்டங்குைலம் திற்சய யைழ்ச்சயைலம் – ளமது 115,500 574,335 

பன னர்த்டய ளைமண்மட்ங்ைள் 1,193,160 1,093,803 

ளமதுணக்ைள் அவனப்ன னவவண – ைட்ஞனம் பமவைனேம் 95,076 104,576 

ழணமட்மர் பமைங்ைள் லதுமர்ப்ன 7,736,005 12,022,789 

ிசம ணற்றும் ஊக்குபிப்ன யைழ்ச்சயத் டயட்ங்ைள் - 42,840 

திற்சயச் ளசவுைள் (உள்நை) 2,222,914 4,868,016 

(නැ)ளணயைய பிமத்டமள் அச்சயல் ளசவுைள் 5,814,510 3,746,122 
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அன்நிப்னைள் 300,000 425,125 

டிப்ழநமணம மளயக்ைம ளசவுைள் - 77,743 

ழடசயத ழடவபைள் - 1,770,177 

ங்ைநிப்னத் ளடமவை – AIBD யறுபம் 7,005,054 8,467,611 

ஆய்வு ணற்றும் ணீநமய்வுச் ளசவுைள் 1,658,163 2,326,200 

ழடர்டல் ைவணைலக்ைம ளசவுைள் 568,595 385,105 

ளறுணமத் ழடய்வு 19,433,103 20,077,950 

ழடசத்வடக் ைட்டிளதலப்னம் பரி 32,934,120 33,969,737 

 518,382,560 546,122,137 

பமடிக்வைதமநர் ற்றுக்ைம ைட்ஞம் 36,113,702 50,000,000 

ளணமத்ட யனபமைச் ளசவுைள் 554,496,262 596,122,137 

    

6. யடய ணற்றும் ி ைட்ஞங்ைள்   

 பங்ையக் ைட்ஞங்ைள் 6,636,897 1,064,569 

பங்ைய ழணடயைப் ற்று பட்டி 36,540,437 30,811,157 

ழணமட்மர் பமை குத்டவை பட்டி - - 

பங்ையக் ைன் பட்டி 6,246,433 13,432,162 

ைஞக்ைமய்வுக் ைட்ஞம் 1,500,000 1,500,000 

சட் ஆழமசவக் ைட்ஞம் 2,751,482 2,162,300 

னத்டயவ பரி 34,450 41,425 

யடய ணற்றும் ி டயபனயப்னைள் - - 

ஆழமசவ ணற்றும் ி ளடமனயல்சமர் ைட்ஞங்ைள் 150,000        - 

ளணமத்ட யடய ணற்றும் ி ைட்ஞங்ைள் 53,859,699 49,011,613 

    

7. பரி   
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 இங் ைமஞப்ட் உண்வணதம தன் (40,125,273)  

இங் ைமஞப்ட் உண்வணதம தன் (40,125,273)  

பன இறுடயதில் இமம்/ ட்ம் (467,539,830) 190,605,217 

அசமங்ைக் ளைமவ/ அநிப்ன - (479,000,000) 

பன இறுடயதில் இமம்/ ட்ம் (அசமங்ைக் ளைமவ/ அநிப்ன 
ீங்ைமை) 

(467,539,830) (288,394,783) 

ளறுணமத் ழடய்வு 100,958,365 92,365,448 

பட்டிக் ளைமடுப்வு 42,786,870 - 

கூட்டுத்டம உசரிப்ன 1,769,495 2,476,836 

அன்நிப்னைள் 300,000 425,125 

ிசமம் ணற்றும் பிநம்த் ளடமனயல் (25% இணநிக்ைப்மட) - 10,710 

பர்த்டை ஊக்குபிப்னச் ளசவுைள் (25% இணநிக்ைப்மட) 1,599,390 1,786,272 

ணீள் பர்த்டை உன்டிக்வைச் ளசவுைள் (25% இணநிக்ைப்மட) 263,448 1,632,280 

ளசமத்துக்ைவந ீக்ையதடன் னெம் இமம்/ ட்ம் (10,963,181) (133,788) 

ளசமத்துக்ைவந ீக்ையதடன் னெம் பரி சமர்ந்ட இமம்/ ட்ம் 10,988,751 130,864 

பன னத்டய ளைமண்மட்ங்ைள் 1,193,160 1,093,803 

ஞிக்ளைமவ ளைமடுப்பிற்ைம யடய எதுக்ைரடு 36,113,702 50,000,000   

ளசலுத்டப்ட் ஞிக்ளைமவக் ளைமடுப்வு (44,884,444) (46,531,707) 

அபி னடிதமக் / தக் ைன் ற்மடு – மமபிட ைன்ட்ழமர் 2,725,721 2,444,602 

அபி னடிதமக் / தக் ைன் ற்மடு – ழசவப ளறுர் 5,207,559 2,453,685 

அபி னடிதமக் / தக் ைன் ற்மடு – ஊனயதர் (765) (35,022) 

டயபனயக்ைப்ட் குயத்துவக்ைப்ட் அபி னடிதமக் / தக் ைன் - 
ைன்ட்ழமர் 

  

பட்டி பனணமம் (42,599,894) (38,586,679) 

னெடப் ளமனட்ைலக்ைம அசமங்ைக் ளைமடுப்வுக்ைம 
ழடய்ணமம் 

(57,074,996) (37,075,000) 
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யைழ்ச்சயத் டதமரிப்னக்ைம ளபநிமட்டுக் ளைமவ/ அநிப்ன (4,612,786) (27,209,908) 

னெடக் ளைமடுப்வு (85,543,348) (81,598,366) 

ளபநிமட்டுக் ளைமவைலக்ைம/ அநிப்னைலக்ைம ழடய்ணமம் (24,555,761) (24,555,761) 

பிதமம இமம்/ ட்ம் (1,001,408,375) (677,696,172) 

பட்டி பனணமம் 42,599,894 38,586,679 

ளணமத்ட யதடயச் சட் பனணமம் 42,599,894 38,586,679 

ட்ம் (யதடயச் சட் பனணமத்டயல் 35%) (14,909,963) (13,505,338) 

ணடயப்ீடு ளசய்தப்ட் பனணமம் 27,689,931 25,081,341 

டவைவண ளறும் ளைமடுப்வுைள் – (அசமங்ைத்டயற்கு ளசய்தப்ட் 
ளைமவ/ அநிப்ன) 

- - 

பரிக்குக் ைட்டுப்டுையன் பனணமம் 27,689,931 25,081,341 

பனணம பரி (28%) 7,753,181 7,022,776 

பனணம பரிப் ளமறுப்ன 7,753,181 7,022,776 

எத்டய வபக்ைப்ட் பரி (14,253,612) (5,218,228) 

பனணம பரி (6,500,431) (1,804,548) 

ளதநபிம பரிப் ளமறுப் (டயவழசரி உண்டிதல் பனணமத்டயல் 
1/10)  

- - 

பரிப் ளமறுப்ன (6,500,431) (1,804,548) 

 

 

8. ஆடம், ளமயத் ளடமகுடய ணற்றும் உைஞங்ைள் 

 
குயப்ன 2017.2.31 ஆம் 

டயைடயக்கு ணீடய 
டுத்துக்  

ளைமள்நல்/ 
ளைமள்பவு 

சரமக்ைல் ளமறுப்ன 
ீக்ைம்/ 

அைற்ல் 

2018.12.31 ஆம் 
டயைடயக்கு ணீடய 

டுத்துக்  
ளைமள்நல்/ 

ளைமள்பவு 

ளமறுப்ன 
ீக்ைம்/ 

அைற்ல் 

2019.12.31 ஆம் 
டயைடயக்கு ணீடய 

ைமஞி 7,660,503 - - - 7,660,503 - - 7,660,503 

ைட்டிம் 267,338,281 4,537,540 - - 271,875,821 1,051,296 - 272,927,117 

டநமனம் 52,877,173 1,910,244 - - 54,787,416 828,784 - 55,616,200 
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ளமனத்டயைலம் 

ளமயத் ளடமகுடயனேம், 
உைஞங்ைலம் 

3,016,601,020 28,032,679 (507,209) (39,653) 3,044,086,837 32,166,119 (69,888) 3,076,183,068 

டயவழசரி யடய 
எதுக்ைரடுைநின் ைரழ் 
ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் 
உைஞங்ைள் 

- - - - - 75,167,126 - 75,167,126 

அலுபை 
உைஞங்ைள் 

51,707,873 1,496,576 - (141,350) 53,063,100 1,178,396 (72,760) 54,168,736 

இத்டயிதல் 
உைஞங்ைள் 

7,906,167 36,490 - - 7,942,657 23,897 - 7,966,554 

ளடமவக்ைமட்சயப் 
ளட்டி 

24,705,557 2,020,349 - (465,792) 26,260,114 48,000 (245,049) 26,063,065 

தை தல்ைள் 2,425,565 230 - - 2,425,795 11,345 - 2,437,140 

இகு ைனபிைலம், 
உைஞங்ைலம் 

4,364,908 100,099 - - 4,465,006 107,243 - 4,572,249 

ைஞிிைள் 113,362,408 11,594,307 - - 124,956,715 12,100,678 - 137,057,393 

ி ஆடங்ைள் 5,023,011 218,901 - - 5,241,912 27,760 - 5,269,672 

ைஞக்ைரட்டு 
ளணன்ளமனள்ைள் 

9,542,602 - - - 9,542,602 - - 9,542,602 

ன்.ரீ.ப.ீ 
அவபரிவசக்ைமை 
ளற்று ளைமள்நப்ட் 
உைஞங்ைள் 

33,159 - - - 33,159 - - 33,159 

ழணமட்மர் பமைம் 111,705,466 - - - 111,705,466 - (8,988,132) 102,717,335 

இவசக் ைனபிைள் 170,037 - - - 170,037 - - 170,037 

ைபமன் பமைம் 162,142 - - - 162,142 - - 162,142 

மதுைமப்ன 
உைஞங்ைள் 

2,169,763 - - - 2,169,763 - - 2,169,763 

JICA ைனத்டயட்த்டயன் 
ைரழ் ளற்றுக் 
ளைமள்நப்ட் 
உைஞங்ைள் 

66,773,685 - - - 66,773,685 - - 66,773,685 

ல்யஞக்ை 
அவபரிவசக்ைமை 
ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் 
உைஞங்ைள் 

1,524,463 149,246,600 507,209 - 151,278,272 - - 151,278,272 

ளைமள்ைன்ைள் 1,052,000 2,497,895 - - 3,549,895 - - 3,549,895 

ஆடங்ைநின் ளணமத்டப் 
ளறுணடய 

3,747,105,782 201,691,909 - (646,795) 3,948,150,897 122,710,644 (9,375,828) 4,061,485,712 
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9. ளறுணமத் ழடய்வு 

 
குயப்ன 2017.12.31 ஆம் 

டயைடயக்கு ணீடய 
பனத்டயற்ைம 

ளறுணமத் 
ழடய்வு 

சரமக்ைல் அைற்ல் 2018.12.31 ஆம் 
டயைடயக்கு ணீடய 

பனத்டயற்ைம 
ளறுணமத் 

ழடய்வு 

சரமக்ைல் அைற்ல் 2019.12.31 ஆம் 
டயைடயக்கு ணீடய 

ைமஞி - - - - - - - - - 

ைட்டிம் 126,130,600 5,346,766 - - 131,477,365 5,437,516 - - 136,914,882 

டநமனம் 
ளமனத்டயைலம் 

43,381,275 2,779,117 - - 46,160,393 2,255,727 - - 48,416,120 

ளமயத் ளடமகுடயனேம், 
உைஞங்ைலம் 

2,868,148,536 64,741,937 - (39,649) 2,932,850,825 44,761,733 - (35,417) 2,977,577,140 

டயவழசரி யடய 
எதுக்ைரடுைநின் ைரழ் 
ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் 
உைஞங்ைள் 

- - - - - 6,545,721 - - 6,545,721 

ன்.ரீ.ப.ீ 
அவபரிவசக்ைமை 
ளற்று ளைமள்நப்ட் 
உைஞங்ைள் 

33,158 - - - 33,158 - - - 33,158 

அலுபை 
உைஞங்ைள் 

48,212,979 992,740 - (136,178) 49,069,541 819,862.99 - (51,069) 49,838,336 

இத்டயிதல் 
உைஞங்ைள் 

7,768,403 94,284 - - 7,862,686 83,317 - - 7,946,003 

ளடமவக்ைமட்சயப் 
ளட்டி 

23,095,357 1,185,276 - (434,329) 23,846,305 1,018,265 - (245,040) 24,619,530 

தை தல்ைள் 2,266,043 59,534 - - 2,325,577 58,175 - - 2,383,752 

இகு ைனபிைலம், 
உைஞங்ைலம் 

3,548,275 146,115 - - 3,694,390 133,745 - - 3,828,135 

ைஞிிைள் 106,214,157 6,168,060 - - 112,382,217 6,366,693 - - 118,748,910 

ி ஆடங்ைள் 4,435,489 259,969 - - 4,695,458 205,111 - - 4,900,570 

ைஞக்ைரட்டு 
ளணன்ளமனள்ைள் 

9,303,189 167,626 - - 9,470,816 42,096 - - 9,512,911 

ழணமட்மர் பமைம் 105,097,376 2,903,750 - - 108,001,126 2,903,750 - (8,988,131) 101,916,746 

இவசக் ைனபிைள் 170,028 - - - 170,028 - - - 170,028 

ைபமன் பமைம் 162,140 - - - 162,140 - - - 162,140 

மதுைமப்ன 
உைஞங்ைள் 

2,169,761 - - - 2,169,761 - - - 2,169,761 
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JICA ைனத்டயட்த்டயன் 
ைரழ் ளற்றுக் 
ளைமள்நப்ட் 
உைஞங்ைள் 

66,773,669 - - - 66,773,669 - - - 66,773,669 

ல்யஞக்ை 
அவபரிவசக்ைமை 
ளற்றுக் ளைமள்நப்ட் 
உைஞங்ைள் 

855 7,499,234 - - 7,500,089 30,255,654 - - 37,755,743 

ளைமள்ைன்ைள் 176,451 21,040 - - 197,491 70,998 - - 268,488 

ஆடங்ைநின் ளணமத்டப் 
ளறுணமத் ழடய்வு 

3,417,087,741 92,365,449 - (610,156) 3,508,843,033.80 100,958,365 - (9,319,656) 3,600,481,742 

 

 

ஆடங்ைநின் ழடயத ட்டுப் ளறுணடய 

 

 குயப்ன 2017.12.31 ஆம் 
டயைடயக்கு ணீடய 

2018.01.01 ஆம் 
டயைடயக்கு ணீடய 

2018.12.31 ஆம் 
டயைடயக்கு ணீடய 

2019.01.01 ஆம் 
டயைடயக்கு ணீடய 

2019.12.31 ஆம் 
டயைடயக்கு ணீடய 

8. ஆகுளசவு 3,747,105,782 3,747,105,782 3,948,150,897 3,948,150,897 4,061,485,712 

 ளறுணமத் ழடய்வு (3,417,087,741) (3,417,087,741) (3,508,843,034) (3,508,843,034) (3,600,481,742) 

 ஆடம், ளமயத் ளடமகுடய ணற்றும் 
உைஞங்ைநின் ழடயத ட்டுப் ளறுணடய 

330,018,041 330,018,041 439,307,863 439,307,863 461,003,970 

 

னர்த்டய ளசய்தப்மட ழபவைள் 

 

 2017.12.31 ஆம் 
டயைடயக்கு ணீடய 

னடயடமை 
ழசர்ந்டவப 

ணமற்ல் 2018.12.31 ஆம் 
டயைடயக்கு ணீடய 

னடயடமை 
ழசர்ந்டவப 

ணமற்ல் 2019.12.31 ஆம் 
டயைடயக்கு ணீடய 

னர்த்டய ளசய்தப்மட 
ழபவைள் 

- - (7,035,435) - 1,505,600 (1,505,600) - 

 

குயப்ன 2017.12.31 ஆம் 
டயைடயக்கு ணீடய 

2018.01.01 ஆம் 
டயைடயக்கு ணீடய 

2018.12.31 ஆம் 
டயைடயக்கு ணீடய 

2019.01.01 ஆம் 
டயைடயக்கு ணீடய 

2019.12.31 ஆம் 
டயைடயக்கு ணீடய 

8. ஆடம், ளமயத் ளடமகுடய 
ணற்றும் உைஞங்ைநின் 
ழடயத ட்டுப் ளறுணடய 

330,018,041 330,018,041 439,307,863 439,307,863 461,003,970 

னர்த்டய ளசய்தப்மட 
ழபவைள் 

- - - - - 

ளணமத்ட ஆடங்ைள் 330,018,041 330,018,041 439,307,863 439,307,863 461,003,970 
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இங்வை னொப்பமயி கூட்டுத்டமம் 

யடயக் கூற்றுைள் ணீடம குயப்னைள் 

 

குயப்ன 2019 

னொம 

2018 

னொம 

 

9. அனவப/ னப்ம ளசமத்துக்ைள்    

ளைமள்பவு ளசய்தப்ட் ளடமவக்ைமட்சய மைங்ைள்  97,265,000 74,174,694  

கூட்டுத்டமத்டயமல் டதமரிக்ைப்ட் ளடமவக்ைமட்சய மைங்ைள்  19,163,741 23,992,623  

கூட்டுத்டமத்டயமல் டதமரிக்ைப்ட் ி யைழ்ச்சயைள்  13,007,369 16,282,031  

ளபநிமடுைநியனந்து ளைமள்பவு ளசய்தப்ட் யைழ்ச்சய னெப் 
ளமனட்ைள் 

3,630,627 3,732,334  

உள்மட்டு யைழ்ச்சயைள் (எநிப்ப்மட)  - 2,994,100  

ளபநிமட்டு யைழ்ச்சய அநிப்னைள் (NHK) 44,160,000 58,880,000  

உள்மட்டு யைழ்ச்சயைள் (னற்றுப் ளமட)  - -  

அனவப/ னப்ம ளசமத்துக்ைநின் ளணமத்டம்  177,226,737 180,055,781  

    

10. னடயர்வுத் டயைடய பவ வபத்டயனக்ைப்டுையன் யடய சமடப் த்டயங்ைள்     

யவதம வபப்ன (இங்வை பங்ைய)  344,019,376 331,586,614  

யவதம வபப்ன (அச ஈட்டு னடலீட்டு பங்ைய)  22,000,000 25,800,162  

ளணமத்டம் 366,019,376 357,386,776  

    

11. இனப்ன    

அச்சுப் ஞிைலம், ைமையடமடயைலம் 1,469,115 2,622,305  

உடயரிப் மைங்ைள் – ளமயதிதல் I 18,052,749 18,052,749  

உடயரிப் மைங்ைள் – ளமயதிதல் II 178,344,992 178,757,653  
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உடயரிப் மைங்ைள் – ஈ.ன்..ீ ஞ்சயிதரிங் 219,950 271,562  

ஊை பவவுப் ளமனட்ைள் 1,001 89,331  

எப்வத் டயபிதங்ைள் 10,700 51,750  

ைட்டிப் ளமனட்ைள் 8,092 42,349  

ழணமட்மர் பமை உடயரிப் மைங்ைள்  1,357,794 1,306,260  

டீசல் ரிளமனள் இனப்ன 1,522,040 1,987,386  

அலுபைப் ளமனட்ைள் (அச்சுப் ஞிைலம், ைமையடமடயைலம் ீங்ைமை)  23,485 22,050  

மமபிடப் ளமனட்ைள் 215,255 213,440  

னெடப் ளமனட்ைள் - 1,217,700  

ிடம ைநஞ்சயதசமவதில் உள்ந ைட்ன ைசற் மம ணற்றும் ழப்  2,318,016 477,930  

இத்டயிதல் தைர்வுப் ளமனட்ைள் 244,151 265,779  

தைத்டயல் உள்ந ைட்ன ைசற் மம ணற்றும் ழப்  154,140 604,868  

எய/ எநிப் டயவு ளசய்தப்ட் ைசற் மம ணற்றும் ழப்  575,192 756,850  

ளணமத்ட இனப்ன 204,516,673 206,739,963  

    

12. பிதமம ையவக்ை ழபண்டிதவப     

ழசவப ளறுர் ைன்ட்ழமர் 518,315,788 534,003,529  

ணடயப்ினந்ட ைமழசமவ 42,500 42,500  

ைனய – ழசவப ளறுர் ைன்டீர் யடய  (101,104,171) (95,896,612)  

பிதமம ைன்ட்ழமர் 417,254,118 438,149,417  

    

13. ைன் ணற்றும் ி ையவக்ை ழபண்டிதவப     

13.1 டயவழசரி உண்டிதல்ைள்    

டயவழசரி உண்டிதல்ைள் 2,596,016 2,422,703  

 2,596,016 2,422,703  

13.2 ஊனயதர் ைன்ட்ழமர்    
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னொப்பமயி ைன் – ி ைன்  35,452 35,452  

இர் ைன் 72,273,664 90,767,787  

ண்டிவை னற்ஞம் 307,800 334,950  

ழமக்குபத்துக் ைன் 22,988,301 30,042,826  

பிழச ைன் 16,416,227 20,213,914  

ி ைன் - -  

ஆவ ைன் 2,778,267 2,802,854  

பீவணப்னக் ைன் 60,586,534 52,994,514  

ஊனயதர் ைன்ட்ழமர் ளணமத்டம் 175,386,245 197,192,297  

ைனய – ஊனயதர் ைன்டீர் யடய (172,661) (173,426)  

 175,213,584 197,018,871  

ைன் ணற்றும் ி ையவக்ை ழபண்டிதவபைநின் ளணமத்டம்  177,809,600 199,441,574  

    

14. ி ையவக்ை ழபண்டிதவப    

14.1 னற்ஞங்ைலம், வபப்னைலம்     

அச ஈட்டு னடலீட்டு பங்ைய பீவணப்னக் ைன் யடயதம்  13,288,676 10,935,929  

இவதிலுள்ந இனப்ன 114,985,792 59,797,121  

ைடீ்டுப் த்டயங்ைள் ணீடம னற்ஞம்  1,590 19,500  

பனங்குர்ைலக்ைம னற்ஞம் – உள்லர் யறுபங்ைநிணயனந்து 
ளைமள்பவு 

1,669,191 1,748,262  

பனங்குர்ைலக்ைம னற்ஞம் (யைழ்ச்சயத் டதமரிப்ன)  5,131,612 8,043,324  

ஊனயதர்ைலக்ைம னற்ஞம் – மமபிட  697,275 1,325,954  

ஊனயதர்ைலக்ைம னற்ஞம் – யைழ்ச்சயைலக்ைம னற்ஞம்  1,165,798 2,554,500  

ழசவபைலக்ைம வபப்ன – டயனப்ிச் ளசலுத்துடல்  3,197,307 32,756,383  

டங்கும் அவ ைட்ஞ னற்ஞம் 319,000 761,500  

னத்டயவ ைட்டுயடய – யனபமைப் ிரிவு 72,865 50,155  
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ளபநிமடுைநியனந்து ளைமள்பவு ளசய்படற்ைம னற்ஞம் – உடயரிப் 
மைங்ைள் 

9,233,586 9,234,548  

ிதமஞச் ளசவு னற்ஞம் – ளபநிமடு 30,646 116,145  

ஊனயதர்ைலக்கு பனங்ைப்ட் னற்ஞம் – ளைமள்பவு 601,026 1,035,381  

யறுத்டய வபத்டல் பரி 36,974,494 34,971,874  

வைதிலுள்ந ைமசு - 22,906  

ிதமஞச் ளசவு னற்ஞம் – உள்மடு - -  

ளமனநமடம ழசவப ைட்ஞ பரி 22,225,059 12,477,892  

னற்ஞங்ைலம், வபப்னைலம் ளணமத்டம் 209,593,916 175,851,374  

    

14.2 மமபிட ைன்ட்ழமர்    

மமபிட ைன்ட்ழமர் 2,351,954 1,762,117 xix 

டபிதியனந்து ஏய்வுளற்/ இமயமணமச் ளசய்ட ஊனயதர்ைநிணயனந்து 
ையவக்ைப் ள ழபண்டிதவப  

80,358 

 

80,358 xx 

ையவக்ைப் ள ழபண்டித பனணமம் (உள்மட்டு பனணமம் ணற்றும் ி 
யறுபங்ைள்) 

56,989,115 43,144,480 xxi 

ையவக்ைப் ள ழபண்டித பனணமம் – னடலீட்டு பட்டி பனணமம் 17,314,350 19,569,818 xxii 

ஊனயதர் ைன்ட்ழமர் – மமபிட 42,644 57,236 xxiv 

ைமப்னறுடயக் கூட்டுத்டமம் – ணனத்துப ைமப்னறுடயத் டயட்ம் 200,515 528,374 xxv 

மஞத சரமக்ைல் 30,116 30,642  

மமபிட ைன்ட்ழமர் 77,008,692 65,173,024  

ைனய – மமபிட ைன்ட்ழமர் ைன்டீர் யடய (33,141,986) (30,416,265)  

 43,866,706 34,756,759  

ி ையவக்ைப் ள ழபண்டிதவப 253,460,622 210,608,133  

    

15. ைமசு, பங்ைய ணீடய ணற்றும் ைமப்னறுடய வபப்ன    

இங்வை பங்ைய ழசணயப்னக் ைஞக்கு 1,097,793 492,831  
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ழைள்பி வபப்ன - -  

குறுையத ைம யவதம வபப்ன - 13,323,299 iv 

ணீந ளைமள்பவு ளசய்படற்ைம உன்டிக்வை (REPO) - 70,000,000 iv 

ணக்ைள் பங்ைய வனவக் ைஞக்கு 50,000 50,000  

 1,147,793 83,866,130  

    

16. னெடப் ளமனட்ைலக்ைம அசமங்ை ளைமவ/ அநிப்ன    

னெடப் ளமனட்ைலக்ைம அசமங்ை ளைமவ/ அநிப்ன 333,372,613 240,447,609  

 333,372,613 240,447,609  

    

17. ஏய்வூடயத ஞிக்ளைமவ    

ஏய்வூடயத ஞிக்ளைமவ 224,679,135 193,324,604  

 224,679,135 193,324,604  

    

18. பிதமம ணற்றும் ி ளசலுத்ட ழபண்டிதவப    

ழசவப ளறுர் ைன் ளைமடுத்ழடமர் 19,598,603 19,004,079  

ளசலுத்ட ழபண்டித னைபர் டகு 95,826,493 92,037,361  

ழசவப ளறுர் ணமற்ல்/ டயனப்ிச் ளசலுத்துடல் 1,000,927 1,000,927  

பிதமம ணற்றும் ி ளசலுத்ட ழபண்டிதவப ளணமத்டம் 116,426,023 112,042,366  

    

19. ி யடயப் ளமறுப்னைள்    

அட்டுறு ளசபிம் 179,155,943 142,398,065  

ளற்றுக் ளைமள்நப்மட சம்நனம் ழபடங்ைலம் 332,923 243,930  

யறுத்டய வபக்ைப்ட் ஞம் – எப்ந்ட 7,788 177,963  

ிவஞனய – எப்ந்ட ணற்றும் பனங்ைல் 94,241 69,241  

ைன் ளைமடுத்ழடமர் ைட்டுப்மடு 7,238,460 7,053,679  
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ணடயப்ினந்ட ைமழசமவைள் – ளடமகுடயக் ையவந 41,488,923 9,221,842  

ைவஜர்ைலக்ைம ளைமடுப்வு (ணடயப்ினந்ட ைமழசமவ) 2,899,115 2,256,448  

யறுத்டய வபக்ைப்ட் ஞம் – இங்வை னொப்பமயி கூட்டுத்டம 
ஊனயதர் 

7000 7,000  

இங்வை எயப்னக் கூட்டுத்டமம் 90 90  

னற்ஞணமைக் ையவத்டவப 7,798,036 324,344  

டயனப்ிச் ளசலுத்டப்டுையன் ழைள்பி வபப்ன 1,409,621 1,515,421  

ளசலுத்ட ழபண்டித சம்நம் 57,007,809 56,914,371  

ளடமவக்ைமட்சய தடசமவக்ைம யடயதம் 10,002 10,002  

சர..ஆர். னத்டயவ பரி (9,500) 170  

ளசலுத்ட ழபண்டித மர்வபதில் ங்ைநிப்னத் ளடமவை 3,763,815 212,442  

இமமங்ை அவணச்சு 179,112 90,152  

ஞிக்ளைமவ ணீடம டண்ப் ஞத்டயற்ைம எதுக்ைரடு 73,745 73,745  

ளசலுத்ட ழபண்டித மமபிட ளசபிங்ைள் – சுப ச 73,574 73,574  

இமப் ங்ைரட்டிற்ைம எதுக்ைரடு (அசுக்கு) 32,368,342 32,368,342  

ி யடயப் ளமறுப்னைநின் ளணமத்டம் 333,899,038 253,010,820  

    

20. ி ளசலுத்ட ழபண்டிதவப    

யறுத்டய வபத்டல் பரி 2,130,96 2,185,279  

பனணம பரி 7,753,181 7,022,776  

ளறுணடய ழசர் பரி ணீடம ைட்டுப்மட்டுக் ைஞக்கு 340,675 11,730,269  

யறுத்டய வபக்ைப்ட் னள்வு பரி 4,447 4,447  

உவனக்கும் ழமழட ளசலுத்தும் பரி 507,665 787,808  

ி ளசலுத்ட ழபண்டிதவபைநின் ளணமத்டம் 10,736,884 21,730,579  

    

21. பங்ைய ழணடயைப் ற்று    
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பங்ைய ழணடயைப் ற்று – இங்வை பங்ைய ளமரிங்ன் ையவந 47,686,979 8,825,453  

பங்ைய ழணடயைப் ற்று – இங்வை பங்ைய ளடமகுடயக் ையவந 435,031,703 235,474,993  

பங்ைய ழணடயைப் ற்று ளணமத்டம் 482,718,683 244,300,445  

    

22. பங்ையக் ைன்    

22.1 பங்ையக் ைன் – வனவக் ைஞக்கு 15,604,561 50,000,004  

22.2 பங்ையக் ைன் – வனவக் ைஞக்கு அல்மட - 8,333,318  

22.3 குறுையத ைமக் ைன் – ICC World Cup ையரிக்ைட் ழமட்டித் 
ளடமனக்ைமது 

73,000,000         -  

 88,604,561 58,333,322  
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vk;<b/gP/v];vy;MHrP/1/vt;V/2019             2020 Mf];l; 08 

 

jiytH 

,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdk; 

 

,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdj;jpd; 2019 jpnrk;gH 31 ,y; Kbtile;j Mz;bw;fhd 

epjpf;$w;Wf;fs; kPJ 2018 ,d; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T mjpfhur;rl;lj;jpd; 12 

Mk; gphptpd; gpufhuk; fzf;fha;thsH jiyik mjpgjpapd; mwpf;if 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. epjpf;$w;Wf;fs; 

 -------------------------- 

1.1 Kidg;gopAs;s mgpg;gpuhak; 

 ----------------------------------------------------- 

,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdj;jpd; 2019 jpnrk;gH 31 ,y; cs;sthwhd epjp 

epiyikf; $w;W kw;Wk; mj;jpfjpapy; Kbtile;j Mz;bw;fhd 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;iffspd; nghopg;G cs;slq;fpa epjpf;$w;Wf;fspw;fhd 

Fwpg;Gf;fis cs;slf;fpa 2019 jpnrk;gH 31 ,y; Kbtile;j Mz;bw;fhd 

epjpf;$w;Wf;fs; 2018 ,d; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T mjpfhur;rl;lk; kw;Wk; 

1971 ,d; 38 Mk; ,yf;f epjp mjpfhur;rl;lk; vd;gtw;wpd; Vw;ghLfSld; NrHj;J 

thrpf;fg;gLk; ,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauR murpaiyikg;gpd; 154(1) Mk; 

cWg;GiuapYs;s Vw;ghLfSf;F ,zq;f vdJ gzpg;gpd; fPo; fzf;fha;T 

nra;ag;gl;ld. murpaiyikg;gpd; 154(6) Mk; cWg;GiuapYs;s 

Vw;ghLfSf;F ,zq;f ghuhSkd;wj;jpw;fhd vdJ mwpf;if fhyf;fpukj;jpy; 

gl;bay;gLj;jg;gLk;. 
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vdJ mwpf;ifapd; Kidg;gopAs;s mgpg;gpuhaj;jpw;fhd mbg;gilg; ge;jpapy; 

tpghpf;fg;gl;l tplaq;fspd; jhf;fj;jpidj; jtpHj;J $l;Lj;jhgdj;jpd; 2019 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 

epakq;fSf;F ,zq;f epjpf;$w;Wf;fs; cz;ikahfTk; epahakhfTk; jUfpd;wd 

vd;gJ vdJ mgpg;gpuhakhFk;. 

 

1.2 Kidg;gopAs;s mgpg;gpuhaj;jpw;fhd mbg;gil 

 ------------------------------------------------------------------------------------- 

(m) ,yq;if fzf;fPl;L epakk; 1 ,d; 32 Mk; ge;jpapd; gpufhuk; 

epWtdnkhd;wpdhy; epakj;jhy; Njitg;gLj;jg;gl;lhy; my;yJ 

mDkjpf;fg;gl;lhyd;wp nrhj;Jf;fs; kw;Wk; nghWg;Gf;fis xd;Wlndhd;W 

vjphPL nraa;ag;glf; $lhj NghjpYk; &gh 5>955>978 njhifahd fzf;fPl;Lj; 

jtWfs; fhuzkhf Vw;gl;l tuT kPjpfs; nrYj;j Ntz;ba KftH juFf;F 

vjpuhf vjphPL nra;ag;gl;bUe;jJ. ,jd; tpisthf nrYj;j Ntz;ba Kfth; 

juF kPjp &gh 95>826>492 Mf epjpf;$w;Wf;fspy; fhl;lg;gl;bUe;jJ. 

 

(M) ,yq;if fzf;fPl;L epakk; 2 ,d; 9 Mk; ge;jpapd; gpufhuk; ,Ug;Gf;fs; 

fpuak; my;yJ Njwf;$ba epfug; ngWkjp Mfpa ,uz;by; Fiwe;j 

ngWkjpapy; fzpg;gplg;gl;L epjpf;$w;Wf;fspy; fhz;gpf;fg;gl Ntz;ba 

NghjpYk; &gh 204>516>673 njhifahd ,Ug;Gf;fs; Njwf;$ba epfug; 

ngWkjp kjpg;gplg;glhky; epjpf;$w;Wf;fspy; fpuaj;jpy; fhz;gpf;fg;gl;bUe;jd. 

NkYk; ,e;j ,Ug;gpy; ngsjPf nka;ikaha;tpw;F cl;gLj;jg;gl;l &gh 

5>867>559 kPjpapy; gad;ghl;bw;F vLf;fKbahj &gh 346>198 njhifahd 

kw;Wk; mirtw;w &gh 80>432 njhifahd ,Ug;G kPjpfs; 

cs;slq;fpapUe;jd.  

 

(,) &gh 844>120>000 njhifahd ,og;gPl;il Nfhhp ntt;NtW jug;gpdHfshy; 

ePjpkd;wj;jpy; 10 tof;Ffs; njhlug;gl;bUe;j NghjpYk; ,J ,yq;if 
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fzf;fPl;L epakk; 37 ,d; gpufhuk; epjpf;$w;Wf;fspy; 

ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

(<) ,yq;if fzf;fPl;L epakk; 38 ,d; 118(,) ge;jpapd; gpufhuk; epjpahz;bd; 

Muk;g kw;Wk; ,Wjp jpfjpfspy; cs;sthwhd mUtr; nrhj;Jf;fspd; 

nkhj;jg; ngWkjp kw;Wk; jpuz;l fhyf;fopTj; njhif vd;gd 

ntspg;gLj;jg;gl Ntz;ba NghjpYk; mr; nrhj;Jf;fspd; fpuaj;jpw;Fg; gjpyhf 

mUtr; nrhj;Jf;fspd; Njwpa ngWkjp epjpf;$w;Wf;fspy; 

fhz;gpf;fg;gl;bUe;jJld; jpuz;l fhyf;fopTg; ngWkjpAk; mNj Nghy; 

ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

(c) ,yq;if fzf;fPl;L epakk; 39 ,d; gpufhuk; KjyPLfs; epjpf;$w;Wf;fspy; 

epahag; ngWkjpapy; fhl;lg;gl Ntz;ba NghjpYk; yq;fh Gtj; ypkpl;ll;by; 

Nkw;nfhs;sg;gl;l &gh 1>104>000 njhifahd KjyPL $l;Lj;jhgdj;jhy; 

epjpf;$w;Wf;fspy; fpuaj;jpy; fhl;lg;gl;bUe;jJld; KjyPL mjpfhpj;jy; my;yJ 

Fiwtiljypid ,dq;fz;L epjpf;$w;Wf;fspy; chpa rPuhf;fq;fis 

Nkw;nfhs;tjw;F eltbf;iffs; vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.  

 

(C) ,yq;if epjp mwpf;ifaply; epakk; 13 ,d; gpufhuk; KOikahf 

ngWkhdj;Nja;tplg;gl;bUe;j NghjpYk; jw;NghJk; nraw;ghLfspd; NghJ 

gad;ghl;bYs;s Mjdk;> nghwp kw;Wk; cgfuzk; kPs;kjpg;gPL nra;ag;gl;L 

mr; nrhj;Jf;fspd; epahag; ngWkjp epjpf;$w;Wf;fspy; ntspg;gLj;jg;gl 

Ntz;ba NghjpYk; &gh 3>315>949>586 ngWkjpapy; nfhs;tdT nra;ag;gl;L 

KOikahf ngWkhdj;Nja;tplg;gl;l NghjpYk; jw;NghJk; gad;ghl;bYs;s 

nrhj;Jf;fspd; epahag; ngWkjpia kPs;kjpg;gPL nra;J epjpf;$w;Wf;fspy; 

fhz;gpg;gjw;F eltbf;iffs; vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.  

 

(v) 2018 etk;gH khjj;jpy; $l;Lj;jhgdj;jpw;F epjp khdpaq;fshf &gh 100 

kpy;ypad; njhif ngwg;gl;bUe;j NghjpYk; mJ mt; Mz;bd; NghJ 

fhyf;foptplg;gl;bUf;fhjJld; 2016 Mk; Mz;bd; NghJ khdpaq;fshf 
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ngwg;gl;bUe;j &gh 11.5 kpy;ypad; ngWkjpahd thfdnkhd;W mJ 

ngwg;gl;bUe;j jpfjpapypUe;J fhyf;foptplg;gl;bUe;jJ. khdpaj;jpd; 

fhyf;foptpw;fhf $l;Lj;jhgdj;jhy; gpd;gw;wg;gl;l nfhs;iffs; 

epjpf;$w;Wf;fspw;fhd Fwpg;Gf;fspy; ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy. ,jd; 

tpisthf fhyf;foptpd; rhpahdjd;ikia ghPl;rpf;f KbahjpUe;jJ. 

 

(V) 2019 jpnrk;gH 31 ,y; cs;sthwhd fhRg;gha;r;ry; $w;wpd; gpufhuk; 

$l;Lj;jhgdj;jpw;Fr; nrhe;jkhd tq;fp Nrkpg;Gf; fzf;nfhd;wpd; 

nfhLf;fy;thq;fy;fs; fhRg;gha;r;ry; $w;wpy; KjyPl;L eltbf;ifnahd;whf 

fhl;lg;gl;bUe;jJ. ,jd; tpisthf epjp epiyikf; $w;wpYs;s fhR kPjpf;Fk; 

kPsha;thz;bd; ,WjpapYs;sthwhd fhRg;gha;r;ry; $w;wpd; fhRk; fhRf;Fr; 

rkkhditf;Fk; ,ilNa &gh 1>097>793 NtWghnlhd;W mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

(I) fhNrhiynahd;wpd; rl;lhPjpahd nry;YgbahFk; fhyk; 6 khjq;fshf 

fhzg;gLfpd;w NghjpYk; 2019 jpnrk;gH 31 ,y; cs;sthW $l;Lj;jhgd 

fhRg; Gj;jfj;jpd; tq;fp kPjpia fzpg;gPL nra;Ak; NghJ &gh 14>380>324 

ngWkjpahd 6 khjq;fspw;F Nkw;gl;l fhNrhiyfs; ,uj;Jr; 

nra;ag;gl;bUf;ftpy;iy. ,jd; tpisthf fhRg;Gj;jfj;jpd; Nkyjpfg;gw;W kPjp 

&gh 14>380>324 njhifahy; mjpfhpj;Jf; fhl;lg;gl;bUe;jJld; 

fld;nfhLj;NjhH kPjp mNj njhifahy; Fiwj;Jf; fhl;lg;gl;bUe;jJ.  

 

(x) 2018 Mk; Mz;by; $l;Lj;jhgdj;jpw;Ff; fpilf;fg;ngw;w &gh 100 kpy;ypad; 

murhq;f khdpaj;ij gad;gLj;jp miythpia Gduikg;gjw;fhf 2019 Mk; 

Mz;bd; NghJ $l;Lj;jhgdj;jhy; &gh 75>167>126 ngWkjpahd 

cgfuzq;fs; nfhs;tdT nra;ag;gl;bUe;j NghjpYk; ndhs;tdT 

nra;ag;gl;l cgfuzq;fspd; ngWkjp kPjhd fhyf;foptpid fzpg;gPL 

nra;tjw;Fg; gjpyhf &gh 100 kpy;ypad; nkhj;j khdpaj;jpd; kPJ fhyf;fopT 

Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;jJ. ,jd; tpisthf Vida tUkhdk; &gh 13>454>279 

njhifahy; mjpfhpj;Jf; fhl;lg;gl;bUe;jJld; murhq;f khdpak; mNj 

njhifahy; Fiwj;Jf; fhl;lg;gl;bUe;jJ. 
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(X) xt;nthU Kfthpw;Fk; nrYj;j Ntz;ba KftH juF njhlHghf jdpahd 

VLfis NgZtjw;Fr; rhj;jpakhdjhf Nghjpasthd fzdpkag;gLj;jg;gl;l 

jfty; Kiwiknahd;W $l;Lj;jhgdj;jhy; Ngzg;gl;bUf;fhjJld; 2019 

jpnrk;gH 31 ,y; cs;sthW nrYj;j Ntz;ba &gh 95>826>492 njhifahd 

KftH jhF kPjpf;fhf taJg; gFg;gha;nthd;W rkHg;gpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

(xs) fld;gl;Nlhhpd; el;lf;fopit fzpg;gPL nra;Ak; NghJ mwtplg;gl Kbahj 

fld;gl;NlhH kPjpahf ,dq;fhzg;gl;l &gh 80>062>377 njhif kPJ 100 

rjtPj el;lf;fopT Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;j NghjpYk; mj; njhif mwtplg;gl 

Kbahjjhf ,dq;fhzg;gl;likf;F mbg;gilahd fhuzq;fs; njhlHghf 

tpsf;fkspf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

(/) yq;fh Gtj; ypkpl;ll;bd; gq;Ffisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf 1985 kw;Wk; 

1992 Mk; Mz;Lfspd; NghJ $l;Lj;jhgdj;jhy; &gh 1>104>000 njhif 

KjyPL nra;ag;gl;bUe;j NghjpYk; 2019 Mk; Mz;L tiu vJtpj gq;fpyhg 

tUkhdKk;  

 

 ngwg;gl;bUf;ftpy;iy. KjyPl;Lg; ngWkjpia cWjpg;gLj;jpf;nfhs;tjw;fhf 

yq;fh Gtj; ypkpl;ll;bw;F rkh;g;gpg;gjw;F NghJkhd Mtzq;fs; 

fhzg;glhjjd; fhuzkhf gq;Fr; rhd;wpjo;fs; ngw;Wf;nfhs;sg;gl 

KbahjpUe;jd. vdpDk; ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgd 

mjpfhur;rl;lj;jpd; 15 Mk; gphptpd; gpufhuk; KjyPlhdJ chpa 

mikr;rhpd; ,zf;fg;ghl;Lld; epjp mikr;rupd; mq;fPfhuk; kPJ 

Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;jnjd;gijAk; njhiyf;fhl;rp xspgug;Gld; Neubahf 

njhlHGgl;l tplak; njhlHgpy; Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;jnjd;gijAk; 

cWjpg;gLj;Jtjw;F fzf;fha;tpw;F rhd;nwJTk; fpilf;fg;ngw;wpUf;ftpy;iy. 

(f) jpuz;l ngWkhdj;Nja;Tj; njhiff;Fk; Kd;ida Mz;LfspypUe;J 

Kd;nfhz;Ltug;gl;bUe;j &gh 12>951>413 njhifahd 

gl;baypw;Fk; ,ilapyhd NtWghl;il rPHnra;tjw;F vLf;fg;gl Ntz;ba 

eltbf;iffs; fzf;fha;tpw;F mwpf;ifaplg;gl;bUe;j NghjpYk; 
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kPsha;thz;bYk; mt; NtWghLfis rPHnra;tjw;F eltbf;iffs; 

vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

(fh) $l;Lj;jhgdj;jpd; Njwpa nrhj;Jf;fs; 2015 Mk; Mz;L njhlf;fk; 2017 Mk; 

Mz;L tiu njhlh;r;rpahf Fiwtile;jpUe;jJld; 2018 Mk; Mz;by; 

Njwpa nrhj;Jf;fs; mjpfhpj;J 2019 Mk; Mz;by; Fiwtile;jpUe;jd. 2015 

Mk; Mz;L njhlf;fk; 2017 Mk; Mz;L tiu njhlh;r;rpahf el;lq;fs; 

Vw;gl;bUe;j NghjpYk; 2018 Mk; Mz;by; ngwg;gl;l &gh 479>000>000 

njhifahd murhq;f khdpak; fhuzkhf 2018 Mk; Mz;by; &gh 

188>800>669 njhifahd ,yhgk; mwpf;ifaplg;gl;bUe;jJ. 2019 Mk; 

Mz;bw;fhd el;lk; &gh 461>039>399 njhifahFk;. NkYk; 2015 Mk; 

Mz;bd; ,WjpapYs;sthwhd &gh 244>648>000 njhifahd tq;fp 

Nkyjpfg;gw;W 2019 jpnrk;gh; 31 ,y; cs;sthW &gh 482>718>683 njhif 

tiu mjpfhpj;jpUe;jJ. $l;Lj;jhgdj;jpd; njhlHr;rpahd el;lk; Njwpa 

nrhj;Jf;fs; kw;Wk; nghWg;Gf;fspw;F jhf;fkspj;jpUe;jJ. Mifahy; 

jpiwNrhp my;yJ murhq;fj;jpd; epjp cjtpapd;wp $l;Lj;jhgdk; 

njhle;jpaq;FtJ epr;rakw;wpUe;jJ. $l;Lj;jhgdj;jpw;Fr; nrhe;jkhd Njwpa 

nrhj;Jf;fs; 2015 Mk; Mz;L njhlf;fk; 2019 Mk; Mz;L tiu 66 

rjtPjj;jhy; Fiwtile;jpUe;jd. 

 

,yq;if fzf;fha;T epakq;fSf;F (v];vy;VA+v];v];) ,zq;f vdJ 

fzf;fha;tpid ehd; Nkw;nfhz;Nld;. me;epakq;fspd; fPohd vdJ nghWg;Gf;fs; 

vdJ mwpf;ifapy; epjpf;$w;Wf;fspd; fzf;fha;tpw;fhd fzf;fha;thshpd; 

nghWg;Gf;fs; ge;jpapy; NkYk;  

 

tpghpf;fg;gLfpd;wd. vdJ Kidg;gopAs;s mgpg;gpuhaj;jpw;fhd mbg;gil xd;wpid 

toq;Ftjw;F NghjpasTk; nghUj;jkhdJkhd fzf;fha;Tr; rhd;Wfis ehd; 

ngw;Wf;nfhz;Ls;Nsd; vd ehd; ek;GfpNwd;. 
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1.3 epjpf;$w;Wf;fspw;fhd Kfhikj;Jtj;jpdJk; mt; MSiff;F cl;gl;l 

jug;gpdu;fspdJk; nghWg;Gf;fs; 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

epjpf;$w;Wf;fis ,yq;if fzf;fPl;L epakq;fspw;F ,zq;f jahupj;J rhpahfTk; 

epahakhfTk; 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; 

jahupg;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. 

epjpf;$w;Wf;fisj; jahhpf;Fk; NghJ> $l;Lj;jhgdk; njhlh;e;jpaq;Fk; 

vz;zf;fUnthd;whf njhlu;e;J nraw;gLtjw;fhd mjd; Mw;wypid kjpg;gPL 

nra;jy;> njhlh;e;jpaq;Fk; vz;zf;fUTld; njhlh;Gila tplaq;fis 

nghUj;jkhdthW ntspg;gLj;Jjy; kw;Wk; Kfhikj;JtkhdJ $l;Lj;jhgdj;ij 

fiyg;gjw;F fUjpdhy; my;yJ NtW khw;W top ,y;yhtpl;lhy; 

nraw;ghLfspid ,ilepWj;j eltbf;if vLj;jhy; jtpu njhlu;e;jpaq;Fk; 

fzf;fPl;L vz;zf;fU mbg;gilapid gad;gLj;Jjy; vd;gtw;wpw;F Kfhikj;Jtk; 

nghWg;ghf cs;sJ.  

$l;Lj;jhgdj;jpd; epjp mwpf;ifaply; nrad;Kiwia Nkw;ghHit nra;jy; mt; 

MSiff;Fl;gl;l jug;gpdu;fspd; nghWg;ghf cs;sJ. 

2018 ,d; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T mjpfhur;rl;lj;jpd; 16(1) Mk; gphptpd; 

gpufhuk; $l;Lj;jhgdj;jpd; tUlhe;j kw;Wk; fhyhPjpahd epjpf;$w;Wf;fis 

jahhpf;ff;$bathW $l;Lj;jhgdk; mjd; midj;J tUkhdq;fs;> nrytpdq;fs;> 

nrhj;Jf;fs; kw;Wk; nghWg;Gf;fspd; Gj;jfq;fs; kw;Wk; gjpNtLfis Kiwahf 

NgZjy; Ntz;Lk;. 
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1.4 epjpf;$w;Wf;fspd; fzf;fha;T njhlHghd fzf;fha;thshpd; nghWg;Gf;fs; 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nkhrb my;yJ jtW fhuzkhf Vw;glf;$ba midj;Jg; nghUz;ikahd gpwo; 

$w;Wf;fspUe;Jk; epjpf;$w;Wf;fs; tpLgl;Ls;sdth vd;gjw;fhd epahakhd 

cWjpg;ghl;ilg; ngw;Wf;nfhs;tJk; vdJ mgpg;gpuhaj;ij cs;slf;Ffpd;w 

fzf;fha;thsh; mwpf;if xd;iw toq;FtJk; vdJ Fwpf;Nfhs;fshf cs;sd. 

epahakhd cWjpg;ghnld;gJ cWjpg;ghl;bd; cah; epiynahd;whf fhzg;gLfpd;w 

NghjpYk; ,yq;if fzf;fha;T epakq;fspw;F ,zq;f Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w 

fzf;fha;tpy; nghUz;ikahd gpwo;$w;nwhd;W fhzg;gLifapy; mjid vy;yh 

NtisapYk; fz;Lgpbf;Fk; vd;gjw;F mJ cj;juthjj;jpid toq;Ftjpy;iy. 

gpwo;$w;Wf;fshdit Nkhrb my;yJ jtW fhuzkhf vof;$Lnkd;gJld; 

mtw;Ws; ,e;j epjpf;$w;Wf;fis mbg;gilahff; nfhz;L ghtidahsh;fshy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; nghUshjhuj; jPh;khdq;fs; kPJ jdpj;jdpahfNth my;yJ 

$l;Lnkhj;jkhfNth nry;thf;Fr; nrYj;jf;$Lnkd epahakhf vjph;ghh;f;fg;gLgit 

nghUz;ikahditahf fUj;jpnyLf;fg;gLk;.  

 

,yq;if fzf;fha;T epakq;fspd; gpufhuk; fzf;fha;tpd; gFjpnahd;whf> 

fzf;fha;tpd; NghJ cah;njhopy; jPh;g;Gf;fis ehd; Nkw;nfhz;L cah;njhopy; 

Iag;ghl;bidAk;; NgZfpd;Nwd;. mj;Jld;; 

 

 Nkhrb my;yJ jtW fhuzkhf epjpf;$w;Wf;fspw;F Vw;glf;$ba jtwhd 

$w;Wf;fspd; nghUz;ikahd Mgj;Jf;fis ,dq;fz;L kjpg;gPL nra;jy;> 

me;j ,lh;fis vjph;nfhs;sf;$ba fzf;fha;T eilKiwfis 

tbtikj;Jr; nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; vdJ mgpg;gpuhaj;jpw;fhd mbg;gil 

xd;wpid toq;Ftjw;Fg; NghjpasTk; nghUj;jkhdJkhd fzf;fha;Tr; 

rhd;Wfis ngw;Wf;nfhs;Sjy;. NkhrbahdJ jtwhd $l;bizT> jtwhd 

Mtzk; jahhpj;jy;> Ntz;Lnkd;W tpl;LtpLjy;fs;> jtwhd 

ntspg;gLj;jy;fs; my;yJ cs;sff; fl;Lg;ghl;byhd vy;iy kPwy;fis 

cs;slf;Ftjhy; Nkhrb %yk; Vw;gLk; nghUz;ikahd gpwo;  
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$w;nwhd;iwf; fz;Lgpbf;fhJ tpLtjhy; Vw;gLk; Mgj;jhdJ jtwpd; 

%ykhd tpisnthd;iwtplf; $bajhFk;.  

 

 re;jh;g;gq;fspw;Fg; nghUj;jkhd fzf;fha;T eilKiwfis 

tbtikg;gjw;fhf fzf;fha;Tld; njhlh;Gila cs;sff; fl;Lg;ghLfs; 

njhlh;ghd mwpit  

 

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhfNtad;wp $l;Lj;jhgdj;jpd; cs;sff; fl;Lg;ghLfspd; 

nraw;jpwd; kPJ mgpg;gpuhankhd;iw njhptpf;Fk; Nehf;fj;jpw;fhf my;y.   

 

 gad;gLj;jpa fzf;fPl;Lf; nfhs;iffspd; nghUj;jg;ghLfisAk; fzf;fPl;L 

kjpg;gPLfspd; epahaj; jd;ikapidAk; kw;Wk; Kfhikj;Jtj;jhy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;l njhlh;Gila ntspg;gLj;jy;fspidAk; kjpg;gPL nra;jy;. 

 

 ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l fzf;fha;Tr; rhd;Wfis mbg;gilahff; nfhz;L 

Kfhikj;Jtj;jpd; njhlh;e;jpaq;Fk; fzf;fPl;L vz;zf;fU gad;ghl;bd; 

nghUj;jg;ghLfs; njhlh;gpYk;> njhlh;e;jpaq;Fk; vz;zf;fUtpw;F mika 

njhlh;e;J nraw;gLtjw;F $l;Lj;jhgdj;jpw;F cs;s Mw;wy; njhlh;gpy; 

Fwpg;gplj;jf;f Iag;ghl;bw;F fhuzkhfTs;s epfo;Tfs; my;yJ 

epiyikfSld; njhlh;Gila nghUz;ikahd epr;rakw;w jd;ik 

fhzg;gLfpd;wjh vd Kbtpw;FtUjy;. nghUz;ikahd epr;rakw;w jd;ik 

fhzg;gLfpd;wJ vd ehd; KbTf;Fte;jhy;> my;yJ vdJ mgpg;gpuhaj;jpid 

khw;wpaikg;gjw;F mt;thwhd ntspg;gLj;jy;fs; Nghjpasthf 

fhzg;glhjpUf;ifapy;> epjpf;$w;Wf;fspYs;s ntspg;gLj;jy;fSld; 

njhlh;Ggl;Ls;s vdJ fzf;fha;T mwpf;ifapd; kPJ ftdk; nrYj;Jjy; 

Ntz;Lk;. vdJ fzf;fha;T mwpf;ifj; jpfjp tiuapYk; 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l fzf;fha;Tr; rhd;Wfs; vdJ KbTfspw;F 

mbg;gilahff; fhzg;gLfpd;wd. vt;thwhapDk;> vjph;fhy epfo;Tfs; 

my;yJ epiyikfs; $l;Lj;jhgdj;jpd; njhlh;e;jpaq;Fk; epiyapid 

,ilepWj;Jtjw;F fhuzq;fshf mikayhk;.  
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 ntspg;gLj;jy;fs; mlq;fyhf epjpf;$w;Wf;fspd; xl;Lnkhj;j rkh;g;gpj;jy;> 

fl;likg;G kw;Wk; cs;slf;fq;fis kjpg;gPL nra;jy; kw;Wk; epahakhd 

rkh;g;gpj;jypid epiwNtw;Wtjw;F mbg;gilahff; fhzg;gl;l nfhLf;fy; 

thq;fy;fs; kw;Wk; epfo;Tfis epjpf;$w;Wf;fs; gpujpepjpj;Jtk; 

nra;fpd;wdth vd;gjid kjpg;gPL nra;jy;. 

 

vdJ fzf;fha;tpd; NghJ vd;dhy; ,dq;fhzg;gLfpd;w cs;sff; 

fl;Lg;ghLfspYs;s Vida tplaq;fspw;fpilNaahd VjhtJ Kf;fpakhd 

FiwghLfs; cs;slq;fpa Kf;fpakhd fzf;fha;Tf; fhz;Gfs; njhlHghf 

MSifAld; njhlHGgLj;jg;gl;litfis ehd; njhptpf;fpd;Nwd;.  

 

 

2. Vida rl;lhPjpahd kw;Wk; gpukhzhPjpahd Njitg;ghLfs; kPjhd mwpf;if 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2018 ,d; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T mjpfhur;rl;lk; gpd;tUk; 

Njitg;ghLfspw;fhf Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Vw;ghLfis cs;slf;Ffpd;wd. 

 

 Kidg;gopAs;s mgpg;gpuhaj;jpw;fhd mbg;gilg; ge;jpapy; tpghpf;fg;gl;l 

tplaq;fspd; jhf;fj;jpidj; jtpHj;J fzf;fha;tpw;F mtrpakhd rfy 

jfty;fisAk; tpsf;fq;fisAk; ehd; ngw;Wf;nfhz;Ls;Nsd; 

vd;gJld; ,Jtiuahd vdJ ghPl;rpg;gpd; %yk; njd;gLfpd;wthW 2018 ,d; 

19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T mjpfhur;rl;lj;jpd; 12(m) gphptpd; 

Njitg;ghLfspd; gpufhuk; $l;Lj;jhgdj;jhy; Kiwahd fzf;fPl;Lg; 

gjpNtLfs; itj;jpUf;fg;gLfpd;wd. 

 

 2018 ,d; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T mjpfhur;rl;lj;jpd; 6(1)(<)(iii) 

Mk; gphptpd; Njitg;ghLfspd; gpufhuk; rkHg;gpf;fg;gl;l epjpf;$w;Wf;fs; 

Kd;ida Mz;Lld; xj;jpUf;fpd;wd. 
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 rkHg;gpf;fg;gl;l epjpf;$w;Wf;fs; 1.2.1(m)>(M)>(c)>(C)> 1.2.4(m)> 1.2.5(m) 

kw;Wk; 1.2.6(m)(ii)(v) ge;jpfspy; Fwp;g;gplg;gl;l mtjhdpg;Gf;fisj; jtpHj;J 

2018 ,d; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T mjpfhur;rl;lj;jpd; 6(1)(<)(iv) 

Mk; gphptpd; Njitg;ghLfspd; gpufhuk; Kd;ida Mz;by; vd;dhy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;l ghpe;Jiufs; midj;ijAk; cs;slf;Ffpd;wd.  

 

Nkw;nfhs;sg;gl;l eilKiwfspd; mbg;gilapy; ngwg;gl;l rhd;Wfshdit 

nghUz;ikahd tplaq;fspw;F kl;Lg;gLj;jg;gl;bUe;jd. Mdhy; NtW vJTk; vdJ 

ftdj;jpw;F nfhz;Ltug;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

 2018 ,d; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T mjpfhur;rl;lj;jpd; 12(<) gphptpd; 

Njitg;ghLfspd; gpufhuk; toikahd tzpf nraw;ghLfspw;F ntspNa 

$l;Lj;jhgdj;jhy; nra;Jnfhs;sg;gl;l VNjDk; xg;ge;jk; njhlHgpy;  

 

 

$l;Lj;jhgdj;jpd; MSif rig cWg;gpdH vtuhtJ Neubahf my;yJ 

Neubahfty;yhky; VNjDk; mf;fiw nfhz;Ls;sij Fwpg;gpLjy;. 

 

 2018 ,d; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T mjpfhur;rl;lj;jpd; 12(C) 

gphptpd; Njitg;ghLfspd; gpufhuk; $l;Lj;jhgdj;jpd; MSif rigahy; 

toq;fg;gl;l VNjDk; Vw;Gilaw;ghyjhd vOj;jpdhyhd rl;lk;> nghJ 

my;yJ tpNrl gzpg;Gf;fSld; $l;Lj;jhgdk; ,zq;fpnahOfhJs;sikia 

Fwpg;gpLjy;.                   
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 rl;lq;fs;> tpjpfs;> 

gpukhzq;fs; 

Nghd;wtw;Wldhd njhlh;G 

 ,zq;fhik 

 -----------------------------------------------------  ----------------------- 

(m) 2002 ,d; 14 Mk; ,yf;f 

ngWkjp Nrh; thpr; rl;lj;jpd; 

20(1) Mk; gphpT 

 tpepNahfk; Nkw;nfhs;sg;gl;L 28 ehl;fspw;F 

Nkw;glhj fhyg;gFjpapDs; thp 

tpiyg;gl;bay; toq;fg;gl Ntz;ba 

NghjpYk; thbf;ifahshplkpUe;J gzj;ij 

ngWk; re;jHg;gj;jpy; thp tpiyg;gl;bay; 

toq;Fk; eilKiwnahd;W 

$l;Lj;jhgdj;jhy; gpd;gw;wg;gLfpd;wJ. 

Mifahy; toq;fg;gl;bUf;fhj 

tpiyg;gl;bay;fspw;Fhpajhf 2019 jpnrk;gh; 

31 ,y; cs;sthW ngwNtz;ba tw; 

cs;slq;fpa ngwNtz;ba kPjp &gh 

518>315>788 Mf fhzg;gl;lJ. 

    

(M) ,yq;if rdehaf Nrhryprf; 

Fbaurpd; epjpg;gpukhzq;fs; 

  

 (i) epjpg;gpukhzk; 155  2016 Mk; Mz;by; toq;fg;gl;l 03 

fzf;fha;T Iatpdhf;fs;> 2017 Mk; 

Mz;by; toq;fg;gl;l 08 fzf;fha;T 

Iatpdhf;fs;> 2018 Mk; Mz;by; 

toq;fg;gl;l 06 fzf;fha;T Iatpdhf;fs; 

kw;Wk; 2019 Mk; Mz;by; toq;fg;gl;l 09 

fzf;fha;T Iatpdhf;fspw;fhd gjpy;fs; 

ngwg;gl;bUf;ftpy;iy. 
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 (ii) 2015 A+iy 14 Mk; 

jpfjpa 03/2015 

Mk; ,yf;f nghJ epjpr; 

Rw;wwpf;ifapd; %yk; 

jpUj;jg;gl;l 

epjpg;gpukhzk; 371 ,d; 

(2)(M) gphpT 

 xU jlitapy; toq;fg;glf;$ba Mff;$ba 

nray; epkpj;j fl;Lepjp &gh 100>000 Mf 

fhzg;gl;l NghjpYk; epfor;rpj;jpl;lq;fs;> 

jq;Fkpl trjpfs;> toq;fy;fs; kw;Wk; 

nfhs;tdTfspw;fhf kPsha;thz;bd; jpnrk;gh; 

31 ,y; cs;sthW Mff;$ba fl;Lepjp 

vy;iyia tpQ;rp 12 re;jh;g;gq;fspd; NghJ 

&gh 6>944>462 njhif toq;fg;gl;bUe;jJ. 

     

 (iii) epjpg;gpukhzk; 396  ,uj;Jr; nra;ag;gl;l fhNrhiyfspd; ngWkjp 

nrYj;j Ntz;ba flndhd;whf gjpNtl;by; 

gjpT nra;ag;gLtjw;Fg; gjpyhf ,uj;Jr; 

nra;ag;gl;l fhNrhiyfshf fzf;Ffspy; 

nryT itf;fg;gl;bUe;jd. 2013> 2014> 2015> 

2016> 2017> 2018 kw;Wk; 2019 Mk; 

Mz;Lfspy; mt;thW ,uj;Jr; nra;ag;gl;l 

fhNrhiyfspd; KiwNa &gh 3>109>695> 

&gh 86>535> &gh 4>991>082> &gh 453>843> 

&gh 42>858> &gh 2>542>886 kw;Wk; &gh 

33>161>138 njhifahd ngWkjpfs; epjp 

epiyikf; $w;wpy; eilKiw 

nghWg;Gf;fspd; fPo; fhl;lg;gl;bUe;jd. 

     

(,) nghJ Kaw;rpfs; 

Rw;wwpf;iffs; 

  

 (i) 2003 A+d; 02 Mk; jpfjpa 

gp<b/12 Mk; ,yf;f 

Rw;wwpf;ifapd; 6.5.1 Mk; 

gphpT 

 kPsha;thz;bw;fhd tiuG Mz;lwpf;if 

epjpahz;L Kbtile;j gpd;dH 60 

ehl;fspDs; fzf;fha;thsh; jiyik 

mjpgjpf;F rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;ba NghjpYk; 

mt; mwpf;if ,t; mwpf;ifj; jpfjp 

tiuapYk; fzf;fha;thsh; jiyik 
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mjpgjpf;F rkh;g;gpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 (ii) 2003 rdthp 01 Mk; 

jpfjpa gp<b/04 

Mk; ,yf;f Rw;wpf;if 

 

2011 Vg;uy; 29 Mk; 

jpfjpa gp<b/58 

Mk; ,yf;f Rw;wpf;if 

 

2015 A+d; 17 Mk; jpfjpa 

gp<b 03/2015 Mk; ,yf;f 

Rw;wwpf;if 

 Rw;wwpf;if Vw;ghLfspd; gpufhuk; nrYj;jg;gl 

Ntz;ba gbf;F Nkyjpfkhf 

$l;Lj;jhgdj;jpd; jiythpw;F 759.07.00(i) 

Mk; ,yf;f rigj; jPHkhdj;jpd; %yk; 2010 

nrg;njk;gh; 07 Mk; jpfjpapypUe;J &gh 

30>000 njhifahd Nkyjpf cgruizg; 

gbnahd;W mq;fPfhpf;fg;gl;bUe;jJld; ,J 

md;W njhlf;fk; ehsJ tiu khjhe;jk; 

nrYj;jg;gl;bUe;jJ. mjw;fpzq;f nghJ 

Kaw;rpfs; jpizf;fsj;jhy; toq;fg;gl;l 

Rw;wpf;iffspw;F Kuzhf 2010 jpnrk;gH 31 

njhlf;fk; 2019 jpnrk;gh; 31 tiuahd 

fhyg;gFjpf;F mYtyfj;ij elhj;jpa 

jiythpw;F &gh 3>223>064 njhif 

nrYj;jg;gl;bUe;jJ. 

     

 (iii) 2015 Nk 25 Mk; jpfjpa 

gp<b 01/2015 Mk; ,yf;f 

Rw;wwpf;if 

  

  i. 2.3 Mk; ge;jp  kPsha;thz;bd; NghJ vk;vk; kw;Wk; N[vk; 

tFjpfspy; cs;s vhpnghUs; kw;Wk; 

Nghf;Ftuj;J gbfspw;F chpj;jw;w 137 

cj;jpNahfj;jh;fspw;F Nghf;Ftuj;J kw;Wk; 

vhpnghUs; gbahf &gh 10>208>104 njhif 

nrYj;jg;gl;bUe;jJ. 

      

  ii. 3.2 Mk; ge;jp  2019 Mk; Mz;bd; NghJ Nritahw;wpa 

jiytnuhUtuhYk; gzpg;ghsh; 

ehafnkhUtuhYk; gad;gLj;jg;gl;l 3>747 
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yPw;wh; Nkyjpf vhpnghUs; gad;ghl;bw;fhf 

mikr;R nrayhshpd; mq;fPfhuk; 

ngwg;gl;bUf;fhjJld; nraw;ghl;L 

gzpg;ghsnuhUtuhYk; gzpg;ghsH 

(re;ijg;gLj;jy;) xUtuhYk; gad;gLj;jg;gl;l 

447 yPw;wh; Nkyjpf vhpnghUs; 

gad;ghl;bw;fhf gzpg;ghsh; rigapd; 

mq;fPfhuk; ngwg;gl;bUf;ftpy;iy. mt;thW 

mq;fPfhuk; ngwg;gl;bUf;fhj vhpnghUspd; 

ngWkjp &gh 645>422 Mff; fhzg;gl;lJ. 

      

(<) nghJ eph;thf Rw;wwpf;iffs;   

 (i) 2016 jpnrk;gh; 29 Mk; 

jpfjpa 30/2016 

Mk; ,yf;f Rw;wpf;if 

 $l;Lj;jhdj;jpw;Fr; nrhe;jkhd 36 

thfdq;fs; njhlh;gpy; Rw;wwpf;ifapd; 

gpufhuk; vhpnghUs; EfHTg; ghpNrhjid 

Nkw;nfhs;sg;gl;bUf;ftpy;iy. 

     

 (ii) 1990 Nk 18 Mk; jpfjpa 

26/90 Mk; ,yf;f 

Rw;wpf;if 

 murhq;f nraw;ghLfspy; kJghdk; 

toq;fg;glf; $lhj NghjpYk; nfhOk;G 

`py;ud; N`hl;lypy; eilngw;w 

Nawyakaranaye Abhimangalya 

epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; NghJ kJghd 

tpUe;Jgrhuk; (cocktail eception) njhlHghf 

kPsha;thz;bd; NghJ &gh 1>700>675 njhif 

nrytplg;gl;bUe;jJ. 

     

 (iii) 1979 xf;NjhgH 16 Mk; 

jpfjpa 148 Mk; ,yf;f 

Rw;wpf;if 

 midj;J murhq;f cj;jpNahfj;jHfSk; 

nghJj;jd;ikAila r%f epfo;r;rpfis 

kJghd tpUe;J nfhz;lhl;lq;fshf (cocktail 
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parties)  ifahsf;$lhj NghjpYk; ,j; 

Njitg;ghl;bw;F Kuzhf Nawyakaranaye 

Abhimangalya epfo;r;rpj;jpl;lj;jpy; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; rpNu\;l Kfhik 

gq;Fgw;wpapUe;jJ. NkYk; ,e; 

epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;fhd N`hl;liy 

njhpTnra;tjw;fhf murhq;f ngWif 

eilKiw gpd;gw;wg;gl;bUf;ftpy;iy. 

     

(c) 1998 ,d; 74 Mk; ,yf;f 

mjpfhur;rl;lj;jhy; jpUj;jg;gl;l 

1975 ,d; 01 Mk; ,yf;f 

Njrpa mur Nguitapd; 

nrhj;Jf;fs; kw;Wk; 

nghWg;Gf;fs; mjpfhur;rl;lk; 

 2018/2019 Mk; Mz;bw;fhd nrhj;Jf;fs; 

kw;Wk; nghWg;Gf;fis ntspg;gLj;Jjy; 

rkHg;gpf;f Ntz;ba 64 cj;jpNahfj;jHfspy; 

11 epiwNtw;W cj;jpNahfj;jHfshy; 

nrhj;Jf;fs; kw;Wk; nghWg;Gf;fis 

ntspg;gLj;Jjy; toq;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 2018 ,d; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T mjpfhur;rl;lj;jpd; 12(v) gphptpd; 

Njitg;ghLfspd; gpufhuk; $l;Lj;jhgdk; mjd; jj;Jtq;fs;> gzpfs; kw;Wk; 

flikfSf;F ,zq;f nrayhw;wpapUf;fhjikia Fwpg;gpLjy;. 

 

1982 ,d; 06 Mk; ,yf;f &gth`pdp $l;Lj;jhgd mjpfhur;rl;lj;jpd; 

(3)(1)(m) gphptpw;F Kuzhf Ml;Nrh;g;Gj; jpl;lj;jpy; cs;slf;fg;gl;buhj 

nraw;ghl;L gzpg;ghsh; gjtpf;F Ml;Nrh;g;G nra;ag;gl;bUe;jJld; 2017 

rdthp njhlf;fk; 2018 jpnrk;gH tiuahd fhyg;gFjpf;F khjnkhd;wpw;F 

&gh 65>000 gb &gh 1>399>667 $l;Lnkhj;jkhd njhif nrYj;jg;gl;bUe;jJ. 

 

3. Vida fzf;fha;T mtjhdpg;Gf;fs; 

------------------------------------------------------------------- 

(m) 1971 ,d; 38 Mk; ,yf;f epjp mjpfhur;rl;lj;jpd; 7(1) Mk; mj;jpahaj;jpd; 

gpufhuk; $l;Lj;jhgdj;jpd; tzpfj;ij Nkw;nfhs;tJ nghJf; 

$l;Lj;jhgdnkhd;wpd; MSif rigapd; flikahf ,Uf;f Ntz;bajhy; 
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tUkhdf; fzf;F njhlHghd ,Wjp kpiffs; Mff; Fiwe;jJ Ie;J 

Mz;L fhyg;gFjp my;yJ epjp mikr;rhy; jPHkhdpf;fg;glf;$ba mj;jifa 

Vida fhyg;gFjpf;F Nkyhf mf; fzf;F njhlHghd ,Wjpg; 

gw;whf;Fiwfis NkTif nra;tjw;F NghJkhdjhf ,Uf;f Ntz;Lk;. 

vdpDk; fle;j 3 Mz;Lfspw;fhd epjpf;$w;Wf;fis gFg;gha;T nra;j NghJ 

$l;Lj;jhgdj;jpd; nraw;ghL vjpHghHf;fg;gl;l kl;lj;ij mile;jpUf;fhjik 

mtjhdpf;fg;gl;lJ. $l;Lj;jhgdj;jpd; mz;ika 5 Mz;Lfspd; epjp 

tpisTfspd; $l;Lnkhj;jk; &gh 1>171>305 Njwpa el;lkhf fhzg;gl;lik 

NkYk; mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

(M) $l;Lj;jhgdj;jpd; fld; nfhs;ifapd; gpufhuk; fld; fhyg;gFjp xU khjkhf 

fhzg;gl;l NghjpYk; mf; fhyg;gFjpia tpQ;rpa fld;gl;NlhH kPjp &gh 

414>301>517 njhifahf cs;sJld; ,J 80 rjtPjj;ij 

gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jfpd;wJ. mjpy; 5 Mz;Lfspw;F Nkw;gl;l fld;gl;NlhH 

kPjp &gh 83>401>301 njhifahf cs;sJld; 16 rjtPjj;ij 

gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jfpd;wJ. 

 

(,) 2019 jpnrk;gh; 31 ,y; cs;sthwhd nkhj;jf; fld;gl;NlhH kPjpapy; 50 

rjtPjj;ij gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jfpd;w &gh 260>810>285 njhif &gh 5 

kpy;ypad; ngWkjpia tpQ;rpa 14 fld;gl;Nlhh;fSld; nra;Jnfhs;sg;gl;l 24 

cld;gbf;iffis gphpjpepjpj;Jtg;gLj;jpapUe;jJ. mk; kPjpapy; 2014 Mk; 

Mz;by; nra;Jnfhs;sg;gl;l cld;gbf;if njhlh;ghf Njrpa Nrkpg;G 

tq;fpaplkpUe;J mwtplg;gl Ntz;ba &gh 10 kpy;ypad; njhifia mwtPL 

nra;tjw;F rl;l eltbf;iffs; vLf;fg;gl;bUe;j NghjpYk; Kiwahd 

cld;gbf;if fhzg;glhjjd; fhuzkhf mwtpLk; jd;ik 

epr;rakw;wjhf ,Uf;fpd;wik mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

(<) thbf;ifahsh;fSldhd Kiwahd cld;gbf;iffs; kw;Wk; mth;fsJ 

Kfthpfs; vd;gd fhzg;glhjjd; fhuzkhf &gh 1>382>015 ngWkjpahd 05 

fld;gl;NlhH njhlh;ghf rl;l eltbf;iffis Kd;ndLf;f KbahjpUe;jJ. 

Mifahy; kPsha;thz;bd; NghJ 100 rjtPj el;lf;fopT 

Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;jJ. 
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(c) kPsha;thz;bd; jpnrk;gh; 31 ,y; cs;sthW mwtplg;gl Ntz;ba &gh 

518>315>788 fld;gl;Nlhh; kPjpapy; Ie;J Mz;Lfspw;Fhpa kPjp &gh 83>401>301 

Mf ,Ue;jJld; 25 rjtPjj;ij gpujpepjpj;Jtg;gLj;jpa &gh 21>590>763 

njhiff;F khj;jpuNk mwtPL nra;tjw;fhf rl;l eltbf;iffs; 

vLf;fg;gl;bUe;jd.  

 

(C) epWtdq;fs; %lg;gl;bUe;jik> mwtPL nra;a Ntz;ba njhif 

Nghjpasthf fhzg;glhjik> fhyhtjpahfpapUj;jy; my;yJ Nkyjpfkhf 

gl;bayplg;gl;lik Nghd;w fhuzq;fspdhy; gjptspg;gjw;F ghpe;Jiuf;fg;gl;L 

rig mq;fPfhuk; ngwg;gl;bUe;j &gh 21>461>907 njhif 2019 jpnrk;gh; 

31 ,y; cs;sthwhd &gh 518>315>788 fld;gl;Nlhh; kPjpapy; 

cs;slf;fg;gl;bUe;jJ. mk; kPjpia gjptspg;gjw;F 2016 Mf];l; 24 ,y; 

nghJ Kaw;rpfs; jpizf;fsj;jplkpUe;J mDkjp Nfhug;gl;bUe;j NghjpYk; 

2020 Mf];l; khjk; tiu mDkjp ngwg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

(v) 1969 ,d; 68 Mk; ,yf;f fhyhtjpahFjy; mjpfhur;rl;lj;jpd; 11 Mk; 

gphptpd; gpufhuk; fld;fis nrYj;jhj fld;gl;NlhHfsplkpUe;J fld;fis 

mwtPL nra;tjw;fhf  6 Mz;L fhyg;gFjpnahd;wpDs; rl;l eltbf;iffs; 

vLf;fg;gl Ntz;baJld; mj;jifa eltbf;iffs; vLf;fg;gl 

KbahjpUe;jhy; ghpe;Jiuf; fhy tiuaiw fhyhtjpahfp ,Uf;Fk;. 6 

Mz;L fhyg;gFjp fle;jpUe;j NghjpYk; 114 fld;gl;Nlhh;fsplkpUe;J 

mwtplg;gl Ntz;ba &gh 72>679>947 njhifia fld; nfhLf;fy;thq;fy; 

ghpe;Jiuf; fhy tiuaiw fhyhtjpahtjw;F Kd;G mwtPL nra;tjw;fhf 

rl;l eltbf;iffis Kd;ndLg;gjw;F eltbf;iffs; 

vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

(V) 2019 jpnrk;gh; 31 ,y; cs;sthwhd &gh 518>315>788 kPjpia 

cWjpg;gLj;Jtjw;F fld;gl;Nlhh;fsplkpUe;J kPjp cWjpg;gLj;jy;fs; 

Nfhug;gl;bUf;ftpy;iy. 
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(I) 2014 kw;Wk; 2015 Mk; Mz;Lfspw;fhd kPs; tpahghu nfhLf;fy; thq;fy;fs; 

(contra deal) njhlh;ghd &gh 3>520>954 nryT kPjpnahd;W 2019 jpnrk;gh; 

31 ,y; cs;sthwhd &gh 19>598>603 nryT kPjpapy; cs;slf;fg;gl;bUe;jJ. 

Fwpj;j nfhLf;fy;thq;fy;fs; njhlHghf NritehLeh;fSld; 

cld;gbf;iffs; ifr;rhj;jplg;gl;bUf;fhjJld; mr; NritehLeh;fsplk; 

NfhuKbahjpUe;jJ. vdpDk; mj; njhifia tUkhdj;jpw;F vLg;gjw;fhd 

mjpfhuk; njhlHghf ftdk; nrYj;jg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

(x) Neub epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; (live programmes) miuthrpapy; epWj;jg;gl;ljd; 

fhuzkhf kdpj chpikfs; kPwg;gLjy;> nra;jp xspgug;gpd; %yk; 

mtkhdg;gLj;Jjy;> xspgug;gg;gl;l ehlfq;fspw;fhf mikr;rpw;F nrYj;jg;gl 

Ntz;ba thp nrYj;jg;glhik kw;Wk; Fiwe;j vz;zpf;ifahd 

mj;jpahaq;fis (episodes) xspgug;gpajd; gpd;dH ehlfk; xspgug;Gr; 

nra;tij epWj;Jjy; Nghd;w fhuzq;fspdhy; ntspj;jug;gpdHfspdhy; 

$l;Lj;jhgdj;jpw;F vjpuhf gjpNdO tof;Ffs; jhf;fy; nra;ag;gl;bUe;jd. 

10 tof;Ffs; njhlHghf thjpahy; Nfhug;gl;bUe;j ,og;gPl;Lj; njhif &gh 

844>120>000 Mf fhzg;gl;l NghjpYk; 2019 jpnrk;gH 31 ,y; cs;sthW 

tof;fwpQH fl;lzq;fshf &gh 6>645>670 njhif nrYj;jg;gl;bUe;jJ. 

 

(X) $l;Lj;jhgdk; 2019 jpnrk;gH 31 ,y; cs;sthW 12 fld;gl;NlhHfspw;nfjpuhf 

tof;Ffis jhf;fy; nra;jpUe;jJld; &gh 25>093>207 njhifia 

mwtpLtjw;F vjpHghHj;jpUe;jJ. NkYk; 2019 jpnrk;gH 31 ,y; cs;sthW 

tof;fwpQH fl;lzq;fshf &gh 1>521>750 njhif nrYj;jg;gl;bUe;jJ. 

 

(xs) “Ira andurupata” ngahpyhd Neub epfo;r;rpj;jpl;l xspgug;G 2008 etk;gH 

04 ,y; miuthrpapy; epWj;jg;gl;ljd; fhuzkhf kdpj chpikfs; 

kPwg;gl;bUe;jnjd Fwpg;gpl;L ,og;gPlhf &gh 1>000>000 njhifia Nfhhp 

$l;Lj;jhgdj;jpw;F vjpuhf ,uz;L jdpg;gl;ltHfs; tof;nfhd;iw jhf;fy; 

nra;jpUe;jdH. Nfhug;gl;bUe;j ,og;gPl;Lj; njhifia tpQ;rp 2019 jpnrk;gH 
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31 ,y; cs;sthW rl;lf; fl;lzq;fshf &gh 1>608>150 njhif 

nrytplg;gl;bUe;jJ. 

 

(/) $l;Lj;jhgdj;jpw;Fr; nrhe;jkhd NfhGuq;fis gad;gLj;Jtjw;fhd thlif 

kw;Wk; kpd;rhuf; fl;lzkhf mwtplg;gl Ntz;ba &gh 11>191>484 njhifia 

mwtPL nra;tjw;fhf ,uz;L fk;gdpfspw;nfjpuhf $l;Lj;jhgdj;jhy; ,uz;L 

tof;Ffs; jhf;fy; nra;ag;gl;bUe;j NghjpYk; 

kPsha;thz;bd; ,WjpapYs;sthW rl;lf; fl;lzq;fshf &gh 518>550 njhif 

nrytplg;gl;bUe;jJ. 

 

(f) ntspj;jug;gpdh;fsplkpUe;J nfhs;tdT nra;ag;gl;l epfo;r;rpj;jpl;lq;fSf;fhf 

&gh 13>765>000 njhifahd fhyf;fopT Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;j NghjpYk; 

cld;gbf;if fhyg;gFjpapDs; xspgug;Gr; nra;a Ntz;ba chpa 

vz;zpf;ifahd epfo;r;rpfs; xspgug;Gr; nra;ag;gl KbahjpUe;jJld; ,J 

kPsha;thz;bd; NghJ epfo;r;rpj;jpl;lq;fSf;fhf Nkw;nfhs;sg;gl;l &gh 

56>395>946 njhifahd fhyf;fopTg; ngWkjpapDs; cs;slf;fg;gl;bUe;jJ. 

ntspapypUe;J nfhs;tdT nra;ag;gl;l epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;> xspgug;G nra;a 

Ntz;ba chpa vz;zpf;ifahd epfo;r;rpfs; vd;gtw;iw xspgug;G 

nra;tjw;F Kiwahd nghwpKiwnahd;W fhzg;glhjjd; fhuzkhf me; 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fspypUe;J tUkhdk; vjidAk; ciof;fhky; fhyf;fopT 

Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

 

(fh) ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdk; ];jhgpf;fg;gl;l 1982 Mk; Mz;bypUe;J 

Vwj;jho 38 Mz;Lfshf ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdj;jpd; jiyik 

mYtyfk; ,aq;Ffpd;w ngsj;jNyhfh khtj;ij> nfhOk;G 7 ,y; 

mike;Js;s cah; ngWkjpiaAila fl;blk; kw;Wk; 8 Vf;fh; fhzpapd; 

rl;l hPjpahd chpikj;Jtk; $l;Lj;jhgdj;jpw;F khw;wg;gl;bUf;fhjJld; 

epjpf;$w;Wf;fspy; mt; Mjdj;jpd; ngWkjpia ntspg;gLj;Jtjw;F 

eltbf;iffs; vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 
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(fp) Njrpa nyhj;jh; rig kw;Wk; mgptpUj;jp nyhj;jh; rigahy; elhj;jg;gLfpd;w 

rPl;bOg;G epfo;r;rpia xspgug;G nra;tjw;fhd jdpAhpik mjpfhuk; ,yq;if 

&gth`pdp $l;Lj;jhgdj;jhy; chpj;jhf;fg;gl;bUe;j NghjpYk; rPl;bOg;G 

epfo;r;rpia xspgug;G nra;tjw;fhd thd;fhyk; jdpahh; Kfth;fSlhf mt; 

2 epWtdq;fshy; xJf;fg;gl;bUe;jd. Mifahy; nyhj;jh; rigaplkpUe;J 

$l;Lj;jhgdj;jpw;F ngwg;gl;l tUkhdj;jpy; 15 rjtPj 

juF ,ilj;jug;gpdhpw;F nrYj;jg;gl Ntz;bapUe;jJld; ,jw;F Nkyjpfkhf 

$l;Lj;jhdj;jpd; re;ijg;gLj;jy; epiwNtw;Weh;fspw;F juFfs; nrYj;jg;gl 

Ntz;bapUe;jd. Njrpa nyhj;jh; rig kw;Wk; mgptpUj;jp nyhj;jh; 

rigaplkpUe;J kPsha;thz;bd; NghJ $l;Lj;jhgdj;jhy; ciof;fg;gl;l 

tUkhdk; &gh 687>561>590 Mf ,Ue;jJld; Kfth; juF &gh 103>134>239 

njhifahf fhzg;gl;lJ. NkYk; re;ijg;gLj;jy; epiwNtw;WeH juF &gh 

11>278>668 Mf fhzg;gl;lJ. 

 

(fP) mgptpUj;jp nyhj;jH rigf;F fl;lzkpd;wp tpsk;guk; nra;tjw;fhd 

tha;g;nghd;iw $l;Lj;jhgdk; toq;fpapUe;jJ. ghPl;rpf;fg;gl;l khjphpnahd;wpd; 

thd;fhyg; ngWkjp &gh 61>150>000 Mff; fhzg;gl;lJld; tpiyr; 

Rl;nlz;zpd; (price index) gpufhuk; fl;lzkpd;wp toq;fg;gl;l tpsk;guq;fspd; 

ngWkjp &gh 45>765>000 Mf fhzg;gl;lJ. mjw;fpzq;f tpsk;gug; 

ngWkjpapy; fpl;lj;jl;l 75 rjtPjk; fl;lzkpd;wp Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;jJ. 

 

(F) 2019 Mk; Mz;bd; NghJ fl;lzk; mwtplg;gl Ntz;ba NghjpYk; 

fl;lzkpd;wp xspgug;gg;gl;l epfo;r;rpj;jpl;lq;fspw;fhd 100 kzpj;jpahyq;fs; 

kw;Wk; 45 epkplq;fspw;fhf $l;Lj;jhgdj;jpw;F ve;jnthU tUkhdKk; 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUf;ftpy;iy. mj;jifa epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; ngWkjp 

&gh 27>889>000 MFk;. 

 

($) tPlikg;G> epHkhzk; kw;Wk; fyhr;rhu mYty;fs; mikr;rhy; 

xOq;FgLj;jg;gl;l kf;fspw;Ff; ifaspf;fg;gl Ntz;ba Gam Udawa khjphpf; 

fpuhk epfo;r;rpj;jpl;l tpsk;guj;jpw;fhf mwtplg;gl Ntz;ba &gh 103>550>000 

thd;fhy tUkhdk; 2020 A+d; khjk; tiuapYk; mwtPL 
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nra;ag;gl;bUf;ftpy;iy. tpsk;guq;fis xspgug;GtJ njhlHghf tPlikg;G> 

epHkhzk; kw;Wk; fyhr;rhu mYty;fs; mikr;Rld; Kiwahd 

cld;gbf;ifnahd;W ifr;rhj;jplg;gl;bUf;fhjJld; mt; tpsk;guq;fis 

fhyj;jpw;Ff; fhyk; xspgug;G nra;tjw;fhf rpy jug;gpdHfs; Nfhhpf;iffis 

tpLj;jpUe;j NghjpYk; mf; Nfhhpf;iffspd; Kiwahd jd;ik rpf;fyhdjhf 

fhzg;gl;lJ. 

 

(nf) jdpahH epWtdnkhd;Wld; nra;Jnfhs;sg;gl;l cld;gbf;ifapd; gpufhuk; 

Earth Watchman nraw;jpl;lk; gzpg;ghsH rigapd; mq;fPfhukpd;wp 

$l;Lj;jhgdj;jpd; jiytH kw;Wk; gzpg;ghsH ehafj;jhy; 

Muk;gpf;fg;gl;bUe;jJ. vdpDk; Muk;gpj;jy; epfo;r;rp 

khj;jpuk; ,lk;ngw;wpUe;jJld; $l;Lj;jhgdj;jhy; &gh 1>720>035 njhif 

nrytplg;gl;ljd; gpd;dH nraw;jpl;lk; iftplg;gl;bUe;jJ. nraw;jpl;lj;jpw;F 

ngwg;gl;l mDruiz &gh 1>250>000 khj;jpuNkahFk;. Kiwahd 

Ma;nthd;W Nkw;nfhs;sg;glhky; ,r; nraw;jpl;lk; Muk;gpf;fg;gl;ljd; 

tpisthf $l;Lj;jhgdj;jpw;F &gh 470>035 njhifahd el;lnkhd;W 

Vw;gl;bUe;jJ. 

(Nf) 2019 A+iy 19 Mk; jpfjpa bvk;v];/1593/tpxvy;-III Mk; ,yf;f 

Kfhikj;Jt Nritfs; gzpg;ghsH ehafj;jpd; fbj mwpTWj;jy;fspw;F 

Kuzhf gzpg;ghsH (re;ijg;gLj;jy;) gjtpf;F xg;ge;j mbg;gilapy; 

njhlHr;rpahf Ml;NrHg;G Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;jJld; 2015 Mk; Mz;L 

njhlf;fk; 2018 Mk; Mz;L tiuahd fhyg;gFjpia fUj;jpy; nfhs;Sk; 

NghJ $l;Lj;jhgdj;jpd; tpw;giz tUkhdj;jpy; FiwtilAk; Nghf;nfhd;W 

fhzg;gl;lJ. 

 

(if) $l;Lj;jhgdj;jhy; Ngzg;gl;l fzf;nfhd;wpw;F tq;fpahy; toq;fg;gl;bUe;j 

Nkyjpfg;gw;W vy;iy &gh 179 kpy;ypad; Mf fhzg;gl;l NghjpYk; Mz;bd; 

xt;nthU khjj;jpYk; mt; vy;iy tpQ;rg;gl;bUe;jJld; 2019 jpnrk;gh; 

31 ,y; cs;sthW mf; fzf;fpd; Nkyjpfg;gw;W kPjp &gh 435>031>703 

Mf ,Ue;jJ. NkYk; Vida tq;fpf; fzf;fpd; Nkyjpfg;gw;W vy;iy &gh 

10 kpy;ypadhf ,Ue;j NghjpYk; kPsha;thz;bd; xt;nthU khjj;jpYk;; ,t; 

vy;iyAk; tpQ;rg;gl;bUe;jJ. epjpf;$w;Wf;fspd; gpufhuk; 2019 jpnrk;gh; 



இங்வை னொபமயிக் கூட்டுத்டமம் - ஆண்யக்வை 2019   

 

366 

 

31 ,y; cs;sthwhd tq;fp Nkyjpfg;gw;W &gh 47>686>979 Mf fhzg;gl;lJ. 

mq;fPfhpf;fg;gl;l vy;iyia tpQ;rpa Nkyjpfg;gw;W kPjpfspw;F tq;fpahy; 

Nkyjpf tl;b mwtplg;gl;bUe;jJld; kPsha;thz;bw;fhd tq;fp 

Nkyjpfg;gw;wpw;fhd tl;bahf &gh 36>540>437 njhif nrYj;jg;gl;bUe;jJ. 

 

(nfh) epiyahd itg;gpy; $l;Lj;jhgdj;jhy; KjyPL nra;ag;gl;l &gh 33 

kpy;ypad; njhif KjyPL KjpHtiltjw;F Kd;dH 

fhrhf;fg;gl;bUe;jJld; ,jd; tpisthf Fwpj;j KjyPl;bw;Fhpa tl;b 

$l;Lj;jhgdj;jpw;F el;lkhf Vw;gl;bUe;jJ. 

 

(Nfh) ,yq;ifahpd; jdpj;Jtj;ij cyfj;jpw;F nfhz;LtUtjw;fhfTk; 

ntspehLfspy; thOfpd;w ,yq;ifah;fspd; kjpg;G kw;Wk; mwpthw;wiy 

Kd;Ndw;Wtjw;fhfTk; nra;kjp njhopy;El;gj;jpD}lhf 

INuhg;gpahtpYs;s ,j;jhyp my;yJ NtW 

ehl;by; ];jhgpf;fg;gl;l ];&bNahtpy; &ghth`pdp miythpiria 

elhj;Jtjw;Fk; mjw;Fj; Njitahd cgfuzj;ij epjp mikr;rpd; 

cld;gbf;ifapd; fPo; Fj;jif mbg;gilapy; jw;fhypfkhf 

ngw;Wf;nfhs;tjw;Fk; 2014 jpnrk;ghpy; mikr;ruit mq;fPfhuk; 

toq;fg;gl;bUe;jJ. rh;tNjr hPjpahf nra;kjp njhopy;El;gj;ij toq;Ftjpy; 

<Lgl;bUe;j gd;dpg;gpl;ba gpuNjrj;jpy; mike;Js;s fk;gdpnahd;wpw;F 

Kw;gzkhf &gh 3>454>279 njhif 2015 rdthp 02 ,y; nrYj;jg;gl;bUe;jJ. 

vdpDk; ,J njhlh;gpy; epjp mikr;rpd; vOj;J %ykhd cld;gbf;if 

my;yJ mq;fPfhuk; ngwg;gl;bUf;ftpy;iy. NkYk; ,r; nraw;ghL 2015 

rdthpapd; gpd;dh; KOikahf iftplg;gl;bUe;jJld; kPsha;thz;bd; ,Wjp 

tiuapYk; nrYj;jg;gl;l Kw;gzj;ij mwtpLtjw;F eltbf;iffs; 

vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

(nfs) $l;Lj;jhgdj;jpw;fhd mq;fPfhpf;fg;gl;l gjtpazpapdhpd; nkhj;j 

vz;zpf;ifahdJ 1>041 epue;ju kw;Wk; 8 xg;ge;j mbg;gil gjtpazpapdH 

cs;slq;fyhf  1>049 Mf fhzg;gl;l NghjpYk; mj; jpfjpapYs;sthW 

Nritapy; gzpahw;Wfpd;w cs;sgbahd epue;ju gjtpapzpapdH 898 

khj;jpuNkahFk;. mj;Jld; mj; jpfjpapYs;sthW mika kw;Wk; xg;ge;j 
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mbg;gilapy; Ml;NrHg;Gr; nra;ag;gl;bUe;j cj;jpNahfj;jHfs; 32 MFk;. 

mjw;fpzq;f gy;NtW epue;jug; gjtpfspy; 159 ntw;wplq;fs; fhzg;gl;lJ. 

NkYk; 05 gjtpfs; gjpw;flik mbg;gilapy; epug;gg;gl;bUe;jd. 

 

(r) 2011 A+d; 30 Mk; jpfjpa bvk;v];/<4/37/4/231/1-1 Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt 

Nritfs; gzpg;ghsH ehafj;jpd; fbjk; %yk; $l;Lj;jhgdj;jpw;fhf 

mq;fPfhpf;fg;gl;l gjtpazpapy; cs;slf;fg;gl;bUf;fhj 15 

gjtpfspw;F ,Ugj;njhd;gJ epue;ju CopaHfSk; xg;ge;j mbg;gilapd; fPo; 

gjpd;%d;W CopaHfSk; gzp xJf;f mbg;gilapd; fPo; 03 

cj;jpNahfj;jHfSk; epakdk; nra;ag;gl;bUe;jdH. 

 

(rh) jhgd tpjpf; Nfhitapd; 11 Mk; mj;jpahaj;jpd; 1.7 Mk; gphptpy; 

Fwpg;gplg;gl;l Njitg;ghLfis G+Hj;jp nra;jpUf;fhj cj;jpNahfj;jHfs; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; epiwNtw;W gjtpfspw;F gjpw;flik mbg;gilapy; epakdk; 

nra;ag;gl;bUe;j Ie;J re;jHg;gq;fs; mtjhdpf;fg;gl;ld. 

 

(rp) 2014> 2015> 2016> 2017 kw;Wk; 2018 Mk; Mz;Lfspw;fhd 

Mz;lwpf;iffs; ,t; mwpf;ifj; jpfjp tiu ghuhSkd;wj;jpy; 

gl;bay;g;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

(rP) NtW Clf epWtdj;Jld; gu];gu tpsk;gug;gLj;jy; njhlHnghd;iw 

nfhz;bUg;gjw;fhf cld;gbf;ifnahd;wpy;yhky; 2014 Mk; Mz;by; kPs; 

nfhLf;fy;thq;fnyhd;whf yf;gpk nra;jpj;jhs;fspw;F &gh 3>030>564 

ngWkjpahd thd;fhyk; toq;fg;gl;bUe;j NghjpYk; $l;Lj;jhgdj;jhy; 

ngwg;gl Ntz;ba Nrit kPsha;thz;bd; ,Wjp tiu ngwg;gl;bUf;ftpy;iy.   

 

 

lgps;A+.gp.rP. tpf;ukuj;d 
fzf;fha;thsH jiyik mjpgjp 
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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 herwith the 

Annual report for the year 2019, in accordance with Section14 (1) of the Finance Act No.38 of 

1971,along with the financial reports. 

 

 

 

 

On behalf of the Sri Lanka Rupavahini Corporation. 

 

Nihal Jayathilaka, 

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 timly, meaningful and intuitive programmes 

rich in knowledge,entertainment and education and disseminnating 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 

resorces of the institute. 

Introducing new means of generating income for the institution. 

Amending the statutory framework of the institution to suite the 

Competitiveness. 
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Message from the Chairman, 

 

I had to take over as the Chairman of the Sri Lanka Rupavahini Corporation in 2019.My first focus 

there was to look at the special challenges facing national television in 2019 and identify them 

accurately. I am confident that through these identified challenges, we will be able to pave the way 

for a more successful start to the 2020 New Year. 

As the leading electronic state media channel in the island, it is my sole intention to win the audience 

and the client by producing creative and quality programmes in the future with the support of 

talented staff with a focus on national interests and responsibility. 

 

 

Dr Nihal Jayathilake, 

Chairman, 

Sri Lanka Rupavahini Corporation, 

Independence Square, 

Colombo 07. 
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Director Board From January to November 2019 

 

1. Mrs. Inoka Sathyanganee Keerthinanda        -   Chairperson  -  Sri Lanka Rupavahini  

             Corporation 

 

2. Mr. Siddhi M Farook                                     -   Chairman      -  Sri Lanka Broadcsting  

             Corporation  

 

3. Mr. Tissa Hewawithana                                 -    State Secretary - Ministry of Education 

4. Mr. Namal Wijayamuni Zoysa                      -    Chief Executive Officer (Private Sector) 

5. Mr. Ajith Nishantha Pathiranan                     -    Attorney-at-Law 

6. Mr. MalakaThalwattha                                   -    Chairperson -  Sri Lanka Broadcasting  

             Corporation 

 

7. Mr. R. A. S. Chandrika                                   -    Editor - Sirikatha News Paper 

8. Mr. Sanjeewa Wijayagunawardana                -    Chairman/Executive Officer  (Private  

            Sector) 

 

9. Mrs. Anusha Gokula Fernando                      -    Chairman  National Film Corporation 

10.  Mr. R M S Rathnayake                                  -   Director General  Ministry of Finance 

11. Mr. Manjula Sampath                                        

The Director Board has met 11 times during this year. 
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Director Board of the Corporation- From November 2019 to 31
st
 of December 

 

 

1. Dr. Nihal Jayathilake                                -   Chairman – Sri Lanka Rupavahini Corporation 

2. Mr. Prasanna Hennayake                          -   Veteran Cameraman 

3. Mr. Indika Liyanahewage                         -   Chief Executive Officer – Garment Industry 

4. Mr. Indika Jayarathne                               -   Director (Sinhala) Sri Lanka Broadcasting 

         Corporation 

 

5. Mr. Manjula Makubura                             -   Attorney – at- Law  

6.Mr. Jayantha Dharmadasa                          -   Chairman  National Film Corporation 

7.Mrs. P.K.S Subodhinini                              -   Additional Secretary – (Coordinator) Ministry 

                     of Education 

 

8. Mr. K G Wijesiri                                        -   Additional Secretary – Ministry of Education 

9. Mr. H H KasthuriArachchi                         -   Director General – Ministry of Finance,  

          Economic Policies Development 

 

10. Mr. S R W M R P Sathkumara                -   Additional Secretary – Ministry of Mass  

          Media 
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The Senior Management 2019 

 

1.  Chairman                                              -     Mrs. Inoka Sathyanganee Keerthinanda  (up 

              to  17.11.2019) 

                                                                  -    Mr. Nalaka Kaluwewa ( from 10.12.2019 to  

              25.12.2019) 

                                       -    Dr. Nihal Jayathilake (from  26.12.2019 ) 

2.   Director General                                 -    Mr. Saranga Wijayarathna ( up to 17.11.2019) 

                                                       -    Mr. Ajith Gunarathne Naaragala ( 26.12.2019) 

3.   Deputy Director General                    -   Mr. Paalitha Gallege 

                        (Engineering) 

 

4.   Deputy Director General                    -   Mr. Nishantha Ubhayawansha (22.12.2019) 

5.   Deputy Director General                    -   Mr. Sumedha Athulasiri 

6.   Director (Administration)                   -   Mr.D.P.C.E Pieris ( 11.09.2019) 

                                                                  -   Mr. Heme Ajith Gamage (13.09.2019) Covering 

               Duties  

 

7.    Director (Programmes)                      -   Mr. Palitha K Wijesinghe 

8.    Director  (Production Service)          -   Mr. Shirley Anil de Silva ( 12.05.2021) 

9.    Director ( Research and Training)    -   Mr. T. M. G. Chandrasekara (12.09.2019) 

10.  Chief Engineer                                  -   Mr. D. M. K. Dasanayake 

                                                                 -   Mr. B. S. P. Perera  

            11.  Director ( Educational Programme) -   Mrs. Erin Wijekoon 

             12. Cheif Accountant                            -  Mr. A. H. E. R. P. Edirisinghe 

             13. Director (Marketing)                         - Mr. D. A. D. K. S. Dodangoda (  up to 17.07.2019) 

                                                                              - Mr. Mohammed Nawas (from 02.09.2019) 

             14. News and Current Affairs (Director) - Mr. Thilak Mahagamage (02.06.2019) Acting 

                                                                       -  Mr. Nilar N Kaasim ( from 03.06.2019 ) Covering 

               Duties 
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Accolades 

Awards Received by the Programme Division and nominees 

Awards received by the Drama Unit and Nominees 

International Accolades 

Index 

Number 

Programme Award Ceremony Position/ Award/ 

Evaluation 

Name of the 

Winner 

1 Paan Karaththaya- 

Single Episode 

Drama 

Input-

2019(Thailand) 

Selected for Final 

Round 

Mr. Mohanji 

Ranganaath 

2 Paan Karaththaya- 

Single Episode 

Drama 

 

Japan Prize-2019 Nominated for 

Final Round 

Mr. Mohanji 

Ranganaath 

3 Paan Karaththaya- 

Single Episode 

Drama 

ABU-2019 

Turkministhan 

Special Award  Mr. Mohanji 

Ranganaath 

4 Service rendered 

for dancing in 

electronic media 

Napoly Sinhala 

Cultural Festival -

2019   

Award for 

Appreciation 

Mr. Mohanji 

Ranganaath 

5 Kiri Mutti- Single 

Episode Drama 

Detective FEST 

International Film 

and Television 

Festival Moscow 

Russia-2019 

Special Jury 

Diploma 

Certificate  

Mr Ranga 

Bandaranaik

e 

6 Hemalaya- Single 

Episode Drama 

Detective Festival 

International Film 

and Television 

Festival Moscow 

Russia -2019 

Special Jury 

Diploma 

Certificate 

Mr. Athula 

Peiris 

7 Nihadiyawa- 

Single Episode 

Drama  

Detective 

FestivalInternational 

Film and Television 

Festival Moscow 

Russia -2019 

Gold Award 

Certificate for 

Best Short Movie  

Mr Ranga 

Bandaranaik

a 

8 Chon Chin Rasa 

Mathaka 

Golden Ribbon 

2019 

Selected among 

the top five in the 

Best Proposal  

Competition , 

Mr. Saman 

Premarathna 
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Sumathi Tele Awards -2019 – Nominations 

The Best Single Episode Drama – Iratu Keli- Mr Nalin Maapitiya 

 

In the effort to evaluate the artists by Western Provincial Council an award received for the  

role performed in dancing and being a pioneer in the field of TV media. 

         

   Awards Received by Graphic and Animation Unit 

 Thiranjaya Dilhaan‟s Silent Sigh received a Merit award for his talent for the 3D 

animated Cartoon at Digicon 6 Sri Lanka, International Short Film Contest 2019 . 

 

Awards and nominations received by the Sports Unit 

 

Index 

Number 

Programme Awards 

Festival 

Position / 

Award,/evaluation 

Received 

Award 

Recipient 

01 Brandix 

Rasadiya 

Trouphe 2018 

Raigam 

Awards 

Festival 

Nominated Mrs Kumari 

Manel  

02 Beyond the 

Boundary  

Raigam 

Awards 

Festival 

 

Nominated Mr Yenuka 

Dasanayake 

03 Gajaba Super 

Cross 2018 

Presidential 

Sports Awards 

Festival 

Best Sports 

Programme 

Mr Samapath 

C Perea 

04 Beyond the 

Boundary 

Presidential 

Sports Awards 

Festival 

 

Best Sports 

Programme 

(Current Affairs) 

Mr Yenuka 

Dassanayake 

05 SLT Speed 

Up- Cycle 

Race  2018 

Presidential 

Sports Awards 

Festival 

 

Nominated Mr.Thushan 

Indika 

06 Beyond the 

Boundary 

Silk Sports 

Festival 

 Best Sports 

Programme  for 

Jury Award 

Mr Yenuka 

Dassanayake 

07 SLT Speed 

Up- Cycle 

Race-2018 

Sumathi Tele 

Awards 

Festival 

Nominated  Mr. Thushan 

Indika 
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Awards received and Nominees of  Event Management Unit 

Index Number Programme Awards Festival Position/Award/ 

Evaluation 

Award 

Recipients 

01 Tone Poem Sumathi Tele 

Awards 

 

Award for best 

musical 

programme 

Mr. Ranga 

Premarathne 

02 Tone Poem Raigam Tele 

awards 

Nominated for 

Best Musical 

Programme 

Mr. Ranga 

Premarathne 

 

Awards and Nominees Received by the Music Unit 

Index Number Programme Awards Festival Position / 

Award,/evaluation 

Received 

Award Recipient 

01 Sihinayaki Re Independents 

Journalists 

Forum 

Jana Abhimaana-

Honorary Award 

Mr Mahesh 

Nissanka 

02 Siayapathaka 

Gamanaanthaya  

Raigam Tele 

Awards 

Best 

Docomentary 

Programme 

Mrs. Jayamini 

Illeperumagamlath 

03 Diriya Diyaniya    

Sumathi Tele 

Awards 

Best Women‟s 

Programme 

Mrs. Jayamini 

Illeperumagamlath 

04 Wasanthayata 

Dura Wadida 

  

Sumathi Tele 

Awards 

Best Sport Mrs. Jayamini 

Illeperumagamlath 

05 Seethale 

Naththala 

  

Sumathi Tele 

Awards 

Best Musical   Mrs. Jayamini 

Illeperumagamlath 

05 Thalpathe 

Viyamana 

Sumathi Tele 

Awards 

Best Women‟s 

Programme 

Mrs. Jayamini 

Illeperumagamlath 
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Awards and Nominees received by The Education Service Unit 

Index Number Programme Awards Festival Position / 

Award,/Evaluation 

Received 

 

Award 

Winners 

01 Knowledge 1
st
 Health 

PromotionalBureau- 

Ministry of Health 

2019 

Best Documentary 

Programme of the 

year 

Mr. Janaka 

Sujeewa 

Jayakody 

 

02 

 

Man Asai Mata 

Kiyanna 

 

Sumathi Tele 

Awards and Raigam 

Tele Awards- 2019 

 

Nominated for the 

Best  Children‟s 

Programme of the 

year 

 

Mr. Janaka 

Sujeewa 

Jayakody 

 

03 Knowledge 1st Health Promotional 

Bureau- Ministry of 

Health 2019 

 

Best Documentary 

Programme of the 

Year 

Mr. Sanka 

Niroshana 

04 Sukkanama State Awards 

Festival 2019 

Best Documentary 

Programme of the 

Year 

Mrs 

Tharangi  

Athuraliya  

05 Jathika Paasala- 

Science- Maha 

Syuren 

Niwasata Lunu 

Sumithi Tele 

Awards- 2019 

Best Educational 

Programme   

Mrs. Nilufa 

Mohotti 

 

Special Projects, Awards and Nominees received by the Children’s Unit 

 Mr Udaantha Gunathilake- Muthuhara Programme at Raigam and Sumathi Tele 

Awards ,Nominated for the Best Children‟s Day 

 Malathi Weerasinghe- Producer of National Children‟s Day 2019. Received an award 

for the Best Educational Programme titled, Selfie, from Raigam Tele Awards 2019 

for the programme,  

 Shiran Rathnayake- Main Director of the National Children‟s Day Festival 

2019.Received U$ 22000 for the programme Sri  Pop that he suggested to Korean 

TV. The children‟s programme, Pipunu Malaka Ruwa was nominated as the best 

children's programme at Raigam Awards Ceremony.” Silk Road of my Eyes was 

selected for the best suggested project at China Golden Ribbon Project.” A taste of 

Ceylon Tea was selected for the screening at in Input Film Festival in Thaland 2019. 

Detective First Film Festival Moscow Russ Diploma Winner 
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Awards and Nominations Received by News and Current Affairs Division  

Awards and Nominations received by News Division 

 Vidyodya Award for the best poetry – Mr. Nilr En Kaasim  

 Outstanding Award in the field of Media-  Mrs. Vimukthika Kaariyawasam 

 Asia Vision Award for Best News Reporting. 

 Asia Award for the most outstanding news reporting in Asia in 2019-English News Unit 

 Best News Anchor(Sinhala) at First Presidential Media Awards- Mrs Nishadi Ruwanmalee 

 Special Diploma Certificate  for the news feature on Environmental Conservation received at 

Detective Fest International Cinema and Tv Awards Ceremony held in Russia. 

 Best News Reporting (Tamil) at Presidential Awards of the Year-  Mr. S D Saharan  

 State Awards Festival – Best Documnetary Programme – Mr. Anuradha Dewapriya 

 

Awards and Nominees received by Current Affairs Unit 

 The programme ,Soba Dhara was received  a State Award while Rataa was nominated at 

Raigam Awards. ( These Awarding Ceremonies will be held in future.) 

 

Awards Received by Chanel Eye  

 Eye Shuffle and Café Classics programmes  won the titles the most popular musical 

programmes in 2019  and the best presenter (English)in 2018 for  Shreefa Thaheer at Raigam 

Awards Festival. 
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Nominations and Awards Received by the Documentary Unit 

 

The programme, MihimathaThani Natha produced by ChandanaSenevirathnewas selected for the 

final rounds at ABU International Competition. 

Nominees and Awards Received by Film and Dubbing Unit 

 “Punchi Ape Lama Lokaya” Children‟s Programme 

The Most Outstanding Children‟s Programme of the Year- State Awards Festival- 2019 

Producer ThusithaVidanapathirana 

 

 “Punchi Steward “ Children‟s Movie 

 Nominated for Best Dubbing Programme 

 Producer- MsWajiraKumariWithanage 

 

Index 

Number 

Programme Awards 

Ceremony 

Position Award Winner 

1 AakramanashileAaganthukayo Sumathi 

Awards 

Best 

Documentary 

Programme 

PoojithaDissanayake 

2  Health 

Studies 

Bureau 

Awards 

Nominated 

for Best 

Health 

Programme 

SandyaWithanawasam 

3 Hari PudumaIskole State Awards Best 

Documentary 

Programme 

Namal Prasantha 

4 Harima PudumaIskole AIBD 

International 

Best 

Documentary 

Programme 

Namal Prasantha 

5 ArumaPudumaRodaHathara Raigam 

Awards 

Nominated 

for Best 

Magazine 

Programme 

ChandanaSenevirathna 

6 MihimathaThaniNatha State Awards Nominated 

for Best 

Magazine 

Programme 

ChandanaSenevirathne 

7 Ayubowewa State Awards Best 

Magazine 

Programme 

SandyaWithanawasam 
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Programmes Division 

Drama Unit 

Objectives of the Drama Unit 

 As one of the pioneers in the field of tele-drama, which isone of the most popular features of 

the daily televised programmes, it is for the enjoyment of the audience while upholding the 

standards of the art tele-drama creating tele series and single episode o the simultaneous 

development of the, introducing new creations and new artists to the field.(Writers,actors and 

musicians) 

 Rupavahini tele drama art-based stage drama contributes to the simultaneous development of 

the media in the field of cinema 

 Working to bring the art of television tele drama to an international level in the future. 

 Performing national level services  such as giving coverage to other art shows and live 

telecast of  State Drama Festival, Stata Cinema Festival,State Cultural Festival and National 

Festivals  

 Training of new artists joining the Rupavahini Corporation and artists who wish to enter the 

field of media and seek guidance in Rupavahini Corporation. 

 Creating tribute programme for artists 

 Directing TV viewers from entertainment to wisdom through the use of tele dramas. 

 

Special Tasks and Projects done during the year 

 Mini Kirana  Tele drama (From 10.07.2019 to 03.10.2019 50 episodes) 

 Pavithranige Premaya Aurudu Tele Drama Single Episode Drama) 

 Niwena Pahana Wesak – Single Episode Tele Drama 

 Saapalath Smaranaya- Christmas Episode Tele Drama 

 Sith Niwana Katha – 12 Poya Day tele Dramas were produced and telecast. 

 Thaala Bhashana- 52  Live programmes were telecast every Saturday 

 Wasuliya – 52 programmes were produced and live telecast 

 Waahalkada – 40 programmes were produced and telecast. 

 Sanhinda – 52 programmes were produced and telecast 

 Sunday Ayubowan Live Telecast 
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Music Unit 

This unit is operated under Programme Unit.Following programmes were produced by this unit in 

the year 2019. 

 Sihinayakee  Re 

 Sith Gath Gee 

 Irida Ayubowan 

 Hiru Viyana 

 Wednesday – Nuga Sewana 

 Sanhinda 

 Paaramitha 

 Rajatha Sara 

 Aradhanaa Swara Dahana 

Sports Unit 

 The programme, Kreeda Visithuru  which is produced based on sports events occurred in 

both local and internationaltelecast weekly. 

 The programme, Beyond the Boundary is a survey programmebased on special occasions 

held in  both local and international sports events. 

In addition, the programmes which were live telecast in the year 2019. 

 Sri Lanka Tour of South Africa-2019 1& 2  Test- 1-5
th

 ODI-T20 matches 

 Japanaye Aurudu Siri- 2019 

 Sri Lanka Defenders Open Badminton Final 

 Brandix Rasadiya Trouphe-2019 

 Horse Race Nuwara Eliya-2019 

 Fox Hill Super Cross2019 

 ICC World Cup 2019 

 Netball World Cup 2019 

 Bangladesh Tour of Sri Lanka 

 Festival of Cricket 

 Horse Race Jumping 

 Commando Challenge 2019 

 Athletic Meet Commercial Service 

 New Zealand Tour of Sri Lanka 2019 (1
st
 and 2

nd
 test) 

 33
rd

 Youth Services Rupavahini Volley Ball Tournament 

 Wijayabahu Motor Cross Rally-2019 

 Gajaba Super Cross Motor Coss Rally-  -2019 
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 Sports Flash Back 2019 

 Walawa Super Cross-2019 

 SLT Speedup Cycle Race-2019 

 Gunner Super Cross-2019 

 UFF Fun Rally-2019 

 Rugby World Cup-2019 

 Calvary Super Cross-2019 

 DSL Super Sports School Volley Ball Championship-2019 

 Prima Under 15 Cricket Final-2019 

 Rothertham Circuitmet-2019 

 South Asian Games -2019 

 

Film and Dubbing Unit 

Information about the programmes 

Programmes with subtitles 

Index Number Programme Number of 

Episodes 

01 Sindu Bhiravee (Sinhala Subtitles) 30mts x 206 

02 Aththipukkkal ( Sinhala Subtitles) 30mts x 205 

03 ABU Short Films 15mts x 04 

04 Trip for Love” Senehasa Soyaa ( with Sinhala 

Subtitles) 

01 hrs 10 mts 

05 Tamil Films (Sinhala Subtitles) 150 mts x 05 

06 English Films (Sinhala Subtitiles) 90 mts x 06 

07 ISIS Terrorists  15mts x 03 

08 ICC World Troupe (Sinhala Subtitles) 15mts x 12 

09 X- Flies (Sinhala Subtitles) 45mts x 17 

10 Citizen( Sinhala Subtitles) 45mts x 01 

 

No of Programmes    460 

Air time Coverage      246 ½ hours 
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Dubbed Programmes 

Index Number Programme Number of Episodes 

Broadcast 

01 Japan Video Topics Japan Suwisariya( 

Dubbed in Sinhala ) 

15 mts x 06 

02 Hey Thathsuwa “ Mawaka Mahima” 

Teledrama series Dubbed in Sinhala) 

30mts x 15 

03 ABU Short Films (Dubbed in Sinhala) 15mts x 02 

04 Money Story “ Nobidena Pathuma” 30mts x 20 

05 Monster House “ Rassa Gedara) 90 mts x 01 

06 HTDT ( Dubbed in Sinhala) 30 mts x 26 

07 The Swan Princess Royally Undercover ( 

Dubbed in Sinhala) 

90 mts x 01 

08 The Adventurers of TinTin9 Film 

Dubbed in Sinhala)  

90mts x 01 

09 Cloudy With a Chance of Meatballs(Film 

dubbed in Sinhala) 

90mts x 01 

10 Back to the Village (Documentary 

dubbed in Sinhala 

30mts x 10 

11 The Shin Totsukawa “Yuki” being 

dubbed in Sinhala) 

90 mts x 06 

12 Monster School ( Muppet Programme 

dubbed in Sinhala) 

15mts x 13 

13 Heritage of Fingertips “Paramparika 

Daayaada”(Dubbed in Sinhala) 

30mts x 06 

14 Nothith Asaa Film dubbed in Sinhala 90mts x 01 

15 Hansa Kumari- Naththala(Film dubbed in 

Sinhala) 

90mts x 01 

16 Nobidena Pathuma (Tele series Dubbed 

in Sinhala) 

30mts x 20 

17 Hada Wada (Dubbed in Sinhala) 15mts x 20 

18 Rethsu ( Dubbed in Sinhala) 90mts x 13 

 

Number of Programmes     163 

Air Time Covered              83  ¼ hours 
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Live Programmes 

Index Number Programme Number of Episode 

Broadcast 

1 Hithuwakkkaarayata Paadamak 05mts x 01 

2 Sindu Kiyana  Dangale 30 mts x 01 

3 Ran Ran Raththaran saha Samagi Balaya 05mts x 02 

4 Pimbunu Gemba saha Kapati Buuruwa  05mts x 02 

5 Kan Kota saha Kalagua Salaku Sinhaya 05mts x 02 

6 Meeyan Yakada Kaapu Hati haa Nariya 

Rajawuu Hati 

05mts x 02 

7 Hathara Beeri Kathawa  05mts x 01 

8 Kalaguna Dath Mainisa 05 mts x 01 

9 Kammaliyaa Raja wu Hati 05mts x 01 

 

 

Number of Programmes     13 

Air time Coverage              1  ½ 

 Special Programmes 

Index Number Programme Number of episodes 

Broadcast 

01 Los Angeles Wesak Sarisara 60mts x 01 

02 Sri Lanka Celebrations 2019 Los 

Angeles  

60mts x 01 

03 Melbourn Vesak Sadaham Charika 60mts x 01 

04 Sulanga Mahameraka Hadunwa Deema 30mts x 01 

05 Americawata Aurudu 30mts x 01 

 

Number of Programmes                                          05 

Air Time Covered                                              4 ½ hrs 
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Subtitles Programmes for Foreign Competition in Other Units 

 

Index Number Programme Number of Episodes 

Broadcast 

01 Aparambhara (Sith Niwana Katha) ( With 

English Subtitles) 

30mts x 01 

02 SobaDhara (With English Subtitles) 30mts x 10 

03 Puduma Hitena Iskole (With English 

Subtitles) 

45mts x 01 

04 Apuuru Guruthuma (with English 

Subtitles) 

15mts x 01 

05 Mala nethata Pana (With English 

Subtitles) 

05mts x 01 

06 Siyapathaka Gamananthaya/Wasanthaya 

dura Wadida(with English Subtitles) 

01mts x 01 

07 Ali Kathaawa/Wahilihini Kuudu 

Jaawarama( With English Subtitles) 

15mts x 02 

08 Wandiya (with Tamil Subtitles) 30mts x 01 

09 Pavithrai Lokaya(with English Subtitles) 30mts x 01 

10 Easter Attack & Malcom ( With English 

Subtitles) 

15mts x 01 

11 Selfie- ( English Subtitles) 30mts x 01 

 

Number of Programmes                        21 

 

Index Number Programme Number of Episodes 

Broadcast 

01 Sunday Ayubowan-Change in Arts 02hrs 

02 Sunday Ayubowan- Wonderful Colombo 02 hrs 

03 Sunday Ayubowan- Social Network 02hrs 

04 Sunday Ayubowan- Shishtacharaye 

nageema 

02hrs 

05 Sunday Ayubowan-Los Angeles Sujatha 

Mathaka 

02hrs 

06 Sunday Ayubowan- Child and Literature 02hrs 

07 Sunday Ayubowan-Jaththayantharayata 

Yana Ape Kalaawa 

02hrs 

Number of Programmes  07 

Air Time Covered      14hrs 
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Children’s Programmes 

Index Number Programme Number of Episodes 

Broadcast 

01 Punchi Ape Lokaya- Children‟s 

Programme 

30mts x 09 

02 Punchi Ape Lokaya- Chidren‟s 

Programme 

60mts x 39 

 

Number of Programmes    48 

Air Time Covered           43 ½ hours 

 

 NHK Programmes 

Dubbed in Sinhala/ Tamil Subtitles 

 10mts x 20 

 15mts x 52 

 20mts x 86 

 25mts x 36 

 30mts x 10 

 43mts x  09 

Number of Programmes    213 

Air Time Covered               71 ¾ hours 

 NHK Programmes        Al 

Programmes Dubbed in Tamil 

 10mts x 20 

 15mts x 106 

 20mts x 18 

 30mts x 13 

 

Number of Programmes         157 

Air Time Covered                  42 hours 
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Programmes Administration Unit 

Programme File -2019 

Various Programmes   - 619 

Educational Programmes  -  443 

News Programmes  -  347 

Marketing Programmes -    55 

Channel Eye/Nethra       -  452 

Total                                        - 1916 

 

Event Management and Programmes Production Unit 

Special Activities and Projects Carried Out during the year 

1. Tone Poem Musical Programme 

2. Samichchiya Programme 

3. Enterprise Sri Lanka(Anuradhapura & Jaffna) 

4. Women‟s Day National Celebrations, Walks, 

5. Miss Sri Lanka for Miss International( Two documentary Progrmmes and Finals ) 

6. Aurudu Kumariya 2019 (Documentary 2) 

7. Punchi Ape Aurudu Siri 

8. Data Handawa 

9. Cricket Ape Adarayayai 

10. Sunday Ayubowan ( Programme 2) 

11. A special programme from Polonnaruwa  era by the President up to date 

12. 31
st
 Musical Night 

Religious Unit 

It was telecast live for the 36
th

 time from Sri Padasthaana on Madin Poya Day as a special project. 

The water from the four great rivers were taken in grand procession to the Sri Padasthaana, where 

the foot print of Lord Buddha  was washed and the Nanumura festival was held.Nanumura Mangalya 

was telecast jive for the first time and was made available to the devotees. 
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Also, a number of projects implemented  and special live programmes telecast for the Vesak Festival 

2019.The State Vesak Festival was held at Peraliya Ranpath Raja Maha Viharaya in Galle District. 

In addition, the Religious Programe unit produced a number of special programmes. 

 A number of special religious programmes based on the historic Thanthirimale were presented to 

coincide with the Poson festival 2019. 

A programme called,” Siri Dalada Wandana and a number of projects were organized at the Sri 

Dalada Maaligaawa for the Esala Festival and the Dalada Perehera was telecast live. 

 

Live broadcast Saddharma Varsha every poya day , Sadhaham Yaathra Presidential Dhamma 

Sermon Podina Live Broadcasting Dhamma Sarathi and Miyasi Saradha programme were produced 

and  special audience response received for the above mentioned programme. 

In the early morning daily – Sadharma Makaranda- Suriya Madala telecast live  on Sundays 

Buddhist News on Poya Days 

“Sisu Dam Udaana programme related to Sunday School was launched.This unit has given priority 

for special live telecast of   religious festivals during this year. 

 

Youth Programme Unit 

Index Name of the 

Programme 

Number of 

Programmes 

Special Facts 

1 Nuga Sewana 16 Every Tuesday and Thursday in  January and 

February 2019 

2 Alakamandawa 12 A prograame on outstanding life of an artist 

3 Subhani Raath 36 Programme on Hindi Songs 

4 Yathura Sidura 24 Programme on social issues and activities 

5 Sanhinda 44 Discussion on books 

6 Piyawara 04 Exploration of Dhamma 

7 Sadhakada 08 A programme about special temples of 

archeological value 

8 Sunday Ayubowan 02  

9 Yowun Puraya 01 Youth leadership and talent launching 

programme in parallel with the Youth 

Serviced Council  

10 National Security 

Summit Live 

Broadcast 

01 Colombo National Security Summit 
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Programmes Presenting Unit 

Main function of this unit is to line up allthe programmes of all three channels for telecasting process. 

Having understood the programmes that telecast on other competitive channels, these three channels 

telecast balanced programmes where all family members can watch together. Fifteen members are 

employed in order to fulfil this effort and a roster basis is in progress to continue daily transmission. 

The line up of the programmes are done in stages for telecast. First, the relevant programe is 

documented. Decisions are taken about the programme to be telecast, time and day at the meetings 

where plans are implemented. According to the decision and notification by Head of the Programme 

Division, the programme is documented. Next, the respective programme producer handover a 

description about the programme and the officers in the unit takes the cassette from the library for 

telecast to Master Control Room. Subsequently, the cassette is handed over to the library from the 

Master Control Room. 

Cassettes of externally received programmes are pre- screened and delivered to the Master Control 

Room for telecast.In fact, on the instructions of the Chairman, Director General the special 

programmes are documented apart from the daily register. On the request from the Marketing 

Division the air time is allocated for the sponsors and air time would be balanced by including short 

promotional videos if the running time of the programmes of the producers is less. 

Animation films were also produced for the programme, and pre-promotional rounds were produced 

for special occasion. 

The Presentation Unit has become a witness to the history of the Rupavahini Corporation‟s 

programmes by maintaining a  detailed list of programmes that have been telecast from 1982. 
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Education Programmes Division 

Education Programmes Unit 

information on Programmes producing During the Year 

 Rividina Arunella (30 Minites) 

                Recording Programmes (48) 

 Knowledge First – 01 hour (Live) 

                Programmes (47) 

 Jathika Pasala – Science (50 Minites) 

                Programmes (36) 

 Nugasevana (live) – 03 Hour 

                Programme 17 

                Recording (Short Progrmme) 

               10 to 12 Minites 

 Knowledge First(Monday) – 01 hour (Live) 

                Programmes (50) 

 Jathika pasala (History) – 50 Minites 

               Programme (38) 

 Jathika Pasala(Mathamatics) – 50 Minites 

              Programme (38) 

 Knowledge First(Thursday) – 01 hour (Live) 

             Programme (50) 

 Sukkanama – 30 Minites (Weekly)  

            Programmes (46) 

 Rasa Mohotha – 50 Minites (Twise Weekly) 

 Nana Mihira – 01 hour (Weekly) Programmes (46) 
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 Nugasevana – 03 hour (Live) Programme (34) 

 Knoweledge First (Friday) – 01 hour (Live) Programme (46) 

 Roopavalokanaya – 30 Minites (Weekly) Programme (34) 

 Nugasevana – 03 hour Live – (Weekly) Programme (34) 

 Jathika Pasala (Sinhala) – 50 Minites Programme (12)  

 

Children’s Programmes Unit 

Children‟s Programme Unit is functioned under Educational Programme Unit. This unit is operated 

under a Unit Head and 4 Senior Producers, 4 Producers , 2 Assistant Producers are employed here. 

The following programmes are produced by this unit. 

National Children‟s Day 2019 was a successful programme done in 2019.This programme generated 

6 million of income and this gives a similar income every year. 

 

Index  Number Name of the Programme Produced Number 

1 Punchi Ape Hadathala 44 

2 Paata Paata 44 

3 Irida Ayubowan  05 

4 Sawnak Ras 12 

5 Children‟s News 44 

6 99 minutes 40 

7 Ape Paya 41 

8 Muthuhara 44 

9 Daham Pathma 06 

10 Kurullanta Gee 40 

 

 

Documentary Programmes Unit 

Twenty documentary programmes and sixty eight magazinal programmes were produced by this unit. 

During this air time the programmes such Dhaara, Aruma Puduma Roda Hatharaa and Ayubo wewa 

were telecast. The unit consists of two Senior producers, seven producers and two senior Assistant 

Producers. Two producers produce two Nuga Sewana Programmes on two days. In addition, this 

unit produces Catholic and Christian programmes, Christmas and Easter Service. This year‟s 

Christmas Festival which aired as a live programme, from Bethleham to Calvary  was successful. 

This unit aired the air time for the candidates for the 2019 Presidential Election and aired one 

hundred and two speeches of 34 candidates each for 15 minutes of three speeches. 
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The producers of the unit won many local and international awards. Producer, Namal Prasanna has 

won a State Award and an interanational award at AIBD International Awards Ceremony  for the 

documentary programme,Hari Puduma Iskole.The Senior Producer, Mr Poojitha Dissanayake‟s 

Aakramanashilee Aaganthukayo won the best documentary programme title at Sumathi 

Awards.Also, Executive Producer Chandana Senevirathna and Producer Namal Sidath  

SooriyaBandaara „s Aruma Puduma Roda Hathara nominated for  the best documentary programme 

title at the Raigam Awards. Executive Producer, Chandana Senevirathna „s Mihimatha Thana Natha 

was selected at the final rounds at ABU International Competition. Producer, Ms Sandya 

Withanawasam „s Ayubo wewa Health Magazine Programme was nominated as the best health  

magazine programme at the State Awards Festival. In fact, she was awarded the best producer title 

by Health Promotional Bureau.The Assistant Producer Executive    Mr. Chandana Senevirathna got 

an opportunity to attend a seminar on Silk Road about production of programmes in China. 

 The producers engage in editing process using the equipment of the unit itself. It is a great 

convenience for the producers as well as the financial savings of the company. 
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News and Current Affairs Division 

Our main objective is to provide the receiver with true and accurate information without delay, 

further strengthening the credibility of the subscriber to the national television news of the present 

day society compared to other television channels. Especially in today‟s society, despite the 

emergence of private channels based on various commercial objectives, National Tele vision is 

constantly fulfilling its national responsibility of providing accurate news to the subscribers. 

 

The total number of employees in the News Division in 2019 is 106 

 News Unit   -68 

 Current Affairs Division   - 15 

 News Camera Unit   -23 

News Division (68) 

 Executive Officers    -05 

 Senior Script Writer  -01 

 News Editors             - 02 

 Senior Producer         -01 

 Producer                    -05 

 Assistant Producer     -31 

 Typographer               -09 

 Administrative Officer -01 

 Senior Management Assistant -03 

 Management Assistant -06 

 Office Assistant -04 

Current Affairs Unit (15) 

 Executive     -01 

 Senior Producer -01 

 Producers -02 

 Assistant Producer -09 

 Management Assistant -01 

 Office Assistant -01 
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News Camera (23) 

 Unit Head    -01 

 Camera Artists – 12 

 ENG Assistants -10 

Specially, public is made aware constantly about the political , social and climate changes and in 

times of disaster allocating more time in the respective news broadcast. 

Considering the targeted subscribers, exploratory news and development news are reported. News 

prepared concerning the respective communities and their betterment. Therefore, it  includes  

incidents of national importance, public issues. school education and students, development issues of 

rural folk, women‟s issues, 

Following steps were taken to present news attractively to the subscribers. 

 Workshops conducted for announcers for practical sessions 

 High level of subject knowledge and practical trainings were  given for news producers 

 Training for editing 

 Training for dubbing 

 Production of mews with high quality and attraction 

 On Camera – Report 

 Script Writing 

 Producers are arranged to cover all the ministries 

The officers of this unit performed their duties with commitment on Easter Day attack occurred 21
st
 

of April 2019 which marks a tragic incident for our country 

 

Line up of News Broadcast 

Six main news bulletins and twenty news broadcasts are broadcast daily. 

 

 Main News Bulletin   

Sinhala Tamil English 

12.30p.m 1.30 p.m 9.00 p.m 

8.00p.m 7.00 p.m  

10.00p.m   
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Hourly News  

Sinhala Tamil 

7.55a.m 8.25 a.m 

8.55 a.m 9.25a.m 

9.55 a.m 11.25a.m 

10.55a.m 3.25p.m 

1.55 p.m 5.25 p.m 

2.55 p.m  

3.55 p.m  

4.55 p.m  

5.55 p.m  

 

Three hours are allocated for six trilingual main news bulletins.Four and half hours are allocated for 

news daily. 

In addition,the programme “Siwdesa” which is about local and international current affairs telecasts 

from 5.55a.m to 6.25a.m daily for 30 minutes. 

Accordingly, 105 hours have been allocated for all the news bulletins and extra amount of time has 

been allocated for special news broadcast. 

According to LMRB records Rupavahini News was received a value between 0.4-0.8  at the 

beginning of the year 2019 and it has been increased from 1.1 to 1.7 until September 2019. 

News Camera Unit 

The news division gets a lot of support to make the daily production more streamlined.The unit 

consists of 12 cameramen and ten ENG Assistants along with the officers who operated the 

equipment with a unit head. This unit covers all foreign news coverage of Sri Lanka with the 

participation of local and foreign Heads of States. Also, it gives the coverage for Foreign Delegate 

Summits, News of Hon.President and Prime Minister, election news and natural disasters. 

Current Affairs Unit 

This unit can be introduced as a unit which engages in a pioneering role in the Rupavahini 

Corporation.It introduces a bunch of Sinhala Tamil bilingual programmes. The unit displays its 

capacity to give coverage for long air time with live and recorded programmes that come daily. 

The audience is addressed for new social motivations, and establishes  social phenomena and human 

sensitivity  through programmes. The following programmes cover the air time throughout the week. 

 Ayubowan Subha Dawasak- ( 6.30 a.m -7.00)  Newspaper Analysis 
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 Ayubowan Subha Dawasak  (7.00 a.m – 8.00) Political, economical and social discussion 

 Karata kara Programme  - Political Discussion  ( Every Wednesday 10.30 p.m) 

 Public Day – Political Discussion (Every Friday at 10.30 p.m) 

 Saturday Ayubowan- Shanida Saara Sangrahaya ( Saturday  at 8.30 a.m) 

 Rasa Mohotha- Musical Entertaining Programme  ( Saturday 3.00 p.m) 

 Nuga Sewana- Women‟s Programme  (Wednesday from  8.00 a.m to 11.00 a.m) 

 Sobha Dhara-  Explo    Current  Environment Programme ( Friday at 9.00 p.m) 

 Ayubowewa – Health Magazine ( Sunday 3.00 p.m) 

 Rataa –Related to human lives ( Saturday 11.30 a.m) 

 Gives live coverage for all the national festivals including  Independence Celebrations with 

the participation of the President, Prime Minister, Oil Anointing Festival,New Rice Festival, 

National War Heroes Celebration, Opening ceremony of Parliamentary Sessionand special 

programmes in the Parliment 

 Special programmes about the decisions taken in the amidst of pandemics such as Covid by 

the government are telecast by Current Affairs  Unit. 

 Documentary programme on government development activities 

 

Tamil Unit of Current Affairs Unit produces the following programmes for the Nethra Channel. 

 Naledugalil Indru- ( Daily Newspapers- 7,30a.m to 8.00 a.m everyday) 

 Kandathum Ketathum ( Friday 6.00 p.m to 6.30p.m) 

 Viduyalai Nokki- Sustainable Vison of government development 

 Ulagavalam- Political Discourse 

 Sadurangam-  Political Programme(Saturday 6.00 p.m to 7.00p.m) 

 Vilayattu Manjari- Saturday 11.30 a.m- 12.00 p.m 

In addition, special Tamil programmes which are vitally important for present day context and 

foreign tours of Hon. President and information related to national occasions are produced in Tamil 

language. 

The Current Events Unit is in the process of making long term preparations for a large scale project 

organization that will revitalize creative potential beyond manpower. 
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Production Services Division 

This unit is operated under Production Service Unit. This unit consists of Camera, Recording, 

Lighting, Graphic and Animation, background creation and make up unit. The Production Service 

Unit provides the essential services related to production of programmes.The prime objective of this 

unit is to provide services to produce high quality and technological programmes. 

 

Recording and Production Service External Broadcast Unit 

This unit is operated under Deputy Director(Recording).Recording Unit is composed of 16 audio and 

video composers. Due to the vacancies had in 2018, six are employed as audio composers under 

training. 

Managing all the technical affairs such as  sound management and visual combinations of live 

transmissions of broadcast vehicle of Production Service and audio composing of  all the field 

programmes are carried out by video composers. 

This unit produces single episode dramas , documentaries, sports programmes, children‟s 

programmes, musical programmes, educational programmes, programmes conducted in Tamil, 

Current Affairs programmes, trade  programmes, programmes conducted in English  done utilizing 

the Production Service broadcast vehicle for live shooting. Over 1227 programmes are done using 

broadcast vehicle for 82 creations in love shooting. 

Also, the senior officers of this unit contributes as resourced persons regrading training courses for 

both external and internal applicants in   audio composing  as planned by  research and training unit. 

 

Camera Unit 

Camera Unit is operated under Deputy Director (Camera).  Forty cameramen are employed and three 

Senior Cameramen of JM grade twenty two Cameramen of MA -4 and fifteen Cameramen are 

employed in this unit. 

There were 12 cameras in its possession at the beginning of the Camera Unit. Among those, 4 

cameras cannot be functioned and those have been utilized only for multiple camera recording. Also, 

three DV CAM cameras are not in good condition. 
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From March 2019, five new cameras  and 3 DV CAM s have been stopped using for recording and 

from March 2019, only HD cameras are used for all EFP productions. The unit has 10 cameras at the 

end of 2019. 

Number of EFP productions done are 1227 during 2019. 

 

Purchasing of  Equipment 

Jib Arm equipment of the Camera Unit  has utilized for eighty one productions for ninety four days. 

Rs 13,000.00 is charged for 8 hours of work and over Rs 1.2 million was saved  by not renting this 

equipment. By not renting over Rs 4 lakhs could be saved utilizing the two drone cameras of the unit 

for 55 days in which daily expense is over Rs 8000 .It is more than the cost of buying a single drone 

camera. Over 1.6 million could be saved by the company with the two drone cameras at the end of 

2019. 

Ninety external multiple camera  programmes done by Engineering Unit for 143 days employing 

508 cameramen.320 cameramen  are employed  for 80 programmes using the multiple camera 

operational vehicle  in Production service for production processes.Twelve cameramen are provided 

daily for News Studios 1,2,3 which is operated for 365 days. 

Three Cameramen have obtained leave without no pay and gone abroad. 

 

Lighting Unit 

The lighting Unit, which operates under a Deputy Director, contributes to lighting design activities 

in all areas carried out by corporation. This unit contributes in dramas, documentary programmes, 

educational, various programmes, magazinal, children and advertisements. In addition, all the 

lighting proceedings in all ceremonies  and state ceremonies attended by the President and Prime 

Minister are carried out by this unit. Over 1227 programmes and 82 live programmes are done using 

the out broadcast vehicle of the Production Service Unit. 

According to employee estimation 15 technicians should be employed. But the unit is functioned 

under three senior lighting technicians and 4 lighting technicians. Despite the situation, the unit has 

contributed in 1227 productions and 82 external live programmes. Even though the suggestions have 

been forwarded to fill the employee vacancies only two training technicians have been approved by 

the top management. 

The unit also facilitates  resources and plans  the training sessions of lighting process  for internal 

and external technicians organized by Training Unit of the corporation. Further, the training 

activities are planned for the oncoming years. Moreover, all the equipment and devices essential for 
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lighting is maintained and also plans have been implemented for modernization and  to get technical 

equipment as they are quite old. 

The Deputy Director ( Lighting) supervises the duties and assignment of duties of ENG / EFP 

assistants. 

Accordingly, the staff is employed on roster basis. Three assistants for out broadcast vehicle of 

Production Service Division, two for Jib arms in studio, three for external Jib arm , two for tube 

track, two for external tube track and one for external recording. 

Studio Jib arm, tube track and assistants are utilized for 351 programmes. 

Further, Maintenance Unit of Production Service Unit is operated under the Deputy Director of the  

Lighting Unit. A retired camera man is employed on daily payment basis. 

This unit has carried out  repairs of  the tripod which costs high value and Jib arm which was 

inactive and special maintenance activities.  

 

Set  Designing  Unit 

The main objective of this unit is to increase the identity of all the programmes of the Corporation 

and providing background creations for the production of high quality  programmes.Staff Members 

of the Year 2019 as follows. 

 1.   Assistant Director     -  01 

 2.   Set Creation Artists   -  07 

 3.   Assistant Costume Maker    -  01 

 4.   Set  Assistant     -  11 

 5.   Set  Creation Artist    -  03 

 6.   Clerk                           -  01 
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Set   Inputs of the Year 2019 

 1.   Studio set Inputs      -  2925 

 2.   Rajatha Studio      -    150 

 3.   Short Drama(Sitha Niwana Katha)  -      12 

 4.   Children‟s Drama                         -      01 

 5.   Tele Films Dramas                      -      05 

 

Ceremonies and Opportunities as follows 

Special Exhibition Chambers 

 1.   Aurudu Uduna        -   Tissamahaaraamaya 

 2.   Wasantha Udaana   -   Nuwara Eliya 

 3.   Yowun Senanka      -   Sigiriya 

 4.   Ru Entertainment   -    BMICH 

 5.   Kids Aurudu           -    Ape Gama 

 

New Programmes in 2019 for set designs 

 1.   Kiribath Mangalya 

 2.   Annual Pirith Mandappaya - ( for Anniversary) 

 3.   Aurudu Live 

 4.   Thaipongal 

 5.   Ranga Bhumi 

 6.   Nuga Sewana New Background 

 7.   Sina Bo Wewa 
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 8.   Pahasara Sitha 

 9.   Ippadikku Suddam(Tamil) 

 10. Knowledge First 

 11. World Cup Sports 

 12. Untitled Musical 

 13. Enterprise Sri Lanka 

 14. World Children‟s Day 

 15. Bill Board ( Marketing Division) 

 16. NanaMihira 

 17. Ru Kirula 

 18. Voice Selection (Media and Graphic Unit) 

Special Plans in 2020 

 1.  Planning for the new lottery background  

 2.  Maintenance of Rajatha Studio 

 

Graphic and Animation Unit 

 All members were engaged in creating promotional videos for advertisements and special 

programmes done for Presidential Election in 2019. 

 The technicians of this unit participated in the programmes, “ Husma Helan Panhinda “ 

which gives helping hand for new female writers under the sponsorship of Nuga Sewana and 

programme produced for World Cricket Championship and Siri Laka Piri New Year 

Programme. 

 The unit was started to modernize using disposable items and remaining with low cost by 

background unit.  

 19 are employed as the permanent staff and one is employed on assignment of duties 
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Make Up Unit 

The Make Up Unit that operates under the unit head contributes in all production creations of the 

Corporation. The unit provides its services in studio recordings, external recordings, tele dramas, 

documentaries, educational programmes, live magazines, children, trade, news, musical programmes 

and all national festivals and religious ceremonies. 

In fact, its contribution is immensely provided in  live and external programmes of Hon. President, 

Prime Minister, addressing nation and national festivals. Also, for  political discussions in which 

Ministers attend. The unit has contributed in over 450 programmes during this year. Some days 

artists have to do  140 clients. 

According to employee estimation,there should be 15 make up artists but unit is operated by four 

senior make up artists and two  make –up artists on roster basis.Despite theshortage  of artists the 

proceedings of the unit is done with difficulty while performing all the make up work in production 

process. 

Suggestions have been put forward to mitigate the shortage. 

 

Channel Eye 

Most English channels in the country broadcast their programmes with Western inspiration butgoing 

beyond the framework the Channel Eye was able to give local flavor to English language. As 

Rupavahini Corporation celebrates its 30
th

 Anniversary as the brother channel we were able to give 

something of value and meaningful to the audience. We understand the feelings of the audience 

around us and we have a great responsibility to promote the English language in Sri Lanka in future. 

Our thanks for three decades of social service on National Television 

 

Rise & Shine 

Channel – Channel Eye 

First Broadcast Date- 01.12.2010 

Medium- English 

 

Nature of the Programme 

The Rise and Shine morning television programme which is a  parallel transmission  from 6.00 a.m 

to 7.30 a.m presented in English medium is aimed at a wider audience and it is popular with other 
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audiences who understand are interested in English language. The programme Rise and Shine was 

able to give a renewed experience for the target audience having a variety of programmes while 

going beyond the framework. The programme is lined up with music , cinema , medical, sports and 

international events. A veteran person  from a respective field  join as resourced persons daily. Most 

of Sinhalese ,Tamils and Muslims from out station and audience who speak English in urban areas 

join this programme via telephones and internet. The programme has received a good response for 

its simple and accurate handling of the English language with focus on localism. 

 

Eye Shuffle 

Channel- Channel Eye 

First Broadcast date – 30.11.2010 

Medium- English 

 

Nature of Programme  

 

Music occupies a special place in TV industry. The spectators have a keen interest in western 

music.The programme Eye Shuffle which includes prominent western musical programme has 

attracted a lot of audience despite the new arrivals broadcast through cables giving intense 

competition. This programme telecasts every Monday at 9.30 p.m having new arrivals with the 

spectators of all the ages.(Repeat Telecast Tuesday at11.00a.m) 

 

Café Classics 

Channel – Channel Eye 

First Broadcast  Date -16.05.2012 

Medium - English  

 

 Nature of Programme 

English songs which were at peak in 60s, 70s, 80s cannot be seen on TV. It is a very striking 

programme as it telecasts these old hits with visuals and its information to the audience.These 

programmes do not telecast in other channels and it has a good response from the audience.This 

programme telecasts every Tuesday at 9.30 p.m (Repeat telecast – Wednesday at 11.00 a.m) 
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Dhamma and You  

Channel- Channel Eye 

First Broadcast Day – 16.03.2014 

Medium- English 

 

Nature of the Programme 

 

Dhamma and Yiu telecasts the traditional discussion programme on Buddhist philosophy, focusing 

on how Buddhism can be applied in daily life in a practical way and on Dhamma matters that are not 

often discussed in Buddhism.It is conducted by Kumar de Silva, a veteran journalist, and invites lay 

intellectuals who are well versed in Buddhism as resource persons. This programme telecasts every 

poya day at 9.30 p.m on Channel Eye. 

 

Law and Order 

Channel-Channel Eye 

First Broadcast Date- 03.25.2015 

Medium- English 

 

Nature of the Programme 

 

A live recorded programme that discusses topics related to Sri Lankan law and various legal 

issues.Legal experts are participating as resource persons for these discussions.This programme 

telecasts every Friday at 9.30 p.m on Channel Eye. ( Repeat Telecast Monday at 11.00 a.m) 

 

Business Today 

Channel- Channel Eye 

First Broadcast Date- 08.04.2015 

Medium- English 

 

Nature of the Programme 

Key topics include live conversations about the business world‟s entrepreneurs and their business 

trajectory, as well as live conversations about stock market.In addition, the programmeinclude  a 

number of features, such  as stock market, live telephone reports, local and foreign business news 
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and videos related to the business sector. This programme telecast Every Wednesday at 9.30 p.m on 

Channel Eye(Repeat Telecast Thursday at 11.00 a.m) 

Eye on World 

Channel- Channel Eye 

First Broadcast Date- 08.04.2015 

Medium- English 

 

Nature of Programme 

A recorded programme which has various information about the world giving entertainment and 

knowledge to the audience. This has lot of segments such as new technological inventions, tourist 

places and countries, medical information,world famous people, environment.This includes popular 

songs too. The programme telecasts every Thursday at 9.30 p.m on Channel Eye.(Repeat Telecast  

Friday at 11.00a.m)  

 

Meet the Minister 

Channel- Rupavahini 

First Broadcast Date-08.04.2018 to 26.07.2019 

Medium- English 

 

Nature of the Programme 

 Ministers MPs and public meet face to face in this programme.The public can present their common 

and personal issues they encounter in this programme. Ministers representing various Ministries of 

the government participate as  the resource persons. Program background, the entire production 

including camera angles, is produced as a high quality recording of a foreign television political 

programme.This programme, telecasts last Friday of  every month at 10.30 p.m on Channel Eye. 

This is recorded in famous places with attractive background . This programme is presented in an 

innovative way without the traditional camera angels and editing techniques. This programme 

telecasts last Sunday of every month at 8.00 p.m. (Repeat Telecast Saturday at 11.00 a.m) 
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Citizen  

Channel- Channel Eye 

First Broadcast Date- 11.10.2019-03.11.2019 

Medium- English 

 

Nature of the Programme 

Leading scholars in the field of sociology and political science as resource persons to educate the 

public on civil rights are participated at discussion level. This has been produced as a series of 

recorded programmes. This programme telecast every Friday at 10.30 p.m. 

 

Programmes started and telecast in 2019 

Eye Med 

Channel- Channel Eye 

First Broadcast Date- 04.04.2019 

Medium –English 

 

Nature of Programme 

From the common ailments of everyday life to the detailed discussion of very complex and rare 

ailments .Beyond traditional medical consultation programmes , this programme is recorded on 

surgery and other treatments and giving better awareness to the audience is one special feature of 

this programme. Also, all the information needed to prevent the diseases and live a healthy life is 

discussed with the audience. For all these discussions, systematic and reputed doctors of the island 

are participating in this programme as resource persons. 

 

Cine Mag 

Channel – Channel Eye 

First Broadcast Date – 02.02.2019 

Medium – English 

 

Nature of Programme 

 

Popular and award winning films on the international film industry and up-to date information is 

presented with eye- catching videos to the specatators.This also gives information about the huge 
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role that the film industry plays behind the camera. The programme is also unique in bringing in the 

latest information about the international film Awards.The programme telecasts Saturday of every 

month at 8.30 p.m on Channel Eye. ( Repaet Telecast Monday at 11.30 a.m) 

 

Local Hunt 

Channel- Channel Eye 

First Broadcast Date – 03.02.2019 

 Medium- English 

 

Nature of the Programme 

 

This programme includes English song videos and song charts created by Sri Lankan singers living 

abroad in Sri Lanka . They go down in history as the first television programme in Sri Lanka 

dedicated to creating new Sri Lankan English songs. It is also the only TV show in the series.In 

addition to the chart show, interviews with veteran and novice singers in the field of Sri Lankan 

English are used in some programmes. 

 

Tamil Programme Unit 

Nethra TV 

Programmes telecast Continuously 2019 

1. Udaya Darshanam- Live discussion, a magazinal programme telecasts daily for  

2. Lunch Time Music-Live musical and entertaing programme telecast daily 

3. Pravaham – Weekend Live Magazinal Live Discussion  

4. Paurnami – Every Poya day-Live and recorded –related to poya day 

5. M9.30   -Weekend Live Request Show Entertaining Programme 

6. Children Programme-Children‟s Live Entertaining   Programme  

7. Siwanithi  - Hindu Religious Programme 

8. Arul Otru- Catholic Programme 

9. Kaalei Amudam- Traditional Musical Programme 

10. Kodei Malei-Documentary Programme 

11. Alagoviyam- -Documentary Programme- Cooking, Beauty Culture 

12. Pasumai Eluchchi- Agricultural Programme 

13. Ippadikku Sattam – Legal Programme with the participation of lawyers 
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Special Programmes - 2019 

1. New Year and Nethra Channel Anniversary –Special Live Programme for the anniversary of 

Nethra Channel and The New Year  

2. Thai Pongal – Special Cultural and traditional programme live telecast from Rajatha Studio 

at Rupavahini 

3. Matale Theru Festival –Live telecast from Matale 

4. Maha Shiva Raathree –Live telecast  from Captain Garden Kovil 

5. Sinhala and Tamil New Year-Special Live programme including new year games . cultural 

events from Jaffna 

6. Wesak  - Live Wesak Programme 

7. Poson- Recorded and live telecast of Poson Poya Day 

8. Nallur Annual Theru Festival-Live telecast form Nallur Kovil Jaffna 

9. Deepawali Festival – Special Programme live telecast from studio 3 at Rupavahini 

Cooporation  

10. Christmas Midnight Service-Special Christmas programme from Kotahena Church 

11. Christmas Programme- Live telecast with various cultural elements 

                                       Irei Geethaangal and Carols recorded live and telecast 

 

Muslim Programme Unit 

This unit is functioned under Nethra Channel.Muslim Programme  Unit produces the programmes on 

Tamil and Sinhala langauges for Muslim community. Opportunities are given to scholarship holders, 

artists, and talented persons.This unit produces documentary, musical, drama, children, youth 

programmes and telecast weekly or annually. This unit consists of Deputy Director, three producers 

and a Senior Management Assistant. 

Programmes produced  

 Discussion and Magazinal programmes ( Weekly- Live) 3*30mts 

 Raamalaan Ifthar Programme ( Religious ) 30*30 mts 

 Programmes related to festivals 3*20 hrs 

 Production of documentary, youth magazine and musical programmes 3*30 mts 

 Production of programmes related to festivals 3*60 mts 

 Programme presenters of Muslim programmes also presented programmes of Tamil Unit and 

Cricket in Sports Unit 

  Production of awareness programmes for scholarship holders and professionals of the 

respective fields during Covid 19 
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Engineering Division   

The Engineering Division directly contributes to the quality of production and broadcasting of the 

Corporation‟s programmes in accordance with the prescribed technical standards. This unit consists 

of Master Control Unit, Studio and Out Broadcast, Transmission, Maintenance,Information and 

Technology, Power and Air Conditioning Unit. 

The Engineering Division also contributes to the technical needs of all other sectors, including the 

Production Services Division. The Engineering Division is a major contributor to the overall 

technical equipment procurement of the Corporation. 

The transmission process of rupavahini, Nethra, Channel Eye transmitted separately in three 

transmission networks by three fully completed studios including news studio for the production of 

TV programmes, six studios, three Mobile Out broadcast vehicles in 2019. 

From the 12  transmission rooms mentioned below the foresaid transmissions are transmitted. They 

are ; Piduruthalagala,Deniyaya, Gongala,Sooriya Kanda, Hanthaanna, PrimRose, NamunuKula, 

Palai, Kokavil, Hunnasgiriya, Rajagiriya and Madolseema 

By these terrestrial transmission networks cover about 95% of the total population and cover up 

eighty to ninety percent of the land area. 

The programmes of Rupavahini can be watched via Dialog TV, PEO TV for the customers who have 

been facilitated with cable service and also the websites such as www.rupavahini.lk,www.nethartv.lk 

and www.channeleye.lk from anywhere of the world. 

The purchase of six new cameras and other equipment for the cabins took place this year with a 

Treasury allocation of Rs 160 million for the Engineering as well as the Production Services 

Division. 

The old camera of analog type which has been used for 20 years in Studio 1 and Studio 2 has been 

replaced to a new digital camera. This was enabled to get clear pictures and it was a great support to 

promote the channel.   

In addition, the unit was capable of providing counselling services and carrying out projects owing 

to their technological requirement in 2019 as in the previous years.As a national service three month 

and six month in-service trainings were done free of chargefor Engineering undergraduates from 

universities and diploma students of Technical Colleges.  Training opportunities were offered to 

thirty students. 

Three officers got an opportunity to attend ABU workshop held  in Malaysia and Cambodia and 

were eligible for a foreign scholarships from Japan in 2019. 
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The unit is operated under Deputy Director General(Engineering)and permanent officer was 

appointed for the vacancy had until March 2019. 

This unit consists of 6 units and the brief account of  various services rendered by thisunit is as 

follows. 

Master Control Room 

The Master Control Room of the Engineering Division telecasts three programme broadcasts for 55 

hours on Rupavahini, Nethra and Eye Channels. Twelve non- linear editing systems were  used for 

post productions and editing. 

Ordinary Daily broadcast is as follows 

 

Channel Rupavahini    -  20 hours 

Channel Eye                 - 18 hours 

Nethra Channel            - 17 hours 

Ordinary Daily Editing Time as follows  

 Non- Linear       -74 hours 

Accordingly, the broadcasting hours of Channel Rupavahini is 7300 hours and broadcasting hours of 

Channel Eye is 6660 hours and broadcasting hours of Nethra Channel is 6380 hours. Producers were 

given 27,100 hours for non- linear editing period out of 12 editing systems. 

 

In addition, the following were purchased in 2019. 

1. 10 Non- linear editing  machines for post production process 

2. Three editing control units related to XD CAM for editing and broadcast 

3. Purchasing two computers for listing advertisements and installation of the Master Control 

Room. 
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Studio and Out Broadcast  Unit 

Prorammes are recorded inside the studios and recorded externally and live telecast of studios and 

out broadcast unit of Engineering Division. 

Accordingly, the number of programmes done in the studios approximately as follows. 

 Programmes recorded    -   6884 

 Live Programmes           -   3578 

 Main News Bulletin Live – 1100 

 Hourly News                    - 3450 

These programmes broadcast nearly 14 hours  per day in Studio 1,II,III and new news studio. 

 

In addition, the newly purchased three cameras were installed in Studio I and another three in 

Studio II and two cameras which used in Studio II were installed in Studio III. 

 

Fifty nine  live broadcasts and recordings were successfully completed using   two out 

broadcast vehicles and slow motion bus during the last year .In addition, extra amount of 

income generated by two external live out broadcasts for  four  days having the staff 

members at the Engineering Division. 

Transmission Unit 

Maintaining the highest level of operation and maintenance  of island wide terrestrial broadcasting 

networks consisting of 12 broadcasters covering the island effectively and providing live linking 

facilities for external broadcasts are the main functions carried out by the transmission unit. 

Main functions carried out by the transmission unit 

 Maintenance and operations of  Microwave Links, DSNG, STL,TVRO which are used to 

give live transmission to abroad and various places in island at a very high level. 

 Implemented and planned live online facilities for 117 out broadcasts by the equipment of the 

transmission unit from various places in the island. 

Microwave Links – 95 Out Broadcasts 

DSNG                   - 18 Out Broadcasts 

Fiber Optic Network – 04 Out Broadcasts 

Total -                           117 Out Broadcasts 

Implemented  and planned live online facilities while using the available equipment effectively and 

efficiently after choosing the most appropriate technological system among Microwave links, 
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DSNG,Fiber Optic Network in order to reduce the cost of broadcasting, external broadcast location, 

broadcast, time  

 An extra income of Rs.2,688,773 was generated for the services rendered via DSNG for local 

media companies. 

 Two SDI Audio Monitors , 26 speech machines were purchased by the allocations for the 

year 2019. 

In fact, a technical officer was offered a foreign scholarship from Japan. 

 

Power and Air Conditioning Unit 

The following generators installed in the Colombo cabin complex by the Power and Air 

Conditioning Unit have electrical generators, UPS, air conditioning systems, generators and UPS  of 

the external broadcast buses and maintenance  and debugging according to a formal schedule 

arranged in 2019. 

Accordingly, 

Maintenance and debugging carried out in 2019 

1. Diesel electric generators of 1250 KVA and 250KVA installed in Colombo studio complex 

2. Diesel electric generator of 250KVA installed in Piduruthalagala Main Transmission 

3. Diesel electric generators of 100 KV and 70 KVA installed in Gongala and Deniyaya 

transmissions 

4. Involvement in repairing destabilizations of air conditioners and related equipment 

5. Installation, repair and maintenance  of main devices in Second air conditioning system of 

OB-2 

6. Maintenance and debugging of the following equipment was done monthly, quarterly and 

annually 

Two Central air conditioning systems of Studio I, Studio II, StudioIII and related equipment 

Air- Conditioning System of Out Broadcast (OB-I,OB-II,PS Ob and Slow Motion bus) 

Split Air Conditioning of Sri Lanka of Rupavahini Corporation premises and Out Broadcast 

– 203 

All refrigerators of the corporation 

Electronic air filters 
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Maintenance Unit 

 

This unit does the maintenance of system and equipment, field equipment related to 

production service unit and maintenance tasks of out broadcast vehicle to ease the 

maintenance work. 

 

 

The Maintenance Unit maintains all the electrical equipment used for the production of all 

the programmes of the Corporation. Debugging of all the electric equipment including  The  

Master Control Room, Studio I,II,II ,Rajatha Studio, Production Studio at Master Control 

Room (MCR Dub Studio), all the electric equipment related to the production of editing 

studios, post production units, out broadcast busI and II with Slow motion 

Bus,2D3DAnimation Unit, Film and Dubbing Unit, Media Image and Animation  Unit, News 

division, Telephone Exchange and maintenance and all essential maintenance work is carried 

out by this unit. 

This unit undertakes repairs ,quality inspection and  maintenance work of all camcorders 

ENG,EFP,PS,OB units, VCR, audio mixers, video mixers, visual machines, microphones 

sound  machines,chargers,electric supply machines, lighting control machines monthly.In 

fact, CCTV and telephone exchanges are maintained and updated. 

 

In addition to the above mentioned duties the technological services are provided for all 

external broadcasting duties carried out by , OB -1, OB- II and slow motion bus.The officers  

implement exhibition units to represent the Corporation at exhibitions and providing  

technological services for the external companies. 

 

Besides the main duties, this unit assists in preparing the quality reports, inspection of new 

equipment and whether new equipment is up to standard. 
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Following basic duties  are performed by this unit in 2019. 

 

 

1. 87 repairs  were undertaken related to audio, video equipment and 60  new equipment      

were inspected during this year. The officers of the Maintenance Unit have 

contributed in technological assistance in live transmission, recordings including  45 

external transmissions (OB-I,OB-II, Component OB) 

 

          Repairs of main equipment                     87 

          New Equipment inspection                      60 

          External Broadcast duties performed by OB-I, OB-II and component OB        45 

 

2. Arrangements done to repair 163 telephone related services to maintain better 

telephone connection  

 

3. Service of Teleprompter provided for  Hon.President and Prime Minister by the 

officers of this unit. All technological services rendered for Studio III to fulfill the 

Presidential Election Results Live  2019 and technological assistance was given to 

create  an exhibition chamber for Rupavahini Corporation  held at Weeravila for the 

segment Yowun Puraya. 

 

4. Installation of Hitachi Camera in Studio I and Studio II purchased by the Corporation. 

Installation of modern AVID and Adobe Premier  10 non- linear editing systems in 

Master Control Room and old editing systems were installed where they can be 

reused.  

5. Film and Dubbing Unit, Video library, programme presenting pre viewing room, 

MAM system of Master Control Room. 

 

6. Faciltated with all technological assistance with a special sports studio in Studio III 

for the tournaments, ICC Cricket World Cup, Sri Lanka Vs South Africa, Sri Lanka 

Vs New Zealand. 

 

7. Installation of New RTS Communication system in Master Control Room and 

provided with new connection for studio unit. 

 

8. The officers were able to rectify the error in power supply of non -liner editing 

system of 2D/3 D Animation  and F & D Units This avoided purchasing of costly 

power supply. 
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9. Installation of NAS for Master Control Room. 

 

 

New Installations, General and Special Maintenance Tasks, Debugging carried out in 2019 

1. New Installations 

             Telephone Cables -02 

                 CCTV               - 04 

2. General and Special Maintenance  

              Camcorders       

3. Debugging 

   Camcorders, Visual machines, Audio machines, Camera electric supply,  

   Electric Chargers , Electric Lighting Equipment, Telephone and Telephone 

   Cables, CCTV 

 

ICT and Communication Technology Unit 

The ICT unit primarily manages the operational and non-functional, device maintenance including 

the local area networking of the organization and management. 

It includes 300 computers, 35 printers,15 server computers for recording the arrival of web-card e- 

mail applications. 

In addition, National Television programmes are broadcast online and the website is maintained and 

updated periodically. The IT unit manages the design and the maintenance of computer software 

required for the organization and the maintenance of the relevant database processing. 

The following activities are performed by this unit during the last year. 

 Introducingnew income avenues by video moving  pictures and you tube advertising. 

Widening the Facebook social network to promote programmes on National Television and 

building an advertising mechanism to carry out via social networks.  

 Facilities for updating and re- launching all the three major websites (rupavahini.lk/Nethratv 

.lk/channeleye.lk) and using visual animation websites related to the educational series 

broadcast through Jaathika Paasala, Nana Mihira and edu.com. 
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 Make programme producers  aware  usage and advertising  about websites and social website 

systems.  

 Production and implementation of computer media image software 

  Improving the quality of visual images of  internet live broadcasting on Nethra and Channel 

Eye, Increasing the quality of the visual images related to post viewing technology and 

improving this post viewing technology for Nethra and Channel Eye. 

 Using Live U technology while amalgamating mobile 3G and 4G technology  

 Identifying the faults within the information technology and communication, solving and 

updation 

 

 Civil Engineering Unit 

General maintenance and emergency maintenance of Head Office and broadcasting rooms are 

performed by the  Civil Engineering Unit. 

Special Duties  

 Removal of roofs of electric sub stations 1 and sub station 2 and completion of new roof 

 Installation of gutters in generator‟s room of 1250kw 

 Maintenance of the gate at the entrance  
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Marketing Division 

The Marketing Division operates under Director (Marketing) and consists of the following main 

units in order to facilitate its management. 

 1.   Marketing Unit 

 2.   Scheduling Unit 

 3.   Marketing Producing Unit 

 4.   Publicity and Media Unit 

 5.   Commercial Production Unit 

 6.   Administration Unit 

 

01. Marketing Unit 

In 2019 Marketing Division generated an income of  Rs. 1,861,549,631.07  by selling air time on 

Rupavahini , Nethra and Channel Eye and the overall cash inflow was  Rs.2,003,033,405.01 

 

Income generated from special events. 

 

 

Events Income 

Dream Land Children‟s Carnival Rs 4200,000.00 

Beautiful  Nuwara Eliya- Salalihini 

Wasanthaya 

Rs8,970,000.00 

Punchi Ape Aurudu Uthsawaya Rs 7500,000.00 

Siri Lanka Piri Aurudu Siri Festival 21,825,900.00 

Vesak Festival Rs 3,049,168.00 

 

Poson Festival Rs.6250,000.00 

World Children‟s Day Rs, 6,250,000.00 

Presidential Election Rs 24,000,000.00 The highest income 

generated for an election 

31
st
 Night 5, 895,600.00 
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Income generated from Sports Transmission as follows 

Index Number Event Income (Rs) 

01 South Africa Cricket Tour by Sri 

Lankan Team 

Rs 32,685,000.00 

02 World Championship Cricket 

Tournament 

Rs 402,123,968.06 

03 New Zealand Tour by Sri Lankan 

Team 

Rs,23,960.000.00 

04 Bangladesh Tour by Sri Lankan 

Team 

Rs 16,734,584.67 

05 Pakistan Tour by Sri Lankan Team Rs 5,983,333.00 

 

 

Extra Income 

Following programmes have specially contributed to increase the income of the year 2019. 

 International Women‟s Day 

 Motor Cross Competitions 

 Nallur, Deepavali Festival 

 Christmas Festival 

 Concerts at school,special festivals held at religious places 

 

02. ScheduleUnit 

Arrangements have been made to accurately schedule and broadcast advertisements received from 

clients by maintaining a healthy relationship with clients . The role of the Schedule Unit is to assist 

in achieving revenue targets .18047 advertisements have been scheduled in the schedule unit.  

 

03.Marketing Promotional Unit 

 Extra income was generated by telecasting clients‟ promotional programmes and extra 

income generated by sponsors. 

 The income  earned from sales of Rupvahini Programmes on DVD s and VCD s amounted  

to Rs 3,446,388.00 this year. The total income generated by selling  “ Nana Mihira” 

scholarship question paper sets through the Marketing  Division is Rs. 10,190,555.00. 



Sri Lanka Rupavahini corporation - Annual report 2019  

 

420 

 

 An income of Rs. 774,068.82 was earned by selling copies of telecast programmes and 

library footage in the year 2019. 

 Muni Siripa Wandana, Interntaional  Women‟s Day,Sunadara Nuwara Eliya Salalihini 

Wasanthay,Siri Laka Piri Aurudu Siri Udaanaya, Sadhrma Warshsa poya day 

programme,World Children‟s Day,Dream Land, Siri Dalada Wandana, Cricket Tournament 

Competitions were successfully completed. Also, International Book Fair, motor cross rallies 

such as Katukurunda, Commando Challlenge, Gunner, Gajaba  were successfully completed. 

 

04.Advertising and Media Unit 

 Advertising process is carried out through print media in order to promote the channel by 

Advertising and Media Unit 

 Under a formal plan to increase spectators and marketing promotions the advertisements are 

telecast in Sinhala, Tamil and English. 

 

05.Marketing Production Unit 

 Lottery programmes, Clients‟ promotional programmesand other marketing programmes and 

preparation of pre videos, Com. Tagging marketing programmes are done by production unit 

 Lottery draws are produced daily and 2880 lottery programmeswere produced last year. 

 Following are the sponsorship programmes produced by Marketing Production Unit in 2019. 

Business Brief 

Api Documnetary Programme 

Bank of Ceylon Scholarship Prograamme 

Sundara Nuwara Eliya Salalihini Wasanthaya 
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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  Deputy Director (Administration). 

 

The units, functioning under the Administration Division are as follows. 

 1.   Administrative Unit 

 2.   Public Relations and Reception Unit 

 3.   Record Room 

 4.   Transport Unit 

 5.   Security Unit 

 6.   Research and Training Unit 

 7.   Legal Administration Unit 

 8.   Internal Audit - Under the purview of the Chairman 

 9.   Library  

 10. International Relations Unit 

 

Functions Undertaken by Administration Unit 

 1.   Maintaining the personal files of the employees of the Corporation 

 2.   Recruitment of new employees to the Corporation. 

 3.   Handling promotions, annual increments and the transfers of the employees of the  

       Corporation. 

 4.   Providing information and the reports requested by the external sources including the    

       Ministry of Mass Communication 
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 5.   Organizing all the events of the Corporation. 

 6.   Handling the duties with regard to the discipline of the employees of the Corporation. 

 7.   Handling the activities related to assigning officers for foreign training programmes,  

       seminars, conferences, meetings, educational tours, workshops and coverage. 

 8.   Providing training opportunities for students from external institutions (Educational and 

       Professional) and direct them to the relevant divisions. 

 9.   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. 

 10. Handling  medical insurance facility, loan facilities, including other welfare activities . 

 11. Handling Employees‟ Provident  Fund and Employees‟ Trust Fund. 

 12. Handling activities related to issuing of the official identity cards and uniforms. 

 13. Providing newspapers and drinking water to the divisions of the Corporation. 

 14. Handling the activities related to telephones and postal delivery of the Corporation. 

 

The Number of employees in the year as follows. 

Number of employees on 31.12.2019 

Service Base  Number of Employees  

Permanent Staff 898 

Contract Basis 19 

Assignment Base 13 

Number of Employees 930 

 

Approved Staff 

Service Base Number of Employees 

Number of Permanent Staff 1041 

Approved number of employees on 

Contract Basis 

8 

Approved Number of Employees 1049 
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New Recruits in 2019 

Service Base  Number of Employees 

Permanent Base 86 

Contract Base 03 

Assignment Basis 10 

Total Recruits 99 

 

Information  related to Retirement  

 Number of officers retired in 2019    - 34 

 

Insurance Benefits 

The SLRC    entered into an Agreement with whom to cover Medical Insurance, Fire Insurance and 

all Accidental Insurance Schemes from 1st January 2019 to  31st December 2019. 

Under this Insurance Agreement the following were covered: 

 Hospital and surgical insurance (Hospital Admission bills,OPD bills, Spectacle bills) 

 Serious illness insurance 

 Accident insurance 

 Fire and all other risk insurance 

 

Official overseas tours undertaken by the employees of SLRC in 2019 

 Number of Officers participated     - 12 

 Cost                                      -  Rs 535,896 

 

Seminars, summits, meetings, study tours, coverage of tours of State Officials 

 

 Number of Officers participated   -  38 

 Cost                                            -  Rs 5,099,947 
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Celebrations held in 2019 

 Pirith Chanting Ceremony and alms giving held on 14
th

 and 15
th

  of February to celebrate the 

37
th

 Anniversary in 2019. 

 

Transport Unit 

The main function of this unit is to provide transport facilities for daily  recording  news recording 

program, event surveying activities and requirements of the broadcasting Centers outside Colombo. 

This unit consists of 49 members and 36 vehicles belong to the Cooperation and 12 vehicles on 

rental basis  are utilized to fulfill the above requirements. The total number of kilometers  driven on 

the year is 1,275937 km . Out of that 761,503 km are run by Cooperation vehicles and 514,434 km 

are driven by private vehicles. Compared to last year there is a drop of 83,562 km. 

A cost of Rs 11,6890,834 is spent on fuel as the expenditure for the 43 vehicles owed by the 

Cooperation. A cost of  Rs 21,663,297 is spent on the rent for 12 vehicles on rent. 

This unit was enabled to save a considerable amount of money as most of the repairs and 

maintainence  was carried out in the garage in Cooperation premises with a reliable service. 

Public Relations and Reception Unit 

Be cooperative to public and visitors who visit the top level management and  render services from 

SLRC and coordination between the Cooperation and external parties, institutes . 

Designation 

1. Deputy Director ( Public Relations) 

2. Receptionists 

Deputy Director- Public Relations and Welfare Coordination between SLRC and external parties, 

Welfare activities of the employees of SLRC 

Receptionists 

Welcoming visitors, elite who participate in the programmes and make their duties ease. 

 

 



Sri Lanka Rupavahini corporation - Annual report 2019  

 

425 

 

 

Security Unit 

Protecting the staff of the Corporation and the property of the Corporation  

 1. Chief Security Officer 01-(Deputy Director- Public Relations / Administration supervises) 

 2. Security Officers- -4 

 3. Senior Management Assistant- 01 

 4. Office Assistant- 01 

In addition, the security  officers of the Private Sector are employed as follows. 

Duties performed in the afternoon 

 OIC                                  -   1 

 Junior Security Officers  -   8 

 Lady Security Officers    -   3 

Duties Performed at night 

 OIC       -   1 

 Junior Security Officers -    8 

 In addition, a Security Officer is employed from 7.00 p.m to 10.30 p.m 

 

 

Legal Administration Unit 

The Legal Administration Unit is the unit of the Administrative Division which consists of five 

officers. Deputy Director( Legal Administration), Assistant Director ( Legal Administration) , 

Secretary, Management Assistant and Office Assistant  are employed in this unit. 

Appeals on behalf of the Corporation before the Supreme Court, Court of Appeal, Commercial High 

Court,High Court, District Court and Magistrate‟s Court in cases filed against the Corporation and 

by th , coordinating with the Attoney General‟s Department when necessary, 

 

Furthermore, the Legal Unit is responsible for the formulation of agreements entered into by the 

Corporation with the employees of the Corporation and the external clients and all related matters. 
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Accordingly, by the end of the year 2019, lawsuits have been filed to recover a sum of Rs 

36,284,691.38       clients will be out of client debtors 

Moreover, outsiders have filed 18 cases against the Corporation un various courts and those cases 

are still pending.  

 

Internal Audit Unit 

The Internal Audit Unit operates directly under the supervision of the Chairman. 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. 

Audit programme prepared for the year 2019, utilizing existing human and physical resources in full 

according to the prevailing times  and samples reported to the administration. 

Accordingly, four internal audit queries and two other reports have been submitted and three Audit 

and Management Committee meetings have been held in the year 2019. 

 

Research and Training Unit 

The main function of this unit is to carry out researches and training programmes in order to achieve 

aims related to the fields such as production, engineering, management and other fields parallel to 

the vision and action plan of SLRC. 

This unit consists of Deputy Director, Unit Head, 4 Research Officers and an Office Assistant. 

This unit has enabled training opportunities for more than 100 trainees in the year 2019.This unit 

also prepares the Annual Report. 

 

Air Time Analysis 

The air time of the National Channel is   6,313.7 hours in the year 2019. 5,815.9 hours are allocated 

for the programmes and 497.8 hours are allocated for advertisements. 

The total air  time of Channel Eye is 3724.1 hours and 3,597 hours are allocated for the 

programmes.127.1 hours are allocated  for advertisements. 
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Air Time Analysis Based on Programmes 

National Channel 

Category of the Programme Hour % 

Informational Programmes    

News 785.1 13.5 

Political 320.5 5.5 

Economical 18.3 0.3 

Social 294.8 5.1 

Ayubowan 125.8 

1544.5 

2.2 

26.6 

Educational Programmes 

 
  

Educational 259.7 4.5 

Documentary 255.7 4.4 

Agricultural 86.2 1.5 

Quiz Programme 

 

3.6 0.1 

Magazing 661.1 11.4 

 

 

Category of the Programme Hour % 

Children programme   

Children 175.5 3.0 

Cartoon 82.6 1.4 

258.1 4.4 

Womens Programme   

Nugasevana 506.1 8.7 

Cultural and Religious 

Programme 

  

Cultural 70.4 1.2 

Religious 364.1 6.3 

434.5 7.5 

Entertaintment programmes   

Drama 355.5 6.1 

Series 159.4 2.7 

Movies 139.8 2.4 

Music 605.5 10.4 

Different 67.7 1.2 

1327.9 22.8 

Sports programmes   
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Sport 117.7 2.0 

117.7 2.0 

Publicity Programme   

Publicity 44.1 0.8 

lottery 285.1 4.9 

392.2 5.7 

Other Programme   

Other 31.6 0.5 

 31.6 0.5 

Total 5819.9 100 

 

 

Channel Eye 

Category of the Programme Hours % 

Cartoon 197 5.55 

Documentary 237.5 6.6 

Informational 57 1.6 

Magazinal 467.5 13.0 

Cultural 3 0.1 

Musical 62.1 1.7 

News 211.9 5.9 

Promotional 671.3 18.6 

Religious 107 2.9 

Sports 1,480.6 41.2 

Political 29.2 0.8 

Lottery 41.4 1.2 

Others 31.9 0.9 

Total 3,597 100 

 

Commercial Air Time 

Category of the Programme Hours % 

Paid Advertisements1 127.1 100 

Advertisements broadcast free  - -1 

 127.1 100 
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Contribution of the Sponsorship 

Category of Programme Hours % 

With Sponsorship 206.6 5.7 

Non- Sponsorship 3390.4 94.3 

Total 3597 100 

 

Air Time based on Language 

Category of the Programme Hour % 

Sinhala 624.9 7.4 

Tamil 38.2 1.1 

English 2,821 78.4 

Others 113.21 3.1 

Total 3,597 100 
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Air Time Analysis – Nethra Channel 2019 

 Hours 

January Cultural Programme 20.6 
 Lottery 34.5 

Documentry 11 
Tamil Programme 181.4 
Current Affairs 14 
Music 69.5 
News 28 
Drama 65.5 
Live 116 
Sports 15 
Political 7.25 
Special Tamil 13 

 

 Hours 

February Cultural Programme 12 
 Lottery 32.46 

Documentry 9 
Tamil Programme 155.5 
Current Affairs 12.5 
Music 57.3 
News 20.6 
Drama 54.5 
Live 108 
Sports 38.25 
Political 8 
Out side 0.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hours 

March Cultural Programme 20.6 
 Lottery 37.71 

Documentry 9.5 
Tamil Programme 144.5 
Current Affairs 13 
Music 55.75 
News 26 
Drama 59 
Live 127.5 
Sports 28.5 
Political 9.25 
Budget  / 3.5 

Special Tamil 3.91 
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 Hours 

April Cultural Programme 20 
 Lottery 33.23 

Documentry 24.16 
Tamil Programme 158.5 
Current Affairs 13.5 
Music 52.5 
News 24.9 
Drama 58.5 
Live 117 
Sports 2.5 
Political 8 
New Year Tamil 11 

Sponcer 0.5 

Special Tamil 3 
 

 Hours 

May Cultural Programme 20.6 
 Lottery 36.11 

Documentry 15.5 
Tamil Programme 82 
Current Affairs 22.5 
Music 54.16 
News 27 
Drama 54 
Live 123.5 
Sports 74.83 
Political 2.5 
Iftar 10.6 

Sponcer 0.25 

Special Tamil 3 
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 Hours 

June Cultural Programme 20 
 Lottery 32.5 

Documentry 11 
Tamil Programme 32.5 
Current Affairs 5.5 
Music 50 
News 21.25 
Drama  
Live 99.5 
Sports 362 
Political 8 
Iftar 0.23 

Sponcer 3 

Special Tamil 2 
 

 Hours 

July Cultural Programme 20.6 
 Lottery 36.5 

Documentry 21.25 
Tamil Programme 52.75 
Current Affairs 5 
Music 35.6 
News 27 
Drama 34 
Live 123.5 
Sports 206 
Political 4 
Special Tamil 0.5 
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 Hours 

August Cultural Programme 20.6 
 Lottery 37.71 

Documentry 25.75 
Tamil Programme 130 
Current Affairs 15 
Music 53.91 
News 26.5 
Drama 60 
Live 119.5 
Sports 10.2 
Political 10 
Special Tamil 3 

Link Rupavahini 1 
 

 Hours 

September Cultural Programme 20 
 Lottery 30.9 

Documentry 22.75 
Tamil Programme 107.25 
Current Affairs 7 
Music 47.58 
News 25.5 
Drama 51.5 
Live 109 
Sports 128 
Political 8 
Special Tamil 5 

Update 0.5 
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 Hours 

Octomber Cultural Programme 20.6 
 Lottery 36.11 

Documentry 27.5 
Tamil Programme 94.75 
Current Affairs 10 
Music 41.75 
News 27.25 
Drama 9.5 
Live 117 
Sports 123.8 
Political 8 
Special Tamil 14.5 

Digamadulla Perahera 2 
 

 Hours 

November Cultural Programme 19.3 
 Lottery 35.28 

Documentry 32.5 
Tamil Programme 133.25 
Current Affairs 14 
Music 60.58 
News 25.5 
Drama 63 
Live 116 
Sports 49.7 
Political 10 
Special Tamil 3 

Election 24.3 
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 Hours 

December Cultural Programme 20.6 
 Lottery 37.71 

Documentry 31 
Tamil Programme 119.16 
Current Affairs 14 
Music 48.5 
News 26.5 
Drama 55 
Live 121.75 
Sports 107.83 
Political 8 
Special Tamil 0.5 

Christmas 10.9 
 

 

Library 

The library is functioned under the unit in Administration unit. There are about 19 members in the 

staff. The unit has provided a major contribution for production of programmes. This included the 

whole process from production to archiving of programmes. 

The library of SLRC is an outstanding one among the common libraries as it is enriched with both 

audio, video and printed information  which contributes the production unit and specially a  library 

which provides audio and video information. 

 

Projects carried out in 2019 

Unedited scenes and archived news items transformed into digital technology and handed over  to 

the News Division specially for production of news under online technology. 

(uploading news items andvisuals to the news room link) 

 

 All the music programmes that have aired so far and all the related artists are being taken to 

preserve the music database and updated it to digital technology. 

. 
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International Relations Unit 

The unit functions under the purview of Administration Division and it consists of a Unit Head , two 

Research Officers and an Assistant Producer. 

 

Input 2019 

Input TV seminar was conducted in  Bangkok and Thailand in 2019. Shiran Rathnayake‟s A Taste of 

Ceylon and Mohanji Ranganath‟s “ Water Cart were screened there. 

Mini Input 2019 

Mini Input is an additional programme was held at Sri Lanka Institute of Foundation for the fourth 

consecutive year from 16
th

 of October to18th of October. The purpose of this endeavor is  to 

encourage the producers and directors for the creation of format and content of international film 

format. Goethe Institute and Sri Lanka Rupavahini Cooperation gave their fullest support in this. 

Twenty programmes were exhibited under various formats.A Taste of Ceylon by Mr Shiran 

Rathnayake and Water Cart by Mr Mohanji Ranganathwere screened. Mr Athula Disannayake was 

an administrator in Input as a national organizer. 

 

Record Room 

 1. Take over the documents from all divisions and units of SLRC. 

 2. Those documents are recorded, stored, and archived in the record room.  

 3. Prepared the list of discard items according to the rules and regulations imposed by 

     the government. 

 4. Reissue of the preserved documents for administrative purposes. 

     The record room of SLRC has performed its duties as mentioned above while         

     giving the fullest cooperation to the administration functions of the Corporation in 

     the year 2020. 
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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 2018 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. 

 

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 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 ; 

Dr. Nihal Jayathilaka 

Chairman  

Sri Lanka Rupavahini Corporation  

 Date : 27/02/2020                                                                                       
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                      Sri Lanka Rupavahini Corporation 

      Statement of financial position as at 31st December 2019 

  

Note 

 

2019 

Rs. 

 

2018                                                                                                                                            

Rs. 

 

ASSETS 

   

 

Non - current assets 

 

Property, plant and equipment 

 

8 

 

461,003,970 

 

 

439,307,863 

 

Intangible asset 

 

9 

 

177,226,737 

 

180,055,781 

 

Available for sale financial asset 

( Investment ) 

  

1,104,000 

 

1,104,000 

 

Deferred income tax asset 

  

49,834,191 

 

35,580,579 

 

Social Welfare fund 

  

476,775 

 

440,827 

 

Held to maturity financial assets 

 

10 

 

366,019,376 

 

357,386,776 

   

1,055,665,050 

 

1,013,875,826 

 

Current assets 

   

 

Inventories 

 

11 

 

204,516,673 

 

206,739,963 

 

Trade receivables 

 

12 

 

417,254,118 

 

438,149,417 

 

Loans & receivables 

 

13 

 

177,809,600 

 

199,441,574 

 

Other receivables 

 

14 

 

253,460,622 

 

210,608,133 

 

Prepayments 

  

1,466,258 

 

3,192,325 

 

Cash and cash equivalents 

 

15 

 

1,147,793 

 

83,866,130 

   

1,055,655,063 

 

1,141,997,543 

 

Total assets 

  

2,111,320,113 

 

2,155,873,369 
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Equity and liabilities 

   

 

Capital and reserves 

   

 

Stated capital 

  

537,742,424 

 

537,742,424 

 

Accumulated profit 

  

(120,593,494) 

 

366,687,141 

 

417,148,930 

 

904,429,565 

 

Non - current liabilities 

   

 

Government Grant for Capital 

Items 

 

16 

 

333,372,613 

 

240,447,609 

 

Foreign aid 

  

103,257,470 

 

127,813,231 

 

Social Welfare fund payable 

  

476,775 

 

440,827 

 

Defined benefit obligations 

 

17 

 

224,679,135 

 

193,324,604 

 

Bank Loan non-current portion 
 

22.2 

 

  

8,333,318 

 

661,785,994 

 

570,359,589 

 

Current liabilities 

   

 

Trade payables 
 

18 

 

116,426,023 

 

112,042,366 

 

Other financial liabilities 

 

19 

 

333,899,038 

 

253,010,820 

 

Other payables 

 

20 

 

10,736,884 

 

21,730,579 

 

Bank Loan current portion 
 

22.1 

 

15,604,561 

 

50,000,004 

Short-Term Bank Loan For ICC 

World Cup 

 

22.3 
 

73,000,000 

 

 

Bank overdraft 
 

21 

 

482,718,683 

 

244,300,445 

 

1,032,385,189 

 

681,084,213 

 

Total liabilities 

  

1,694,171,183 
 

1,251,443,803 



Sri Lanka Rupavahini corporation - Annual report 2019  

 

441 

 

 

Total equity and liabilities 

  

2,111,320,113 

 

2,155,873,369 

 

 

The Chief Accountant 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                                                   …27/02/2020……………….. 

Chief Accountant                                                                    Date 

 

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 27
th

 February 2020 

 

Dr.Nihal Jayathilaka                                                               …27/02/2020…………………. 

Chairperson    Date 
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Sri Lanka Rupavahini Corporation  

Income statement for the year ended 31
st
  December 2019 

       Note 

 

2019 

Rs. 

 
2018 

Rs. 

 

Sales Income 
 
1 

 

1,742,947,899 

 

1,698,903,898 

 

Cost of sales 
 
3 

 

(1,718,223,986) 

 

(1,485,442,997) 

 

Gross profit 

  

24,723,913 

 

213,460,902 

 

Other operating income 
 
2 

 

364,110,758 

 

360,006,720 

 

Government Subsidiary 

 

2.1 

 

- 

 

479,000,000 

 

Distribution cost 
 
4 

 

(248,018,540) 

 

(216,728,654) 

 

Administrative expenses 

 

5 

 

(554,496,262) 

 

(596,122,137) 

 

Operating profit 

  

(413,680,131) 

 

239,616,830 

 

Finance cost 

 

6 

 

(53,859,699) 

 

(49,011,613) 

 

Profit before income tax 

  

(467,539,830) 

 

190,605,217 

 

Income tax 

 

7 

 

6,500,431 

 

(1,804,548) 

 

Profit after income tax 

  

(461,039,399) 

 

188,800,669 

 

Other Comprehensive 

Income 

   

 

Recognition of Actuarial 

Gain / Loss 

  

        (40,125,273) 

 

 

Total comprehensive 

income for the period 

  

(501,164,672) 

 

188,800,669 
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Sri Lanka Rupavahini Corporation  

Statement of changes in equity for the year ended 31st December 2019 

 

 

Retained 

earnings 

Rs. 

 

Government 

contribution 

Rs. 

Total 

Rs. 

 

Balance at 1
st 

January 2018 

 

182,566,499 
 

537,742,424 

 

720,308,923 

 

Comprehensive income for the 

period 

 

188,800,669 

 

- 

 

188,800,669 

 

Sundry bad debt provision 

adjustment 

 

(193,438) 

  

(193,438) 

 

Prior Year Adjustment For 

Audit Fees 

 

(1,037,473) 

 

  537,742,424 

 

(1,037,473) 

 

Prior Year Adjustment For 

Insurance claim for UPS 

 

229,118 

 

537,742,424 

 

    229,118 

 

Prior Year adjustment for 

Reimbursement of Tax For  

 

387,618 

 

- 

 

   387,618 

 

Prior adjustment for notional 

tax credit 

 

(2,197,698) 

 

- 

 

      (2,197,698) 

 

Prior Year adjustment for 

Exchange rates 

 

(1,868,153) 

 

- 

 

      (1,868,153) 

Balance at 31
st
 December 

2018 

 

366,687,141 

 

537,742,424 

 

904,429,565 

Balance at 1
st 

January 2019  

366,687,141 

 

537,742,424 

 

904,429,565 

 

Prior Year Adjustment For 

Documentry 

 

5,000,000 

 

- 

 

5,000,000 

 

Prior Year adjustment for State 

 

967,770 

 

- 

 

967,770 
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Prior Year Income Tax 

Adjustment  

 

7,022,776 

  

7,022,776 

Prior Year Depreciation 

adjustment 

 

1,566 

  

1,566 

Prior Year Audit Fees 

Adjustment 

 

(423,000) 

  

(423,000) 

Prior Year Investment Income 

Adjustment 

 

(335,038) 

 

- 

 

(335.038) 

Prior Year Insurance Claim 

Adjustment for Sony Camera 

 

1,919,018 

 

- 

 

1,919,018 

Prior Year China International 

Television Co. Income 

Receivable 

 

(269,054) 
  

(269,054) 

Comprehensive income for the 

period 
 

(501,164,672) 
  

(501,164,672) 

 

Balance at 31
st
 December 

2019 

 

(120,593,494) 

 

537,742,424 

 

417,148,930 

 

 

   Sri Lanka Rupavahini Corporation  

 Statement of Cash flows for the year ended 31
st
  December 2019 

 
 

2019 

Rs. 

 

2018 

Rs. 

 

Cash Flow from operating activities 
  

 

Cash generated from operations 

 

(299,607,033) 

 

345,022,072 

 

Interest paid 

 

(36,540,437) 

 

(30,811,157) 

 

Defined benefits obligations paid 

 

(44,884,444) 

 

(46,531,707) 

 

Purchase of intangible ( Purchase of  

Tele drama ) 

(26,320,000) (42,024,694) 

Purchase of intangible (In-house 

production teledrama)  (1,778,127) 

 

Purchase of intangible ( Program material 

foreign ) 

(1,852,500) - 
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Purchase of intangible ( Local programs  

( Not telecast ) ) 

- (2,994,100) 

 

Grant of foreign programs NHK  

( intangible asset ) 

- (120,000) 

 

ESC Paid 
(8,552,420) 

 

(8,980,014) 

 

WHT paid 
(2,002,621) 

 

(1,064,894) 

 

Net Cash ( used in ) / generated from 

operating activities 

(419,759,454) 210,717,379 

 

Cash flows from investing activities 
  

 

Acquisition of property, plant & equipment 
(122,710,644) (202,164,409) 

 

Proceeds from disposal of property, plant 

& equipment 

11,020,918 170,427 

 

Investment income received ( Treasury 

Bills & Fixed Deposits ) 

44,855,362 27,203,314 

 

Government grant for Reconciliation 

Channel Capital expenses government 

grant for capital 

150,000,000 100,000,000 

 

Deposit in Bank Of Ceylon Fixed Deposit 

from Bank Of Ceylon Torrington 

 13,000,000 

 

Withdrawal from Bank Of Ceylon 

Torrington for deposit Bank Of Ceylon‟s -

corporate Short - Term Fixed Deposit 

 (13,000,000) 

 

Investment in subsidiary ( Held to maturity 

financial asset - Fixed deposits ) 

8,632,600 (194,701,601) 

Money transfer from BOC A/C to BOC 

Torrinton 43,600,000  

Money transfer from BOC A/C to BOC 

Corporate 148,000,300  
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Money transfer fees 

1,900  

 

Maturity of Treasury Bills  

1,445,887 

 

162,466,066 

 

Discount of Treasury Bills - 
 

18,000,001 

 

Investment in subsidiary ( Treasury Bills 

&Fixed Deposits re - invest ) 

(193,826,363) (12,178,548) 

 

Net cash used in investing activities 
 

73,754,761 

 

(101,204,750) 

 

Cash flows from financing activities   

Short-term bank loan received for ICC 

World Cup 
       73,000,000  

Bank loan payments (48,736,843) (63,432,166) 

 

Net cash generated from / ( used in ) 

financing activities 

24,263,157 (63,432,166) 

 

( Decrease ) / increase in cash and cash 

equivalents 

(321,741,534) 46,080,464 

 

Movements in cash and cash equivalents 
  

 

At beginning of month ( Decrease ) / 

increase 

 

(160,927,147) 

 

(207,007,610) 

 

At end of the period 

 

(482,668,683) 

 

(160,927,146) 

 

Cash Flow from Operating activities 

 

2019 

Rs. 

 

2018 

Rs. 

 

Net Profit Before Tax (467,539,830) 
 

190,605,217 

 

Prior Year Adjustment Sunday bad debt 

provision 

 (193,438) 

 

Prior Year Adjustment For Audit Fees 
 

 

(1,037,473) 
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Prior year Adjustment for insurance claim 

for UPS 

 229,118 

 

Prior Year Reimbursement of Tax For 

salalihini rathriya 

 387,618 

 

Prior Year adjustment for Exchange rate  
 

(1,868,153) 

Prior year adjustment for documentary 
5,000,000  

Prior year adjustment for State 
967,770  

 

Invesment Income (42,599,894) 
 

(38,586,679) 

 

Profit on disposals-PPE 
(10,963,181) 

 

(153,909) 

 

Amortization of Foreign Aid 
(24,555,761) 

 

(24,555,761) 

 

Contra Income 
(6,755,500) 

 

(72,049,500) 

 

Contra Expenses 
1,053,790 

  

  6,529,120 

 

Government grant for capital items 
(57,074,996) 

 

(37,075,000) 

 

Depreciation 
100,958,365 

 

92,365,448 

 

Impairment of Client Debtors 
5,207,559 

  

2,453,685 

 

Impairment of Employee Debtors 
(521,044) 

      

 (35,022) 

 

Impairment of Sunday Debtors 
2,725,721 

 

2,638,040 

 

Losses on Disposal-PPE - 
 

     20,121 

 

Bank Interest 
36,540,437 

 

30,811,157 

  

Bank Loan Interest 
6,246,433 

 

13,432,162 

 

Incident Expenses Non cash ( Watches gift 

for Aurudu Programme ) 

- 256,500 
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Amortize of intangible ( Purchase of tele 

drama ) 

31,582,194 43,394,166 

 

Amortize of intangible ( Program material 

foreign ) 

1,954,206 3,636,707 

 

Amortize of intangible ( In - house 

production tele drama ) 

4,828,883 4,828,883 

 

Amortize of intangible ( In - house 

production - others ) 

3,274,661 3,274,661 

 

Transfers of intangible ( Local 

Programmes Not telecast ) 

2,994,100 2,426,122 

 

Amortize Grant of foreign programmes 

( NHK ) ( intangible asset ) 

14,720,000 
 

14,840,000 

 

Amortize of intangible ( WIP Local 

Programme ) 

- 
 

1,434,270 

 

Gratuity Provision 
36,113,702             50,000,000 

 

Operating Profit / ( Loss )Before 

Working Capital Changes 

(355,842,386) 288,008,059 

 

( Increase ) Decrees in WIP 
- 

 

- 

 

( Increase ) Decrees inventories 
2,223,290 

 

(2,060,034) 

 

( Increase ) Decrease in Accounts 

Receivable & Others ( W2 ) 

10,411,749 83,327,734 

 

Increase / ( Decrease ) in Account Payable 

& Others ( W3 )  

42,708,388 (24,253,687) 

 
299,607,033 345,022,072 
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     Working 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Working 3 

 

  

2019 

Rs. 

 

2018 

Rs. 

 

( Increase ) Decrease in Accounts 

Receivable & Others ( W2 ) 

  

 

Trade Receivables 

 

22,443,241 

 

75,214,920 

 

Loans & Receivables ( without treasury bills ) 

 

23,326,331 

 

(20,189,778) 

 

Other Receivables 

 

(36,083,890) 

 

30,874,261 

 

Prepayments 

 

1,726,067 

 

(2,571,670) 

  

10,411,749 

 

83,327,734 

  

2019 

Rs. 

 

2018 

Rs. 

 

Increase / ( Decrease ) in Accounts 

Payable & Others ( W3 ) 

  

 

Trade Payables 

 

3,329,866 

 

(1,003,478) 

 

Other Financial Liability 

 

51,102,621 

 

(34,683,799) 

 

Other Payable 

 

(11,724,100) 

 

11,433,590 

  

42,708,388 

 

(24,253,687) 
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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 2019 was 992 ( Permanent, 

Contract & Casual grades ). 

The Financial Statements of the Corporation for the year ended 31st December 2019 were authorized 

for issue by the chairman on behalf of board of directors on 27th February 2020. 

 

 

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. 

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. 
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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 7. 

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. 

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. 
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       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: 

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% 
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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. 

 

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 
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receivables comprise „ trade and other receivables ‟ and „ cash and cash equivalents ‟ in the 

balance sheet ( See Note 13 ). 

 

(c) Available - for - sale financial assets 

          Available-for-sale financial assets are non-derivatives that are either designated in this 

category or not classified in any of the other categories. They are included in non-current 

assets unless the investment matures or management intends to dispose of it within 12 months 

of the end of the reporting period. These consist of investment in unquoted shares in Lanka 

Puwath ( Private ) Limited. 

 

 

(B)  Financial Liabilities 

          Liabilities within the scope of IAS 39 are classified as financial liabilities at fair value through 

profit or loss or other liabilities, as appropriate. 

          A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or  

          cancelled or expires. 

 

 

 

3.5 Inventories 

           Inventories of the corporation consist of consumable stock ( Stock held for the use of the 

Corporation & not for sale ). Therefore inventories are valued at their cost. Stock valuation is 

done on a first - in - first - out ( FIFO ) basis. 

 

3.6  Trade Receivables 

3.6-1   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. 
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          Trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at 

amortized cost using the effective interest method, less provision for impairment. 

 

        

     Table 2 - The Client Debtors Provision as at 31/12/2019 

                   In Rs. 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2  Provisions - Sundry Debtor 

 Tables 3 - The Sundry Debtors Provision as at 31/12/2019 

 Rs. 

 

Provision as at 01/01/2019 
30,416,265 

 

Charge for the year 2019 
2,725,721 

 

Provision as at 31/12/2019 
33,141,986 

 

 

3.6.3 Provisions - Other Receivables 

 3.6 - 3.1 ) Employee Loans 

           Employee loans constitute amounts granted to eligible employees under the following 

categories: 

 Distress loan 

 Special loan 

 Transport loan 

 

Provision as at 01/01/2019 
 

95,896,612 

 

Charge for the year 2019 
 

5,207,559 

 

Provision as at 31/12/2019 
 

101,104,171 



Sri Lanka Rupavahini corporation - Annual report 2019  

 

456 

 

 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 4 - The Employee Loan provision as at 31/12/2019 

 
  

Rs. 

 

Provision as at 01/01/2019 

173,426 

 

Charge for the year 2019 

(765) 

 

Provision as at 31/12/2019 

(172,661) 

 

 

3.6.32)  Employee Advances 

 
          Employee advances constitute amounts given to eligible employees under the following 

categories: 

 

 Advance for Programmer Production 

 Advance for Employees ( Miscellaneous ) 

 Advance for Room Charges 

 Advance for Foreign Travel 

 

         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. 

 

3.7  Statement of changes in equity 

Prior Year Adjustment For documentary charges in 

sobadahara programme 

 

5,000,000 

 

Prior Year Adjustment For state Christmas festival 

967,770 
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Prior Year income tax adjustment  

7,022,776 

 

Prior Year Depreciation adjustment  

1,566 

 

Prior Year audit fees adjustment 

(423,000) 

 

Prior Year Investment income adjustment 

(335,038) 

Prior Year Insurance claim adjustment for Sony camera 

 

1,919,018 

Prior Year China international Television Co. income 

receivable adjustment 

(269,054) 

 

3.8    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 2019 Bank of Ceylon Corporate branch Rs.(247,851,812.46)) & Torrington 

branch is Rs.(5,728,997,55). People‟s bank Rs.50,000/=. 

 

 

 

3.9    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 

noncurrent liabilities. Trade payables are recognized initially at fair value. 

 

3.10  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 
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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. 

 

 

 

Table 5 - Deferred Tax as at 31 December 2019 

 
 

Description 
 

Book written 

down value 

 

Tax written 

down value 

 

Timing 

difference 

 

Tax rate 
 

Deferred Tax 

 

Property, plant & 

Equipment 

 

452,570,839 

 

271,452,139 

 

181,118,700 
 

28% 

 

50,713,236 

 

Grativity 

Provision & other 

Provisions 

 

359,097,953 

  

359,097,953 
 

28% 

 

(100,547,427) 

     
(49,834,191) 
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Note : 

       Total assets net book value            461,003,970 

Less: 

               Land                                         (7,660,503) 

               Motor vehicle ( NBV ) 2010                  (1)   

               Motor vehicle ( NBV ) 2011                  (2) 

               JICA  Project ( Grant )                         (16) 

               Motor vehicle ( Grant )               (772,609) 

                                                                       452,570,839 

                         Note 

               Gratuity provision               224,679,135 

               Provision for bad debts 

                                         - client         101,104,171 

                                         - Employee         172,661 

                                         - Sundry        33,141,986 

                                                                     359,097,953 

3.11 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 11 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 11 cases is 

Rs.877,950,000. 
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3.12  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           

Goonetilieke (Fellow of the society of actuaries) Actuary, on 31 December 2019  

 This valuation is base on the Sri Lanka Accounting Standard No.19 (LKAS 19). 

 

The Key Assumptions used by the actuary include the following; 

i. Discount Rate (the rate of interest used to discount the future cash bows in order to 

determine the present value) 10.37% 

ii.  ii) Rate of future Salary Increase 4% 

iii.  iii Retirement Age 60 years 

 

The corporation will continue as a going concern & Gratuity Plan is not pre-funded. 
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Table 6 - The Amount recognized in the Balance sheet 
 Rs. 

Balance as at 01/01/2019 193,324,604 

Charge for the year 2019  76,238,975 

Payments made during the year 2019 (44,884,444) 

Balance as at 31/12/2019 

 

 

Liability for defined benefit obligation at 

1/1/2019 

Recognition of Actuarial 

Experience(Loss/Gain) 

Loss/(Gain) due to change in 

assumptions at 31/12/2019 

Transitional Liability/(Asset) recognized 

during the year 

Benefit paid by the Plan                                                   

Current Service Costs 

Interest cost  

Liability for defined benefit obligation at 

31/12/2019 

 

 

 

 

 

224,679,135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 7 – Movement in the    present value of defined benefit obligations  

193,324,604 

 

       273,132 

 

  18,326,456 

 

  21,525,685 

 

 (44,884,444) 

  10,331,668 

  25,782,034 

224,679,135 
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3.13 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. 

 

3.13.1   Local Grants 
 

               The grants have been amortized at the rate of 20%  for equipment & 25% for vehicle per 

annum. The Corporation has received  a grant from Government amounting Rs.11,500,000 

( car value Rs.7,400,000 & van Rs. 4,100,000 ) in 2016. In the year 2017 a local grant 

amounting Rs. 171,000,000/= received for purchased  of  capital items to Reconciliation 

Channel & Rs. 9,000,000/= received for production of Programs for Reconciliation channel. 

For the year 2019 Rs.150 million received under national budget for the purchase of capital 

items. 

 

3.13.2   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 2018 is Rs.2,596,040.18. This is shown separately under the 

item “ amortization of foreign aid ” in the notes to the income statement. 

Table 8 – Amount Recognised in the income statement   

 

In Rs.'OOOs 

Current Service Costs                                                               10,331,668 

Interest on Obligation                                                               25,782,034              36,113,702 

 

Amount recognised in OCI 

Recognition of Actuarial Experience(Loss/Gain)                            273,132 

Loss/(Gain) due to change in assumptions at 31/12/2019           18,326,456 

Transitional Liability/(Asset) recognized during the year           21,525,685            40,125,273 

Balance as at 31/12/2019                                                                                            76 ,238,975 
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               A foreign grant for equipment value Rs.66,773,684.69 was received on 27/12/2012 from 

the government of Japan through JICA Sri Lanka. These equipment granted to the 

corporation for editing to create 2D & 3D animations. The amount would be amortized 

over its useful life ( 5 years ) beginning from year 2013. 

 

               In the year 2017 Rs.73.6 million ( Japanese Yen 52.6 million ) Grant received for 

improvement of Japanese TV Programs of Sri Lanka Rupavahini Corporation under 

Accordingly Japanese Cultural grant Aid program 2015/2016. According, treasury has been 

agreed to release Rs.42,720,573/44 for the implementation of above project on grant basis. 

Year 2017 Rs.20 million has received to the SLRC and that amount shown under other 

income ( Foreign grant for program production ) in the Income statement. Remaining 

amount received in the year 2018. 

               In the year 2017 Korean grant aid project “ RAPA ” received for media assets management 

with digital  archiving  system  valued Rs.36,198,604/65. 

 

 

3.14 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. 

 

3.15 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. 
  

3.16 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. 



Sri Lanka Rupavahini corporation - Annual report 2019  

 

464 

 

 
  

3.17 Events after the Balance Sheet Date 
 

               All material post balance sheet events have been considered and disclosed or adjusted, 

where applicable. 
  

3.18 Rupavahini Social Welfare Fund 
 

               The source of these funds was from the general public, in response to various campaigns 

carried out by the corporation at time of disaster situation effected to Sri Lanka. 

               The Account balance is given in the table below. 

 

Table 9 - Social Welfare Fund Balance as at 31/12/2019 

  

Rs. 

 

Balance as at 01/01/2019 
 

440,827 

 

For call deposits interested adjustment 

 

35,949 

 

Fund Balance at the end of the year 2019 
 

476,775 

 
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 programs ( either local or foreign ) & cost of 

in-house produced programs ( 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 amortized based on the following policy of the corporation. 
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Tables 10 - The policy for amortization of acquired ( or procured ) programs and 

in - house produced programs. 

 

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 recognize the balance amount 

capitalized as an expenditure at the end of 

the contract. 

 

Acquired ( or Procured ) local 

programs ( 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 recognize the remaining 

capitalized 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 recognize the balance amount 

capitalized as an expenditure at the end of 

the contract 

 

Acquired ( or Procured ) foreign  

programs ( 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 recognize the remaining 

capitalized amount as an expenditure at the 

end of the contract. 

 

In - house productions -

teledramas 

 

- 50% in the 1st run and to amortize the 

balance 50% for 10 years in equal amounts. 

 

Acquired ( or Procured ) foreign  
- 50% in the 1st run and to amortize the 

balance 50% for 10 years in equal amounts. 
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films and soap operas that grant 

rights indefinitely 

 

Acquired ( or Procured ) 

programs other than films or soap 

operas that grant rights 

indefinitely 

- amortize 50% in the 1st run and to 

amortize the balance 50% for 10 years in 

equal amounts. 

 

In the case a program does not meet one or more of the triple criteria ( identifiability, control & 

existence of future economic benefits ) then the total cost  associated with the program has been 

recognized as an expense in the first run. 

 

 

Tables 11 - Copyright Fee 

 

In Rs. Purchase of 

Teledrama 

Procurement 

of Foreign 

Program 

In-house 

Produced 

Teledrama 

Local 

Program not 

- telecast 

WIP Local 

Program 

In-house 

Production 

Others 

Grant of 

foreign 

program 

( NHK ) 

 

Balance as 

at 

01/01/2018 

 

74,174,694 

 

3,732,334 

 

23,992,623 

 

2,994,100 

 

- 

 

16,282,031 

 

58,880,000 

 

Addition 

 

54,672,500 

 

1852,500 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Transfer 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(2,994,100) 

 

- 

- - 

 

Amortized 

for the year 

2018 

 

(31,582,194) 

 

(1,954,207) 

 

(4,828,883) 

 

- 

 

- 

 

(3,274,661) 

 

(14,720,000) 

 

Balance as 

at 

31/12/2018 

 

97,265,000 

 

3,630,627 

 

19,163,741 

 

 - 

 

- 

 

13,007,369 

 

44,160,000 

 

 

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.306 millions valued 

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 2019 

 
 

Type of Investment 

 

 

Amount ( Rs. ) 

 

 

Treasury Bills ( Bank of Ceylon ) 
64,226 

 

Fixed Deposits ( Bank of Ceylon ) 
36,006,005 

 

SMIB Fixed Deposit ( State Mortgage & Investment 

Bank ) 

2,705,486 

 

State Surplus Trust Fund 
110,724 

 

Special Housing Loan Scheme ( State Mortgage & 

Investment Bank ) 

194,510 

 

REPO 

3,208,916 

 

Savings Account ( Bank of Ceylon ) 
310,027 

 

Total 
42,599,894 

 

 

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. 
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(a) Income taxes 

 
            The Corporation is subject to income taxes in numerous jurisdictions. Significant judgment is 

required in determining the worldwide provision for income taxes. There are many 

transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain. The 

Corporation recognizes liabilities for anticipated tax audit issues based on estimates of 

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. 
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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. 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 Tables 13 - Credit period Analysis for the year 2019 
 

 2019 

Rs. 000 

2018 

Rs. 000 

 

Within the credit period   

0 - 1 month             104,014 118,666 

Past due    

1 - 3 months          217,746 243,612 

3 - 6 months           44,225 37,518 

More than 6 months           152,331 134,207 

Total trade receivables            518,316 534,003 

Impairment          (101,104) (95,897) 

Net trade receivables           417,212 438,106 
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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. 

 

 

 

 Name Designation Nature of the 

related party 

Address 

1 Dr.Yaddehige Don 

Nihal Jayathilaka 

Chairman  
No related 

party 

transaction 

No.465/2, Welivita 

Road, Kaduwela. 

2 Mr.Prasanna 

Hennayake 

Board Member No related  

party 

transaction 

190/3A, 

Peter. D Perera 

Avenue,Kohuwala. 

3 Mr.lndika Jayarathne Board Member 

Sri Lanka 

Broadcasting 

Corporation 

 

No related  

party 

transaction 

 
976, kotte Road, 

Ethul kotte 

 
 
 

4 Mr.Manjula 

Makumbura 

Board Member No related  

party 

transaction 

358, Maya Mawatha, 

Makumbura, 

Pannipitiya 

5 Mr.Jayantha 

Dharmadasa 

Board Member 

Chairman – 

National film 

corporation 

 

No related  

party 

transaction 

7, 

London Terrace, 

Colombo 07 

6 Mr.lndika Wijayabahu 

Liyanahewage 

Board Member No related  

party 

transaction 

901/4 Kandy Road 

Kelaniya 

7 

Mr. N .K.Ajith 

Gunaratne Naragala 

 

 

Director General No related  

party 

transaction 
No:23B,Katuwawela 

Mw, 

Embillawatta 

Rd,Boralesgamuwa 
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8 

 

Mr. P.G.P.Gallage 

 

Deputy Director 

General 

(Engineering) 

 

No related  

party 

transaction 

 

30/37, 

Katuwawala Road, 

Maharagama. 

9  

Mrs. A.H.E.R.P. 

Edirisinghe 

Chief Accountant No related  

party 

transaction 

No.36, 

Walpola, 

Mulleriyawa new 

town. 

 

10 

 

Mr. Nishantha 

Ubayawansha 

 

Deputy Director 

General 

(Production 

Service) 

 

No related  

party 

transaction 

71 E, 

lhalagama, 

Gampaha 

11 Mr. P.B.G Sumedha 

Athulasiri 

 

Deputy Director 

General 

(Programme 

/Administration 

No related  

party 

transaction 

234/J, 

Kadurugahawatta 

lane, 

Kottikawatta 

12 Mr.M.N.M.A.Ahlam  

Director 

(Marketing) 

No related  

party 

transaction 

No:16, 

2/2, • 

Dudley Senanayake 

Mawatha, 

Colombo 07. 

13 Mrs.Eirin Wijekoon Head of the 

Division/Director 

(Educational 

Programme) 

No related  

party 

transaction 

381/97, 

Raja Uyana,Welivita, 

Malabe. 
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Sri Lanka Rupavahini Corporation 

Notes to the financial statements 

  

Note 

 

  

  

2019 

Rs. 

2018 

 Rs.  

 

1 

 

Revenue 

 

 

 

  

 

 

Sale of TV time - channel 1 

 
1,092,596,171 

 

1,191,419,555 

 

 

Sale of TV time - channel Eye 532,926,949 

 

379,161,537 

 

 

Sales of Tv time-Nethra 83,489,401 

 

28,138,399 

 

 

Sale of TV time - contra deal 6,755,500 

 

72,049,500 

 

 

N.B.T on sale of TV time 27,179,877 

 

28,134,907 

 

 

Total Revenue 

 
1,742,947,899 

 

1,698,903,898 

 

2 

 

Other operating income 

  

  
 

Production income 

 
144,203,040 

 

154,010,000 

 

 

Investment income ( Please refer 

table 13 ) 
 

42,599,894 

 

38,586,679 

 

 

Transfer fees 774,069 

 

596,421 

 

 

Profit on disposals - property plant 

& equipment 10,963,181 

 

 

153,909 

 

 

Rent from canteen 60,000 

 

60,000 

 

 

Departmental fines 1,162,233 

 

3,211,055 

 

 

Interest on loans to employees 6,116,301 

 

5,941,288 

 

 

Miscellaneous income 5,671,454 

 

3,264,430 

 

 

Amortization of foreign aid 24,555,761 

 

24,555,761 
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Non-refundable tender deposits 

 527,278 

582,158 

 

 

 

Registration fees 357,817 

 

145,583 

 

 

Sale of program material 3,446,388 

 

3,040,484 

 

 

Registration fee - TV dealers 5,063 

 

6,063 

 

 

Utilization of SLRC facilities 

( foreign ) 1,272,574 

 

- 

 

 

Utilization of SLRC facilities 

( local ) 39,667,783 

 

30,203,527 

 

 

Foreign Grant for Program 

Production 4,612,786 

 

27,209,908 

 

 

Exchange Gain 534 

 

- 

 

 

Sale of Nana mihira Question 

Papers 10,190,555 

 

8,864,918 

 

 

Reimbursement of Program 

Expenses 2,799,707 

 

19,780,545 

 

 

Commercial promotional income 191,304 

 

165,217 

 

 

Viewership contribution - Google 

Asia 7,462,269 

 

503,809 

 

 

Information providing charges 147 

 

746 

 

 

Income from Diploma Course 
395,625 

 

2,039,221 

 

 

Government grant for Capital items 57,074,996 

 

37,075,000 

 

 

Other Charges reimbursement-

clients 

  

10,000 

 
 

Total other operating income 364,110,758 

 

360,006,720 

 

2.1 

 

Government Subsidiary 

-  

479,000,000 

3 

 

Cost of sales 

  



Sri Lanka Rupavahini corporation - Annual report 2019  

 

475 

 

3.1 

 

Educational program expenses 

  

 

 

Artiste fees 

 
4,628,820 

 

10,485,455 

 

 

Refreshments 891,751 

 

2,810,009 

 

 

Make-up materials 276,099 

 

374,488 

 

 

Incidental expenses 208,377 

 

2,710,025 

 

 

Graphic material 
- 

 

589 

 

 

Stage design 307,459 

 

6,154,453 

 

 

Video cassettes & tapes 864,528 

 

796,930 

 

 

Water Expenses 60,375 

 

64,136 

 

 

Hire of transport facilities 28,000 

 

243,415 

 

 

Hire of equipment facilities 666,650 

 

5,504,771 

 

 

Hire of facilities ( Theatre / Audio ) 
- 

 

980,788 

 

 

Hire of sound equipment 75,800 

 

658,500 

 

 

Electricity 7,600 

 

43,800 

 

 

Fuel for motor vehicle 155,690 

 

246,603 

 

 

Fuel for generator                             800 

 

16,210 

 

 

Lodging 911,500 

 

2,597,840 

 

 

Still Photographs 
- 

 

5,000 

 

 

Traveling & subsistence 863,336 

 

1,506,926 

 

 

Purchase of Copy/Production / TV 

Right 

- 
 

4,186,666 

 

 

Premises 3,000 

 

186,720 

  1,046,000  
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Special Event 1,123,131 

 
 

Education Programme Expenses 10,995,785 

 

40,696,454 

 
    

 
 

Channel eye/Nethra 

  

 

 

 

Artiste fees 

 
4,706,180 

 

5,460,530 

 

 

Refreshment 263,550 

 

979,709 

 

 

Hire of Equipment / transport 156,880 

 

336,100 

 

 

Hire of transport 
- 

 

22,500 

 

 

Hire of Sound equipment 153,000 

 

660,000 

 

 

Electricity 6,000 

 

121,000 

 

 

Electricity reimbursement-Channel 

eye  

( Fairway Towers ) 2,778,349 

 

2,735,429 

 

 

Tower rental 3,638,081 

 

3,573,918 

 

 

Incidental expenses 319,799 

 

405,302 

 

 

Traveling & subsistence 

 
199,562 

 

867,983 

 

 

Water Expenses 10,484 

 

34,077 

 

 

Procurement of programme 

material - foreign 33, 975,195 

 

 

31,777,075 

 

 

Lodging 297,500 

 

1,124,000 

 

 

Video cassettes & tapes 294,293 

 

447,789 

 

 

Stage design / sets 477,211 

 

607,933 

 

 

Fuel for motor vehicle 57,770 

 

86,579 

 

 

Fuel for Generator 1,600 

 

62,170 

  153,000  
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Hire of facilities ( Theatre / Audio ) 53,000 

 

 

Premises 84,000 

 

162,520 

 

Graphic materials 

 34,299 

94,958 

 

 

 

Make up material 
-  

 

303 

 

 

Channel Eye Programme 

Expenses 47,606,753 

 

 

49,612,872 

 

 

 

 

 

3.2 

 

General programme expenses  

 

 

 

Artistes fees 

 
 
 
 

26, 530,234 

 

33,795,087 

 

 

Previewing & monitoring charges 498,300 

 

576,000 

 

 

Refreshment allowance 4, 111,032 

 

4,989,649 

 

 

 

Purchase of copy / production TV 

right 

 
 

481, 295,781 

 

 

186,717,065 

 

 

Stage & design / sets / props 3, 943,731 

 

3,742,382 

 

 

Make - up materials 310,399 

 

462,857 

 

 

Video cassettes & tapes 2, 322,283 

 

2,573,212 

 

 

Graphic & animation materials 

-   

8,300 

 

 

Still photograph 119,006 

 

117,456 

 

 

Hire of equipment facilities 11, 175,069 

 

18,776,824 

 

 

Incidental expenses 2, 534,356 

 

3,041,610 

 

 

Water Expenses 523,551 

 

365,496 

 

 

Procurement  programme  materials 16, 694,118 

 

23,977,664 
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- foreign 

 

 

Traveling & subsistence 3, 237,400 

 

3,935,810 

 

 

Special event 2, 268,750 

 

699,000 

 

 

Lodging 5,486,000 

 

10,315,594 

 

Earth watchman promotional 

programme expenses 1,157,590 

 

 

 

Electricity 247,773 

 

233,023 

 

 

Hire of facilities ( Theatre / Audio ) 1, 431,758 

 

2,421,516 

 

 

Hire of sound equipment 1, 057,000 

 

1,933,900 

 

 

Hire of transport 1, 122,857 

 

1,333,804 

 

 

Fuel for generator            68,798  

 

389,208 

 

 

Fuel for motor vehicle 449,803 

 

520,121 

 

 

Premises 454,070 

 

406,000 

 
 

General program expenses 567,039,659 

 

301,331,578 

3.3 

 

News program expenses  

 

 

 

Payments to news readers / editors 

5,764,900  

5,614,890 

 

 

News gathering  - Local     23,090,500 

 

24,692,300 

 

 

News gathering - Foreign 6,812,727 

 

6,123,680 

 

 

Satellite & related charges - Local 329,529 

 

6,989 

 

 

Incidental expenses 3,690 

 

788,001 

 

 

Satellite & related charges - 

Foreign 2,069,871 

 

2,109,154 

 

 

ABU's fixed & variable charges 3,949,657 

 

3,796,971 

 

 

Transport news vehicle 15,119,999 

 

13,163,487 



Sri Lanka Rupavahini corporation - Annual report 2019  

 

479 

 

 

 

Web streaming service 2,200,000 

 

2,100,000 

 

 

Video cassettes & tapes 368,012 

 

788,916 

 

 

Refreshment allowances 2,466,257 

 

3,749,197 

 

 

Design / news sets 
- 

 

353,074 

 

 

Artistes fees 5,632,990 

 

5,108,840 

 

 

Hire of Equipment facilities 1,070,568 

 

1,654,543 

 

 

Water 83,525 

 

63,660 

 

 

Hire of sound equipment 132,250 

 

232,250 

 

 

Traveling & subsistence  1,600,266 

 

1,609,582 

 

 

Graphic & Animation Material  88,330 

 
1,859 

 

 

Premises 144,221 

 
144,221 

 

 

Lodging 2,981,000 

 

2,291,300 

 

 

Sets / props 741,251 

 

1,504,400 

 

 

Hire of transport facilities ( current 

affairs ) 

 
 

30,000 

 

- 

 

 

Hire of facilities ( Theatre / Audio ) 

( current affairs ) 189,723 

 

784,783 

 

 

Still photographs (current affairs) 20,000 

 

         25,000 

 

 

Fuel for generator 4,100 

 

9,100 

 

 

Fuel for motor vehicle 75,119 

 

131,322 

 

 

Live streaming 2,200,000 

 

2,100,000 

 

 

Special events 275,902 

 

480,902 

 

 

News Program Expenses 
 

77,444,387 
 

79,428,420 
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Commercial production expenses 

  

 

 

Artistes fees 

1,258,450  

853,530 

 

 

Refreshment allowance 195,138 

 

319,785 

3.4 

 

Stage & Design / Sets / Props 1,271,697 

 

1,547,693 

 

 

Hire of transport facilities 2,000 

 

18,571 

 

 

Hire of equipment facilities 860,885 

 

1,607,750 

 

 

Water Expenses 66,803 

 

6,186 

 

 

Incidental expenses 45,981 

 

103,350 

 

 

Traveling & subsistence 255,550 

 

225,420 

 

 

Electricity 8,000 

 

18,812 

 

 

Fuel for generator 69,024 

 

27,123 

 

Graphic & Animation Material  

 

- 115 

 Lodging & Premises                   609,400 665,000 

 

 

Hire of sound equipment 

-  

263,500 

 

 

Premises 

 

                 86,895 

 

7,050 

 

 

Video cassettes & tapes 

                 52,663  

106,709 

 

 

Special events 

-  

154,300 

 

 

Commercial Production Expenses 

 

             4,782,485 
 

5,924,894 

3.5 

 

Other production expenses 

  

 

 

Salaries & other allowances                         

( For production staff ) 

   

 

 

Salaries / allowances - Permanent 

staff 

390,509,406  

380,368,493 

  19,009,872  
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Salaries / allowances - Contract 

staff 

21,720,304 

 

 

Salaries / allowances - Relief staff 

11,169,645  

12,069,067 

 

 

Overtime 

171,067,390  

169,046,119 

 

 

Corporation share of  EPF 

63,186,173  

60,037,051 

 

Corporation Share  of ETF 12,633,142 11,972,736 

 

 

 

Holiday pay 

46,363,873  

43,113,079 

 

 

Week - end payment for executive 

2,430,150  

3,501,103 

 

 

Hardship / altitude / heavy duty 

 

5,878,561 

 

5,100,540 

 

 

Duty officers / engineers fees 

 

1,351,350 

 

1,287,788 

 

 

Meal allowance - Non executive 

7.414.125  

7,573,125 

 

 

Incentive allowance 

 

23,081,231 

 

24,174,401 

 

 

 

Transport allowance  

 

13,012,963 

 

 

15,663,567 

 

 

Encashment  medical leave 

 

24,981,475 

 

24,160,552 

 

 

Bonus 

 

8,505,175 

 

30,741,308 

 

 

Electricity - Head office ( 75% ) 

 

79,805,072 

 

78,538,986 

 

 

Fuel for generator 

  

2,013,590 
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1,903,861 

 

 

Running expenses ( 75% ) 

 

7,633,172 

 

8,929,817 

 

 

Repairs & maintenance - 

Equipment 

 

9,592,818 

 

10,149,456 

 

 

Tax on foreign programs 

 

- 

 

100,000 

 

 

Commercial contra expenses 

 

1,053,790 

 

6,529,120 

 

 

Frequency chargers 

 

7,172,457 

 

3,817,308 

 

Colombo -  Palali link for Video 

Transmission 

4,343,980 2,966,239 

 

 

Transmission Tower Rental 

 

15,700,831 

 

12,465,168 

 

 

Data circuit for monitoring & 

controlling 

 

1,029,145 

 

122,364 

 

   

928,829,656 

 

936,161,280 

3.6 

 

Depreciation 

  

 

 

Depreciation 

 

81,525,261 

 

72,287,498 

 

 

Total Cost of Sales 

 

1,718,223,986 

 

1,485,442,997 

4 Distribution expenses   

 

 

Agency commission 

 

229,022,463 

 

203,443,909 

 

 

Promotional expenses 

  

7,145,090 
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6,397,560 

 

 

Client Discount Rate Adjustment 

 

3,513,135 

 

221,000 

 

4 

 

Ru - entertainment recorded 

cassette expenses 

 

1,152,868 

 

1,055,391 

 

 

Bad debts - Employee 

(765)  

(35,022) 

 

 

Bad debts - Sundry  

2,725,721 

 

 

2,444,602 

 

 

Bad debts - Clients 

 

5,207,559 

 

2,453,685 

 

  

Distribution Expenses 

 

248,018,540 

 

216,728,654 

5. 

 

Administrative expenses 

  

 

 

Members remuneration 

 

1,650,350 

 

1,461,731 

 

 

Salaries / allowances - permanent 

staff 

 

130,169,802 

 

126,789,498 

 

 

Salaries / allowances - contract staff 

 

6,336,624 

 

7,240,101 

 

 

Salaries / allowances - relief staff 

 

3,723,215 

 

4,023,022 

 

 

Overtime 

                                          

57,022,463 

 

56,348,706 

 

 

Corporation share of  EPF 

                                      

21,062,058 

 

20,012,350 

 

 

Corporation share of  ETF 

 

4,211,047 

 

3,990,912 

 

 

Holiday pay 

  

14,371,026 
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15,454,624 

 

 

Week - end payment for executive 

 

810,050 

 

1,167,034 

 

 

Hardship / altitude / heavy duty 

 

1,959,520 

 

1,700,180 

 

 

Duty officers / engineers fees 

450,450 

 

 

429,263 

 

 

Membership fees for professional 

executives 

 

82,657 

 

164,504 

 

 

Meal allowance-Non executive 

 

2,471,375 

 

2,524,375 

 

 

Incentive allowance 

 

7,693,744 

 

8,058,134 

 

 

Transport allowance  

 

4,337,654 

 

5,221,189 

 

 

Encashment  medical leave 
 

8,327,158 

 

8,053,517 

 

 

Incentive gratuity & compensation 

 

2,903,423 

 

2,669,975 

 

 

Bonus 

 

2,835,058 

 

10,247,103 

 

 

Contribution for Pension & W & 

O.P 

 

191,505 

 

- 

 

 

Recreation 

  

38,000 
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69,100 

 

 

Uniforms to staff 

 

26,000 

 

47,850 

 

 

Premium -  medical insurance 

scheme 

 

29,127,150 

 

 

29,946,252 

 

 

Premium for accident & life 

insurance 

 

854,192 

 

940,474 

 

 

Traveling & subsistence - Local 

 

957,837 

 

1,505,755 

 

 

Traveling & subsistence - Mileage 

allowance 

 

4,875,885 

 

4,913,187 

 

 

Traveling & subsistence - foreign 

 

6,004,474 

 

12,430,410 

 

 

Incidental expenses - Foreign travel 
 

45,731 

 

795,893 

 

 

Corporation refreshment / 

entertainment 

 

1,769,495 

 

2,476,836 

 

 

Rent, rates & taxes 

 

17,615,567 

 

17,335,656 

 

 

Electricity & power 

 

26,601,691 

 

26,179,662 

 

 

Telephone including rental 

 

11,386,023 

 

13,986,804 
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Security service 

 

9,741,796 

 

9,161,361 

 

 

Postage  

 

579,503 

 

721,788 

 

 

Printing & stationary 

 

7,012,554 

 

6,847,017 

 

 

Newspapers & periodicals 

 

1,817,820 

 

1,994,415 

 

 

Office requisites 

 

1,605,405 

 

4,061,073 

 

 

Losses on disposal - Property plant 

& equipment 

 

- 

 

20,121 

 

 

Exchange losses 

 

3,325 

 

2,032 

 

 

Sundry expenses 
 

4,963,948 

 

6,198,835 

 

 

Advertisement- Tender & 

recruitment 

 

1,408,600 

 

2,402,848 

 

 

Compensation for court cases 

 

- 

 

125,000 

 

 

Running expenses of  motor 

vehicles 

 

2,544,391 

 

2,976,606 

 

 

Hire of  motor vehicles 

 

10,699,683 

 

10,108,992 



Sri Lanka Rupavahini corporation - Annual report 2019  

 

487 

 

 

 

Insurance - building & other assets 

 

2,885,508 

 

4,333,322 

 

 

License &  insurance  motor vehicle 

 

1,533,609 

 

1,604,214 

 

 

Repairs & maintenance - building 

 

11,734,798 

 

11,283,928 

 

 

Repairs & maintenance - Garden 

 

2,400,359 

 

2,235,118 

 

 

Repairs & maintenance - Other 

assets 

 

851,240 

 

817,977 

 

 

Water 

 

3,262,800 

 

3,270,147 

 
Lodging 441,391  

 

 

Web hosting / Internet lease line 

4,738,705  

2,086,077 

 

 

Seminar & training programme - 

General 

 

115,500 

 

574,335 

 

 

Anniversary  celebration  

 

1,193,160 

 

1,093,803 

 

 

Public addressing system charges / 

rental 

95,076  

104,576 

 

 

Repairs of  Motor vehicles 

7,736,005  

12,022,789 

 

 

Publicity & propaganda 

-  

42,840 

 

 

Training expenditure - internal 

2,222,914  

4,868,016 

 

 

Incentive payments for production 

55,000  

200,000 
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Survey & research expenses 

1,658,163  

2,326,200 

 

 

Donation 

300,000  

425,125 

 

 

National events 

-  

1,770,177 

 

 

Print of nana mihira Question paper 

5,814,510  

3,746,122 

 

 

Diploma course expenses 

-  

77,743 

 

 

Expenses for election- presidential  

/ general 

568,595  

385,105 

 

 

Expenses for reconciliation channel 

-  

649,738 

 

 

Subscription fees ( Contribution to 

AIBD ) 

7,005,054  

8,467,611 

 

 

Depreciation 

 

19,433,103 

 

 

20,077,950 

 

 

N.B.T 

 

32,934,120 

 

 

33,969,737 

 

   

518,382,560 

 

 

546,122,137 

 

 

Interest Charges for benefit 

obligation 

 

36,113,702 

 

 

50,000,000 

 

 

Administrative Expenses 

 

554,496,262 

 

 

596,122,137 

6 

 

Financial & other charges 

  

 

 

Bank charges 

 

6,636,897 

 

1,064,569 

 

 

Bank interest - OD 
  

30,811,157 
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36,540,437 

 

 

Lease interest ( Vehicle loan ) 

 

- 

 

- 

 

 

 

Bank loan interest 

 

6,246,433 

 

13,432,162 

 

 

Audit fees 

 

1,500,000 

 

1,500,000 

 

 

Legal fees 

 

2,751,482 

 

2,162,300 

 

 

Stamp duty 

34,450 

 

 

41,425 

 

 

Financial & other write offs 

 

150,000 

 

- 

 

 

 Financial and Other Chargers 

 

53,859,699 

 

49,011,613 

7 

 

Taxation 

  

 Profits & income exempt from tax   

 Re-invest treasury bill income 1/9 -  

 
Recognized actuarial gain/Loss (40,125,273)  

 
 (40,125,273)  

 

 

Profit / ( loss ) for the year ending 

 

(467,539,830) 

 

190,605,217 

 

 

Government Subsidiary 

 

- 

 

(479,000,000) 

 

 

Profit / ( loss ) for the year ending 

( Without Government Subsidies ) 

 

(467,539,830) 

 

(288,394,783) 

7 

 

Depreciation 

 

100,958,365 

 

92,365,448 

 

 

Interest paid 

  

- 
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42,786,870 

 

 

Corporation entertainment  

 

1,769,495 

 

2,476,836 

 

 

Publicity & propaganda  

( 25% Disallowable ) 

-  

10,710 

 

 

Donations 

300,000  

425,125 

 

 

Commercial promotional expenses  

( 25% Disallowable ) 

 

1,599,390 

 

1,786,272 

 

 

Contra expenses ( 25% 

Disallowable ) 

263,448  

1,632,280 

 

 

Profit / loss on disposal 

(10,963,181)  

(133,788) 

 

 

Tax gain / loss on disposal 

 

10,988,751 

 

130,864 

 

 

Anniversary celebration 

 

1,193,160 

 

1,093,803 

 

 

Provisions for gratuity 

 

36,113,702 

 

50,000,000 

 

 

Gratuity paid 

 

(44,884,444) 

 

(46,531,707) 

 

 

Provisions for bad debts-Sundry 
 

2,725,721 

 

2,444,602 

 

 

Provisions for bad debts-Clients 

 

5,207,559 

 

2,453,685 

 

 

Provisions for bad debts-Employees 

 

(765) 

 

(35,022) 
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Interest income 

 

(42,599,894) 

 

(38,586,679) 

 

 

Grant for capital items 

 

(57,074,996) 

 

(37,075,000) 

 

 

Foreign Grant for Programme 

Production 

 

(4,612,786) 

 

(27,209,908) 

 

 

Capital allowances  

 

(85,543,348) 

 

(81,598,366) 

 

 

Amortization of foreign aid 

(24,555,761) 

 

 

(24,555,761) 

 

 

Business profit / ( loss ) 

 

(1,001,408,375) 

 

(677,696,172) 

 

 

Interest income 

 

42,599,894 

 

38,586,679 

 

 

Total statutory income 

 

42,599,894 

 

38,586,679 

 

 

35% from net profit allowable 

losses b / f 

 

(14,909,963) 

 

(13,505,338) 

 

 

Assessable income 

 

27,689,931 

 

25,081,341 

 

 

Qualifying payments 

 

- 

 

- 

 

 

Taxable income 

 

27,689,931 

 

25,081,341 

 
 

Tax amount ( 28% ) 

  

7,022,776 
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7,753,`181 

 

 

Income tax liability 

 

7,753,181 

 

7,022,776 

 

 

Deferred tax 

 

(14,253,612) 

 

(5,218,228) 

 

  

(6,500,431) 

 

1,804,548 

 

 

Notional tax credit  

( Treasury bill income 1/10 ) 

 

- 

 

- 

 
 

Tax liability 

(6,500,431)  

1,804,548 
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Property, Plant & Equipment 

Note 
 

Balance as at 

01/01/2018 

Addition 
Adjustme

nt 
Disposals 

 

Balance as at 

31/12/2017 

Addition Disposals 

 

Balance as at 

31/12/2019 

 
Land 

 
7,660,503 

 
- 

 
- 

 
- 

 
7,660,503 

 
- 

 
- 

 
7,660,503 

 

Building 

 

267,338,281 

 

4,537,540 

 

- 

 

- 

 

271,875,821 

 

1,051,296 

 

- 

 

272,927,117 

 

Furniture & 

Fittings 

 

52,877,173 

 

1,910,244 

 

- 

 

- 

 

54,787,416 

 

828,784 

 

- 

 

55,616,200 

 
Plant & 

Equipment 

 
3,016,601,020 

 
28,032,679 

 
(507,209) 

 
(39,653) 

 
3,044,086,837 

 
32,166,119 

 
(69,888) 

 
3,076,183,068 

 
 

- 
 

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
75,167,126 

 
- 

 
75,167,126 

 

Office 

Equipment 

 

51,707,873 

 

1,496,576 

 

- 

 

(141,350) 

 

53,063,100 

 

1,178,396 

 

(72,760) 

 

54,168,736 

 

Electrical 

Equipment  

 

7,906,167 

 

36,490 

 

- 

 

- 

 

7,942,657 

 

23,897 

 

- 

 

7,966,554 

 
TV Sets 

 
24,705,557 

 
2,020,349 

 
- 

 
(465,792) 

 
26,260,114 

 
48,000 

 
(245,049) 

 
26,063,065 

 

Library 
Stocks 

 

2,425,565 

 

230 

 

- 

 

- 

 

2,425,795 

 

11,345 

 

- 

 

2,437,140 

 

Loose Tools & 

Accessories 

 

4,364,908 

 

100,099 

 

- 

 

- 

 

4,465,006 

 

107,243 

 

- 

 

4,572,249 

 

Computer 

 

113,362,408 

 

11,594,307 

 

- 

 

- 

 

124,956,715 

 

12,100,678 

 

- 

 

137,057,393 

 
Other 

Assets 

 
5,023,011 

 
218,901 

 
- 

 
- 

 
5,241,912 

 
27,760 

 
- 

 
5,269,672 

 

Accounting 
Software 

 

9,542,602 

 

- 

 

- 

 

- 

 

9,542,602 

 

- 

 

- 

 

9,542,602 

 

Equipment 
For NTV 

 

33,159 

 

- 

 

- 

 

- 

 

33,159 

 

- 

 

- 

 

33,159 

 

Motor 

vehicle 

 

111,705,466 

 

- 

 

- 

 

- 

 

111,705,466 

 

- 

 

(8,988,132) 

 

102,717,335 

 

Musical 

Instrument 

 

170,037 

 

- 

 

- 

 

- 

 

170,037 

 

- 

 

- 

 

170,037 

 
Caravan 

Equpment 

 
162,142 

 
- 

 
- 

 
- 

 
162,142 

 
- 

 
- 

 
162,142 

 
Security 

Equipment 

 
2,169,763 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,169,763 

 
- 

 
- 

 
2,169,763 

 

JAICA 
Project 

 

66,773,685 

 

- 

 

- 

 

- 

 

66,773,685 

 

- 

 

- 

 

66,773,685 

 

Equipment 
For 

Reconciliati

on Channel 

 

1,524,463 

 

149,246,60
0 

 

507,209 

 

- 

 

151,278,272 

 

- 

 

- 

 

151,278,272 
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Depreciation 

 

Container 
 

1,052,000 

 

2,497,895 

 

- 

 

- 

 

3,549,895 

 

- 

 

- 

 

3,549,895 

 

Total 

Value of 

Assets 

 

3,747,105,782 

 

201,691,90

9 

 

- 

 

(646,795) 

 

3,948,150,897 

 

122,710,64

4 

 

(9,375,828) 

4,061,485,712 

 

Note 

 

Balance as at 

01/01/2018 

 

Depreciatio

n for the 

year 

A

d

j

u

s

t

m

e

n

t 

Disposals 

 

Balance as at 

31/12/2017 

 

Depreciation 

for the year 

 

A

d

j

u

s

t

m

e

n

t 

Disposals 

 

Balance as at 

31/12/2019 

 

Land 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
Building 

 

126,130,600 

 

5,346,766 

 

- 

 

- 

 

131,477,365 

 

5,437,516 

 

- 

 

- 

 

136,914,882 
 

Furniture & 
Fittings 

 

43,381,275 

 

2,779,117 

 

- 

 

- 

 

46,160,393 

 

2,255,727 

 

- 

 

- 

 

48,416,120 

 

Plant & 
Equipment 

 

2,868,148,536 

 

64,741,937 

 

- 

 

(39,649) 

 

2,932,850,825 

 

44,761,733 

 

- 

 

(35,417) 

 

2,977,577,140 

Equipment 

on Trasuary 

Fund 

     6,545,721 - - 6,545,721 

 

Equipment 

For NTV 

 

33,158 

 

- 

 

- 

 

- 

 

33,158 

 

- 

 

- 

 

- 

 

33,158 

 

Office 
Equipment 

 

48,212,979 

 

992,740 

 

 

- 

 

(136,178) 

 

49,069,541 

 

819,862.99 

 

- 

 

(51,069) 

 

49,838,336 

 

Electrical 

Equipment 

 

7,768,403 

 

94,284 

 

- 

 

- 

 

7,862,686 

 

83,317 

 

- 

 

- 

 

7,946,003 

 

TV Sets 

 

23,095,357 

 

1,185,276 

 

- 

 

(434,329) 

 

23,846,305 

 

1,018,265 

 

- 

 

(245,040) 

 

24,619,530 
 

Library 

Stocks 

 

2,266,043 

 

59,534 

 

- 

 

- 

 

2,325,577 

 

58,175 

 

- 

 

- 

 

2,383,752 

 

Loose Tools 

& 
Accessories 

 

3,548,275 

 

146,115 

 

- 

 

- 

 

3,694,390 

 

133,745 

 

- 

 

- 

 

3,828,135 

 
Computer 

 

106,214,157 

 

6,168,060 

 

- 

 

- 

 

112,382,27 

 

6,366,693 

 

- 

 

- 

 

118,748,910 

 

Other Assets 

 

4,435,489 

 

259,969 

 

- 

 

- 

 

4,695,458 

 

205,111 

 

- 

 

- 

 

4,900,570 
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Net book value of assets 
 

Rs. 

 

8 
 

Note 
 

Balance as at 

2017.12.31 

 

Balance as at 

2018.01.01 

 

Balance as at 

2018.12.31 

 

Balance as at 

2019.01.01 

 

Balance as at 

2019.12.31 

  

At Cost 
 

3,747,105,782 
 

3,747,105,782 
 

3,948,150,897 
 

3.948.150.897 
 

4,061,485,712 

  

Depreciation 
 

(3,417,087,741) 

 

(3,417,087,741) 
 

(3,508,843,034) 
 

(3,508.843.034) 
 

(3,600,481,742) 

  

Total 

Carrying 

amount of 

Property, 

Plant & 

Equipment 

 

330,018,041 

 

330,018,041 
 

439,307,863 

 

439.307.863 

 

461,003,970 

 

 

 

 

 

 

Accounting 

Software 
9,303,189 167,626 - - 9,470,816 42,096 - - 9,512,911 

 
Motor 

vehicle 

 

105,097,376 

 

2,903,750 

 

- 

 

- 

 

108,001,126 

 

2,903,750 

 

- 

 

(8,988,131) 

 

101,916,746 

 

Musical 
Instrument 

 

170,028 

 

- 

 

- 

 

- 

 

170,028 

 

- 

 

- 

 

- 

 

170,028 

 

Caravan 
Equpment 

 

162,140 

 

- 

 

- 

 

- 

 

162,140 

 

- 

 

- 

 

- 

 

162,140 

 

Security 

Equipment 

 

2,169,761 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2,169,761 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2,169,761 

 

JAICA 

Project 

 

66,773,669 

 

- 

 

- 

 

- 

 

66,773,669 

 

- 

 

- 

 

- 

 

66,773,669 

 
Equipment 

for 

Reconciliatio
n cennel 

 

855 

 

7,499,234 

 

- 

 

- 

 

7,500,089 

 

30,255,654 

 

- 

 

- 

 

37,755,743 

 
Container 

 

176,451 

 

21,040 

 

- 

 

- 

 

197,491 

 

70,998 

 

- 

 

- 

 

268,488 
 

Total 

Depreciation 

 

3,417,087,741 

 

92,365,449 

 

- 

 

(610,156) 

 

3,508,843,033.80 

 

100,958,365 

 

- 

 

(9,319,656) 

 

3,600,481,742 
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Work - in progress 
Rs. 

 

8 
 

Note 
 

Balance as 

at 

2017.12.31 

 

Additions 
 

Transfers 
 

Balance as 

at 

2018.12.31 

 

Additions  

 

Transfers 

 

Balance 

as at 

2019.12.

31 

  

Work - in 

progress 

  

- 

 

(7,035,435) 

 

- 

 

1,505,600 

 

(1,505,600) 

 

- 

 

 

Total 

Rs. 

 

8 
 

Note 
 

Balance as at 

2017.12.31 

 

Balance as at 

2018.01.01 

 

Balance as at 

2018.12.31 

 

Balance as at 

2019.01.01 

 

Balance as at 

2019.12.31 

  

Total Carrying 

amount of 

property. Plant, 

Equipment 

 

330,018,041 

 

330,018,041 

 

439,307,863 

 

439,307,863 

 

 

461,003,970 

  

Work - in 

progress 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

  

Total 
 

330,018,041 

 

330,018,041 

 

439,307,863 

 

439,307,863 

 

 

461,003,970 
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Sri Lanka Rupavahini Corporation 

Notes to the financial statements 

 

Note 

 

2019 

Rs. 

 

2018 

Rs. 

 

9 

 

Intangible assets 

  

  

Purchase of tele drama 
97,265,000 74,174,694 

  

In - house production tele drama 

19,163,741 23,992,623 

  

In - house production - others 

13,007,369 16,282,031 

  

Program material foreign 

3,630,627 3,732,334 

  

Local programs ( Not telecast ) 

    - 2,994,100 

  

Grant of Foreign programs ( NHK ) 

44,160,000 58,880,000 

  

Intangible Assets 

177,226,737 180,055,781 

10  

Held to maturity financial assets 

  

  

Fixed deposits ( Bank Of Ceylon ) 

 

344,019,376 

 

331,586,614 

  

Fixed deposit ( State Mortgage & 

Investment Bank ) 

 

22,000,000 

 

25,800,162 

   

366,019,376 

 

357,386,776 

    

 

11 

 

Stocks 

  

  

Printing & stationary 

 

1,469,115 

 

2,622,305 

  

Spare parts - ENG I 

 

18,052,749 

 

18,052,749 

  

Spare parts - ENG II 

 

178,344,992 

 

178,757,653 
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Spare Parts ENG & ENGINERING 219,950 271,562 

  

Graphics material 

 

1,001 

 

89,331 

  

Make - up material 

 

10,700 

 

51,750 

  

Building material 

 

8,092 

 

42,349 

  

Motor vehicle material 

 

1,357,794 

 

1,306,260 

  

Diesel stocks 

 

1,522,040 

 

1,987,386 

  

Capital Items 

 

- 

 

1,217,700 

  

Office requisites ( excluding printing & 

stationary ) 

 

23,485 

 

22,050 

  

Miscellaneous items 

 

215,255 

 

213,440 

  

Cassettes & tapes ( blank ) in main stores 

 

2,318,016 

 

477,930 

  

Electrical consumables 

 

244,151 

 

265,779 

  

Cassettes & tapes ( library ) 

 

154,140 

 

604,868 

  

Recorded cassettes 

 

575,192 

 

756,850 

          204,516,673 206,739,963 
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12 Trade receivables 

  

Client debtors 

518,315,788 534,003,529 

  

Returned Cheques 

42,500 42,500 

  

Less : Impairment of client debtors 

(101,104,171) (95,896,612) 

  417,254,118 438,149,417 

 

13 

 

Loans & other receivables 

  

 

13.1 

 

Treasury bills 

2,596,016   

2,422,703 

   

2,596,016 

 

2,422,703 

 

13.2 

 

Debtors - Employees 

  

  

TV loan - others 

35,452  

35,452 

  

Distress loan 

72,273,664  

90,767,787 

  

Festival advance 

307,800  

334,950 

  

Transport loan 

22,988,301  

30,042,826 

  

Special loan 

16,416,227  

20,213,914 

  

Other loan 

-  

- 

  

Textile loan 

2,778,267  

2,802,854 

  

Housing loan 

60,586,534  

52,994,514 

  

Debtors - Employees 

175,386,245  

197,192,297 

  

Less : Impairment of loan debtors 

(172,661)  

(173,426) 

   175,213,584  

197,018,871 

  

Loan & other receivable 

177,809,600  

199,441,574 

 

14 

 

Other receivables 

  

 

14.1 

 

Advances & deposits 
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State Mortgage & Investment Bank  

( Housing loan fund ) 

13,288,676  

10,935,929 

  

Goods in transit 

114,985,792  

59,797,121 

  

Advance on LC 

1,590  

19,500 

  

Advance to suppliers - ( Local purchases 

Institutes ) 

1,669,191  

1,748,262 

  

Advance to suppliers 

5,131,612  

8,043,324 

  

Advance to employees - Miscellaneous 

697,275  

1,325,954 

  

Advance to employees - Program 

1,165,798  

2,554,500 

  

Cash in hand divisions ( petty Cash ) 

-  

22,906 

  

Deposits for services - Refundable 

 

3,197,307 

 

32,756,383 

  

Stamp IMP - Administration division 

 

72,865 

 

50,155 

  

Advance for room charges 

 

319,000 

 

761,500 

  

Advance on foreign purchase - Spares 

parts 

 

9,233,586 

 

9,234,548 

  

Travelling Advance - local 

 

- 

 

- 

  

Advance to employees - Purchase 

 

601,026 

 

1,035,381 

  

Withholding tax ( WHT ) deducted at 

source 

 

36,974,494 

 

34,971,874 

   

Travelling Advance - Foreign 

30,646  

116,145 

  

Tax - Economic Service Charge ( ESC ) 

  

12,477,892 
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22,225,059 

  209,593,916  

175,851,374 

 

14.2 

 

Sundry debtors 

  

  

Miscellaneous  debtors 

2,351,594  

1,762,117 

  

Recoverable from retired / resigned 

employees 

80,358 

 

 

80,358 

  

Income receivables ( From inland revenue 

& other ) 

56,989,115  

43,144,480 

  

Income receivables - Investment income 

17,314,350  

19,569,818 

  

Staff debtors - Sundries 

42,644  

57,236 

  

Insurance corporation  medical scheme 

200,515 

 

 

528,374 

  

Coin adjustment 

30,116  

30,642 

  77,008,692  

65,173,024 

  

Less : Impairment of sundry  debtors 

(33,141,986)  

(30,416,265) 

  

Other receivables 

43,866,706  

34,756,759 

  253,460,622  

210,608,133 

 

15 

 

Cash, bank balance & deposits as call 

  

  

BOC savings A / C 

 

1,097,793 

 

492,831 

  

Call Deposit 

  

- 

  

Fixed deposits - short terms 

 

- 

 

13,323,299 

  

Repo 

 

- 

 

70,000,000 

  

Peoples bank 

 

50,000 

 

50,000 
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Cash, bank balance and deposits as call 

1,147,793 83,866,130 

 

16 

 

Government grant for capital items 

- - 

  

Government grant for capital items 

 

333,372,613 

 

240,447,609 

 Government grant for capital items 333,372,613 240,447,609 

 

17 

 

Retirement benefit obligation -Gratuity 

  

  

Retirement benefit obligation - Gratuity 

 

224,679,135 

 

193,324,604 

  

Retirement benefit obligation -Gratuity 

224,679,135 193,324,604 

 

18 

 

Trade payables  

  

  

Creditors client 

 

19,598,603 

 

19,004,079 

  

Agency commission payable 

 

95,826,493 

 

92,037,361 

  

Client transfer / refunds 

1,000,927 1,000,927 

   

Trade payables 

116,426,023 112,042,366 

 

19 

 

Other financial liabilities 

  

  

Accrued expenses 

 

179,155,943 

 

142,398,065 

  

Unclaimed salaries & wages 

 

332,923 

 

243,930 

  

Retention - contract 

                   7,788  

177,963 

  

Security - contract & suppliers 

 

94,241 

 

69,241 

  

Creditors control 

  

7,053,679 
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7,238,460 

  

Cancelled cheques - corporate 

 

41,488,923 

 

9,221,842 

  

Artists fee payable ( cancelled cheques ) 

 

2,899,115 

 

2,256,448 

  

Retention - SLRC employees 

7,000 7,000 

  

SLBC 

90 90 

  

Pre receipts 

            7,798,036  

324,344 

  

Tender deposits ( Refundable ) 

            1,409,621  

1,515,421 

  

Salaries payable 

          57,007,809 

 

 

56,914,371 

  

Views hip contribution payble 

 

3,763,815 

 

212,442 

  

Fund for Rupavahini museum 

10,002 10,002 

  

CIR stamp duty 

(9,500) 170 

 Ministry of State 179,112 90,152 

  

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 

 

333,899,038 

 

253,010,820 
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20 

 

Other payables 

  

  

Retention with holding tax 

 

2,130,916 

 

2,185,279 

  

Provision for income tax 

 

7,753,181 

 

7,022,776 

  

VAT control A / C 

 

340,675 

 

11,730,269 

  

Retention with holding turnover tax 

 

4,447 

 

4,447 

  

PAYE tax 

 

507,665 

 

787,808 

  

Other payables 

 

10,736,884 

 

21,730,579 

 

21 

 

Bank overdraft 

  

  

Bank overdraft - BOC Torrington Branch 

 

47,686,979 

 

8,825,453 

  

Bank overdraft - BOC corporate branch 

 

435,031,703 

 

235,474,993 

           482,718,683  

244,300,445 

 

22 

 

Bank loan 

  

 

22.1 

 

Bank Loan current portion 

 

15,604,561 

 

50,000,004 

 

22.2 

 

Bank Loan non - current portion 

- 8,333,318 

22.3  Short- Term Bank Loan – ICC World Cup 73,000,000 - 

   

88,604,561 

 

58,333,322 
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MED/B/SLRC/1/FA/201908 August 2020 

 

Chairman 

Sri Lanka Rupawahini Corporation 

 

Report of the Auditor General on the Financial Statements of the Sri Lanka Rupawahini 

Corporation for the year ended 31 December 2019 in terms of Section 12 of the National Audit 

Act, No. 19 of 2018. 

___________________________________________________________________________ 

 

1 Financial Statements 

 

1.1 Qualified Opinion  

 

The audit of the financial statements of the Sri Lanka Rupawahini Corporationfor the year 

ended 31 December 2019  comprising the statement of financial position as at 31 December  

2019and the statement of income,statement of changes in equity  and cash flow statement for 

the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant 

accounting policies, 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 provisions of the National Audit Act No. 19 of 2018 and the Finance Act 

No. 38 of 1971.  My report to the Parliament in pursuance of provisions in Article 154 (6) of 

the Constitution will be tabled in due course.   

In my opinion, except for the effects of the matters described in the basis for Qualified 

Opinion section of my report, the accompanying financial statements give a true and fair 

view of the financial position of the Corporation as at 31 December 2019, and of its financial 

performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Sri Lanka 

Accounting Standards. 
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1.2 Basis for Qualified Opinion  

-------------------------------------- 

  

a) According to the Paragraph 32 of the Sri Lanka Accounting Standards 1,  

assets and liabilities should not be set off against each other by an entity unless otherwise 

required or permitted by a Standard. Nevertheless, the debit balances arisen due to 

accounting errors amounting to Rs.5, 955,978 had been set off against the payable agents’ 

commission and as a result, the payable balance of agents’ commission had been shown 

in the financial statements  asRs.95, 826,492.  

 

  

b) According to the Paragraph 9 of the  Sri Lanka Accounting Standards 2, the stocks 

should be assessed and shown in the financial statements at the net realizable value or 

the cost whichever less is. However the stocks amounting to Rs. 204,516,673 had been 

shown at the cost in the financial statements without estimating the net realizable value.  

Further  balances of  unusable stock and non- moving stock of Rs.346,198andRs. 80,432 

had been included in the  physically verified balance of Rs. 5,867,559 of the said stock 

 

c) Although 10 cases had been filed in the Courts by different parties requesting 

compensation of Rs. 844,120,000, it had not been disclosed in the financial statements as 

per the Sri Lanka Accounting Standards 37.  

 

d) According to the paragraph 118 (C) of the  Sri Lanka Accounting Standards 38, 

even though the gross value and the cumulated amortization amount of intangible assets 

as at the open and closing date of the financial year should be disclosed, net value of the 

intangible assets had been shown in the financial statement instead of the cost of those 

assets and cumulative amortization value had not been disclosed as well. 

 

e) According to the Sri Lanka Accounting Standards 39, even though investments should 

be shown at the fair value in the financial statements, investment made in the Lanka 
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Puwath Ltd. amounting to Rs. 1,104,000 had been shown at the cost inthe financial 

statements by the Corporation and actions had not been taken to identify the increase or 

decrease of the investment and to make relevant adjustments in the financial statements.  

 

 

f) According to the Sri Lanka Financial Reporting Standards 13, property plant and 

equipment which had been fully depreciated but still in use in operations should be 

revalued and the fair value of those assets should be disclosed in the financial statements. 

However actions had not been taken to revalue and show the fair value of the assets 

which had been purchased at Rs. 3,315,949,586  andfully depreciated but still in use , in 

the financial statements. 

 

g) Although a sum of Rs. 100 million had been received to the Corporation asfinancial  

grants in November 2018,it had not been amortized in that year and vehicle valued at Rs. 

11.5 million which had been received in the year 2016 as grants  had been amortized 

since the date of which it was received. Policies followed by the Corporation for 

amortization of grants had not been disclosed in the notes to the financial statements and 

as a result, accuracy of amortization could not be examined.  

 

 

h) According to the cash flow statement as at 31 December 2019 transactions of a bank 

savings account belong to the Corporation had been shown as an investing activity in the 

cash flow statement. As a result a deference of Rs.1, 097,793 had been observed between 

the bank and cash balance of the financial position statement and the cash and cash 

equivalent of the cash floor statement as at the end of the year under review.  

 

i) Although the legally  validity period of a cheque is  6 months, cheques over 6 months  

valued at Rs. 14,380,324  had not been cancelled when calculating the bank balance of  

cash book  of the Corporation as at 31 December 2019. As a result the overdraft balance 

of the cash book had been overstated by Rs. 14,380,324 and the balance of creditors had 

been understated by the same amount. 
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j) Equipment valued at Rs. 75,167,126 had been purchased by the Corporation during the 

year 2019 for Rehabilitation Channel using the Government Grant of Rs. 100 million 

which had been received to the Corporation in the year 2018. However amortization had 

been made on the totalGovernment Grant of Rs 100 million instead of calculating 

amortization on the value of equipment purchased. As a result, other income had been 

overstated by Rs. 13,454,279 and the Government Grant had been understated by the 

same amount.  

 

k) An adequate computerized information system had not been maintained by the 

Corporation as possible as to keep separate records relating to agents commission 

payable to each agency and an age analysis had not been presented for the balance of 

payable agency commission as at 31 December 2019 amounting to Rs. 95,826,492.  

 

l) When calculating impairment of debtors,  although the 100 per cent  impairment had 

been done  on Rs. 80,062,377  which had been recognized as unrecoverable balance of 

debtors,  the reasons based for recognition such amount  as unrecoverable  had not been 

explained.  

 

m) Although a sum of Rs. 1,104,000 had been invested by the Corporation for purchasing 

shares of the Lanka Puwath Ltd in the years 1985 and 1992, any dividend income had 

not been received up to the year 2019. Certificates of Shares could not be obtained due to 

non-availability of sufficient documents to submit to the Lanka Puwath Ltd in order to 

confirm the value of the investment. However evidence had not been made available to 

audit to confirm that the investment had been made on the approval of the Minister of 

Finance with the concurrence of the relevant Minister and had been made in connection 

with a matter directly connected to television telecasting as per the Section 15 of the Sri 

Lanka Rupawahini Corporation Act. 
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n) Although it had been reported to audit that, actions to be taken to rectify the difference 

between the cumulative depreciation account and the schedule amounting to Rs. 

12,951,413 which had been brought forward since previous years, actions had not been 

taken to rectify the said difference even in the year under review. 

 

o) The net assets of the Corporation had decreased continuously from the year 2015 to 2017 

and net assets had increased in the year 2018 and decreased in the year 2019. Even 

though losses had occurred continuously from the year 2015 to the year 2017, a profit of 

Rs. 188,800,669 had been reported in the year 2018 due to the Government Grant of Rs. 

479,000,000 received in the year 2018. The loss for the year 2019 was Rs. 461,039,399. 

Further the bank overdraft as at the end of the year 2015 amounting to Rs. 244,648,000 

had increased up to Rs. 482,718,683 as at 31 December 2019.The continuous loss of the 

Corporation had affected to the net assets and liabilities and therefore the going concern 

of the Corporation without a financial assistance of the Treasury or Government is 

uncertain.The  net assets  belong to the Corporation had reduced by 66 per cent since the 

year 2015 to the year 2019. 

 

I conducted my audit in accordance with Sri Lanka Auditing Standards (SLAuSs). My 

responsibilities, under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the 

Audit of the Financial Statements section of my report.  I believe that the audit evidence I have 

obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my qualified opinion. 
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1.3 Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial 

Statements  

 

Management is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair 

view in accordance with Sri Lanka Accounting Standardsand for such internal control as 

management determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are 

free from material misstatement, whether due to fraud or error.  

 

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the 

Corporation’s  ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters 

related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management 

either intends to liquidate the Corporationor to cease operations, or has no realistic alternative 

but to do so.  

 

Those charged with governance are responsible for overseeing the Corporation’s financial 

reporting process.  

 

As per Section 16(1) of the National Audit Act No. 19 of 2018, the Corporationis required to 

maintain proper books and records of all its income, expenditure, assets and liabilities, to 

enable annual and periodic financial statements to be prepared of the Corporation. 

 

1.4 Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements  
 

My objective is to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a 

whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an 

auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, 

but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Sri Lanka Auditing Standards 

will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud 

or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably 
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be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial 

statements.  

 

As part of an audit in accordance with Sri Lanka Auditing Standards, I exercise professional 

judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. I also:  

 

 Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, 

whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those 

risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for 

my opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is 

higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, 

intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.  

 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit 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 Company’s internal control. 

 

 

 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 

accounting estimates and related disclosures made by the management.  

 

 Conclude on the appropriateness of the management’s use of the going concern basis of 

accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty 

exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the 

Corporation’sability to continue as a going concern. If I conclude that a material 

uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related 

disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify 

my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of 

my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Corporationto 

cease to continue as a going concern.  
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 Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, 

including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying 

transactions and events in a manner that achieves fair presentation.  

 

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, 

significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I 

identify during my audit.  

 

2. Report on Other Legal and Regulatory Requirements  

 

National Audit Act, No. 19 of 2018 includes specific provisions for following requirements. 

 

- Except for the effect of the matters described in the Basis for Qualified Opinion 

paragraph, I have obtained all the information and explanation that required for the audit 

and as far as appears from my examination, proper accounting records have been kept by 

the Corporation as per the requirement of section 12 (a) of the National Audit Act, No. 

19 of 2018. 

 

- The financial statements presented is consistent with the preceding year as per the 

requirement of section 6 (1) (d) (iii) of the National Audit Act, No. 19 of 2018. 

 

- The financial statements presented includes all the recommendations made by me in the 

previous year as per the requirement of section 6 (1) (d) (iv) of the National Audit Act, 

No. 19 of 2018 except for the observations mentioned in paragraphs 1.2.1 (a),(b),(e), (f)  

1.2.4 (a), 1.2.5 (a) and 1.2.6 (a) (ii),(v). 

 

 

Based on the procedures performed and evidence obtained were limited to matters that are 

material, nothing has come to my attention; 
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- to state that any member of the governing body of the  Corporation has any direct or 

indirect interest in any contract entered into by the Corporation  which are out of the 

normal cause of business as per the requirement of  section 12 (d) of the National Audit 

Act, No. 19 of 2018. 

 

- to state that the  Corporation  has not complied with any applicable written law, general 

and special directions issued by the governing body of the  Corporation as per the 

requirement of  section 12 (f) of the National Audit Act, No. 19 of 2018  

 

Reference to Laws, Rules                  

Regulations etc. 

 

Non-compliance 

 

(a) Section 20 (1) of the Value 

Added Tax No. 14 of 2002 

Although a tax invoice should be issued within a 

period not more than 28 days of the supply made, 

a practice of issuing tax invoice in the instance of 

receiving money from the customer was being 

followed by the Corporation. Hence the receivable 

balance including the VAT receivable as at 31 

December 2019 of which invoices had not been 

issued was Rs. 518,315,788. 

 

 

(b) Financial Regulations of the 

Democratic Socialist Republic 

of Sri Lanka 

 

 

(i) F.R  155 Replies had not been received for 03 audit 

quiresissued in the year 2016, 08 audit quires 

issued in the year 2017,06 audit quires issued in 

the year 2018 and 09 audit quires issued in the 

year 2019.  
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(ii) Section (2) (b) of Financial 

.Regulation  371 amended by 

the Public Finance Circular 

No.03/2015 dated 14 July 

2015 

Although the maximum ad hoc imprest which can 

be given in one instance is Rs.100,000, a sum of 

Rs. 6,944,462 had been given in 12 instances 

exceeding the maximum imprest limit as at 31 

December of the year under review  for 

programmes, accommodation facilities, supplies 

and purchasing  

(iii) F.R. 396 Instead of entering the value of cancelled cheques 

to the ledger as a payable debt, it had been credited 

to accounts as cancelled cheques. The value of 

cheques cancelled such a way in the years 

2013,2014,2015,2016, 2017, 2018 and 2019  

wereRs. 3,109,695  Rs. 86,535  Rs. 4,991,082 Rs. 

453,843 Rs. 42,858 Rs. 2,542,886 and Rs. 33,161, 

138had been shown  under the current liabilities in 

the financial position statement. 

c) Public Enterprises Circulars 

 

 

 

(i) Section 6.5.1 of the Circular 

No. PED/12 dated 02 June 

2003 

Although the Draft Annual Report for the year 

under review should be submitted to the Auditor 

General within 60 days after the close of the 

financial year, the said report had not been 

submitted to the Auditor General even up to the 

date of this report. 

 

(ii) Circular No. PED/04 

dated 01 January  2003  

 

Circular No. PED/58  dated 

29  April  2011 

In addition to the allowance payable according to 

the provisions of the Circular, an additional 

entertainment allowance of Rs. 30,000 had been 

approved by the Board Decision No. 759.07.00 

(i)for the Chairmen of the Corporation since 07 



Sri Lanka Rupavahini corporation - Annual report 2019  

 

515 

 

 

Circular No. PED 03/2015 

dated 17 June 2015 

 

September 2010 and it had been paying monthly 

up to now since then. Accordingly a sum of Rs. 

3,223,064 had been paid to the Chairmen chaired 

since 31 December 2010 to 31 December 2019 

contrary to the Circulars issued by the Department 

of   Public Enterprises.  

 

(iii) Circular No. PED 01/2015 

dated 25 May  2015   

 

 

i. Paragraph 2.3  A sum of Rs. 10,208,104 had been paid as 

transport and fuel allowance  during the year under 

review  for 137 officers who were in MM and JM 

categories and  not entitled to the fuel and 

transport allowances  

 

ii. Paragraph 3.2 Approval of the Secretory to the Ministry had not 

been obtained for over usage of 3747 liters of fuel 

used by a Chairperson and a Director General 

employed in the year 2019 and approval of the 

Board of Directors had not been obtained for the 

over usage of 447 liters of fuel used by a  Working 

Director and the  Director (Marketing. The value 

of the fuel of which the approval had not been 

obtained was Rs. 645,422. 

 

 

a) Public Administration 

Circulars 

 

(i) Circular No. 30/2016 dated 29 

December   2016   

 

Fuel consumption   in respect of 36  vehicles 

owned by the Corporationhad not been tested as 

per the Circular.   
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(ii) Circular No. 26/90 

dated 18 May 1990   

Although liquor should not be served at 

Government functions,  a sum of Rs. 1,700,675 

had been incurred  during the year under review on 

cocktail reception in the programme of  

NawyakaranayeAbhimangalya held in Colombo 

Hilton Hotel.  

(iii) Circular No. 148 dated 

16 October 1979 

Although all public officers should not attend 

social functions of a public nature as cocktail 

parties, contrary to this requirement, the senior 

management of the Corporation had participated to 

the programmeof  NawyakaranayeAbhimangalya. 

Further the Government procurement Procedure 

had not been followed for selecting the hotel for 

the programme.   

(iv) Assets and Liabilities Act 

of National State Council 

No. 01 of 1975 amended by 

the Act No.74 of 1998. 

Expresses of assets and liabilities had not been 

given by 11 executive officers out of 64  who 

should submit express of assets and liabilities for 

the year 2018/2019. 

 

 

- to state that the  Corporation  has not performed according to its powers, functions and 

duties as per the requirement of section 12 (g) of the National Audit Act, No. 19 of 2018 

except for the following observation. 

 

Contrary to the terms of the Section (3) (1) (a) of the Rupawahini Corporation Act 

No.06 of 1982,  recruitment had been done for the post of working Director   

which was not included in the Scheme of Recruitment and a total sum of Rs. 

1,399,667 had been paid as Rs. 65,000  per  month from January 2017 to 

December 2018. 
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3. Other Audit Observations 

----------------------------- 

a) According to the chapter 7 (1) of the Finance Act No. 38 of 1971, It shall be the duty of 

the governing body of a Public Corporation to conduct the business of the Corporation so 

that the ultimate surpluses on revenue account shall at least be sufficient to cover the 

ultimate deficits on such account over a period of five years or such other period as may 

be determined by the Minister of Finance. However when analysing financial statements 

of  past 3 years  it was observed that the operation of the Corporation had not been 

reached to that expected level.It was further observed that  the total of the financial result 

of  recent 5 years of the Corporation   was a net loss of Rs. 1,171,305.  

 

b) According to the credit policy of the Corporation, even though the period of credit is one 

month, the balance of debtors exceeding such period of time was Rs. 414,301,517 

represented 80 per cent. Out of that, the debtor   balance exceeding 5 years was Rs. 

83,401,301 represented 16 per cent.  

 

 

c) Out of the total balance of debtors as at 31 December 2019, a sum of Rs. 260,810,285 

representing 50 per cent had represented with 24 agreements entered into with 14 debtors 

valued over 5 million. Out of the said balance, even though legal actions had been taken 

to recover Rs. 10 million which should be recovered from the National savings Bank 

relating to an agreement entered into with in the year 2014, it was observed that the 

recoverability is uncertain due to unavailability of formal agreement.  

 

d) Legal actions could not be proceeded in connection with 05 debtors valued at Rs. 

1,382,015 due to unavailability of formal agreements and customers and their addresses 

could not be found. Hence 100 per cent impairment had been done during the year under 

review.  
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e) Out of the debtor balance of Rs. 518,315,788 recoverable as at 31 December of the year 

under review, the balance of which five years had exceeded was Rs. 83,401,301 and 

legal actions had been taken to recover only Rs. 21,590,763 represented 25 per cent.  

f) It was recommended and the approval of the Board of Directors had been received to 

write off a  sum of Rs. 21,461,907included in the debtor balance of Rs. 518,315,788 as at 

31 December 2019   due to the reasons such as the institution was closed , there was not 

enough amount to be recovered,it has expired  or over scheduling. The permission of the 

Department of Public Enterprises had been requested for writing off the said balance on 

24 August 2016 and however the permission had not been received until August 2020.  

 

g) According to the Section 11 of the Prescription Act No:68 of 1969, legal actions should 

be taken within a period of  6 years for recovering debts from the debtors who did not 

pay debts and if such actions could not be taken it has become obsolete. Even though the 

period of 6 years had expired, actions had not been taken to proceed legal actions to 

recover a sum of Rs. 72,679,947 from 114 debtors before the debt transactions expires. 

 

 

h) Balance confirmations had not been called from the debtors to confirm the balance of  

Rs. 518,315,788 as at 31 December 2019.  

 

i) A credit balance of Rs. 3,520,954 relating to contra deal for the years 2014 and 2015 had 

been included in the credit balance of Rs. 19,598,603 as at 31 December 2019. 

Agreements had not been signed with the clients relating to the said transactions and 

those clients could not be able to claim. The ability of taking such amount to the revenue 

had not been considered. 

 

 

j) Seventeen cases had been filed against to the Corporation by external parties  for the 

reasons such as violation of human rights because of  stopping a live programme half a 

way, making  insult  by news telecasted, tax payable to the Ministry for drama telecasted 

not being paid and being stopped telecasting a drama after telecasting a few episodes. 
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The amount of compensation requested by the plaintiff relating to 10 cases was Rs. 

844,120,000. However a sum of Rs. 6,645,670 had been paid as lawyer’s fees as at 31 

December 2019. 

 

k) The Corporation had filed suits against 12 debtors as at 31 December 2019  and expected 

to be recovered a sum of Rs. 25,093,207 and a sum of Rs. 1,521,750 had been paid as 

lawyer’s fees as at 31 December 2019. 

 

 

l) Two individuals had filed a case against to the Corporation requesting a sum of Rs. 

1,000,000 as compensation mentioning that human rights had been violated because 

telecasting of live programme namely “Ira andurupata” had been stopped halfway on 04 

November 2008. A sum of Rs. 1,608,150 had been spent as  legal charges  as at 31 

December 2019 exceeding the amount of compensation which had been  requested.  

 

m) Two cases had been filed by the Corporation against to two companies for recovering a 

sum of Rs. 11,191,484 which should be recovered as rent and electricity for using towers 

belong to the Corporation. However a sum of Rs. 518,550 had been incurred as legal 

charges as at the end of the year under review.  

 

 

n) A sum of Rs. 13,765,000 had been amortized for the programmes which had been 

purchased from external parties but could not be telecasted due number of turns in the 

period of agreement  and it had been included in the value of amortization of  Rs. 

56,395,946 which had been done for the programmes during the year under review. It 

was observed that amortization had been done without earning any income from those 

programmes due to unavailability of proper mechanism for telecasting programmes 

which were purchased externally  due number of turns.  

 

o) The legal right of the high valued building and land 8 acers in extent located in 

BouddhalokaMawatha Colombo 7   of which the head office of the Sri Lanka 
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Rupawahini Corporation is conducted in about 38 years since its establishment of the 

year 1982 had not been transferred to the Corporation and actions had not been taken to 

disclose the value of the said property in financial statements.  

 

 

p) Although the monopoly power for telecasting the lottery draw conducted by the National 

Lotteries Board and the Development Lotteries Board was owned by the Sri Lanka 

Rupawahini Corporation, the air time for telecasting the lottery draw had been reserved 

by the said 2 Institutes through private agencies. Hence a commission of 15 per cent of 

the revenue received to the Corporation from the Lotteries Board had to be paid to an 

intermediate party and in addition to that commissions had to be paid to the Marketing 

Executives of the Corporation.The revenue earned by the Corporation during the year 

under review from National Lotteries Board and Development Lotteries Board   was Rs. 

687,561,590 and agent commission was Rs. 103,134,239 and the marketing executive’s 

commission was Rs. 11,278,668.  

 

q) The Corporation had granted an opportunity for advertising free of charge to the 

Development Lotteries Board.  The air time value of a sample examined was Rs. 

61,150,000 andaccording to the price index, the value of the advertisements given free of 

charge wasRs. 45,765,000. Accordingly it was observed that, almost 75 per cent of the 

value of advertisement had been done free of charge.  

 

r) Any income had not been received to the Corporation for 100 hours and 45 minutes for 

programmes which should be charged but telecasted free of charge during the year 2019. 

The value of such programmes was Rs. 27,889,000. 

 

 

s) An air time revenue ofRs. 103,550,000 which should be recovered for the advertisement 

programme of Gam Udawa Model villages to be vested in people organized by the 

Ministry of Housing, Construction and Cultural Affairs had not been recovered even up 

to June 2020. It had not been entered into a proper agreement with the Ministry of 
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Housing, Construction and Cultural Affairs in connection with telecasting 

advertisements and even though several parties had made requests for telecasting those 

advertisements from time to time, formality of such requests was problematic. 

 

t) According to an agreement entered into with a private institution, the project of Earth 

Watchman had been commenced by the Chairperson and the Director General of the 

Corporation without the approval of the Board of Directors.However only the opening 

ceremony had been held and   the project had been given up after incurring a sum of Rs. 

1,720,035 by the Corporation. The sponsorship received to the project was only Rs. 

1,250,000. The project had been commenced without carrying out a proper study and   as 

a result  a loss of Rs. 470,035  had  occurred to the Corporation. 

 

u) Contrary to the instructions of the letter of the Director General of Management Service 

No. DMS/1593/Vol- III and dated 19 July 2019, recruitment had been done on contract 

basis for the post of Director (Marketing) continuously and when considering the period 

of the year 2015 to the year 2018, there was a downward trend in the sales income of the 

Corporation. 

 

 

v) Although the overdraftlimit granted by the bank for an account maintained by the 

Corporation was Rs. 179 million, the said limit had been exceeded in every month of the 

year and the overdraft balance of the said account as at 31 December 2019 wasRs. 

435,031,703. Further the overdraft limit of the other bank account was Rs. 10 million 

and however the said limit also had been exceeded in every month of the year under 

review. According to the financial statements, the bank overdraft as at 31 December 

2019 was Rs. 47,686,979. Extra interest is recovered by the bank for the balance of 

which the approved limit exceeds and a sum of Rs. 36,540,437 had been paid as interests 

for the bank overdraft for the year under review.  
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w) A sum of Rs. 33 million which had been invested by the Corporation in fixed deposits 

had been encashed before maturing  the investment and as a result the interest relating to 

the said investment had lost to the Corporation.  

 

x) The Approval of the Cabinet had been given on December 2014 to conduct a rupawahini 

channel in a studio established in Italy or other country in Europe through satellite 

technology in order to bring out the Sri Lankan uniqueness to the world and to improve 

the appreciation and knowledge of Sri Lankans who live in   foreign countries and to 

obtain necessary equipment temporary on  lease basis  under the agreement of the 

Ministry of Finance. A sum of Rs. 3,454,279 had been paid on 02 January 2015 as an 

advance to a Company located in Pannipitiya area which had engaged with distribution 

of satellite technology Internationally .However written agreement or approval of the 

Ministry of Finance had not been obtained in this regard. Further the said activity had 

been given up completely after January 2015 and actions had not been taken to recover 

the advance paid even up to the end of the year under review. 

 

y) The total number of approved cadre for the Corporation was 1,049 including 1041 

permanent and 8 contract. However the actualpermanent cadre employed in the service 

as at that date was  only 898 and the  officers who had been recruited as at that date on 

casual and contract basis were 32.Accordingly there were 159 vacancies in various  

permanent posts. Further 05 posts had been filled on acting basis.  

 

 

z) Twenty nine permanent employees, thirteen employees under contract basisand 03 

officers under assignment basis had been recruited for 15 posts which had not been 

included in the approved cadre approved for the Corporation by the letter of the Director 

General of the Management Services No. DMS/E4/37/4/231/1-1dated 30 June 2011. 

 

aa) Five instances were observed that officers who had not fulfilled the requirements 

mentioned in the section 1.7 of chapter 11 of the Establishment Code had been 

appointedon acting basis for executive posts of the Corporation.  
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bb) Annual reports for the years 2014,2015,2016,2017 and 2018 had not been tabled in 

parliament up to the date of this report. 

 

cc) Air time valued at Rs. 3,030,564 had been given to the Lakbima News Papers as a contra 

deal in the year 2014 without an agreement in order to have a mutual connection of 

advertising with other media institution. Nevertheless the service which should be 

received by the Corporation had not been obtained up to the end of the year under 

review.  

 

 

 

W.P.C. Wickramaratne.  

Auditor General 

 


