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1.0 ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය
1.1 හැඳින්වීම
“ෙසෞභාග්යෙය් දැක්ම” පතිපත්ති පකාශනයට අනුගත ෙවමින් ෙමරට ජනමාධ්ය ක්ෙෂේතය නූතන
පෙව්ශයන් කරා ෙයොමුකරවීෙම් කාර්යය ෙමම අමාත්යාංශයට පැවරී ඇති බැවින් ජනමාධ්ය ක්ෙෂේතය
පාමාණාත්මකව ෙමන්ම ගුණාත්මකවද සංවර්ධනය විය යුතු බව ෙමම අමාත්යාංශය මැනවින්
අවෙබෝධ කර ෙගන ඇත.
ෙමම අමාත්යාංශය ජනමාධ්ය භාවිතය සම්බන්ධෙයන් ජාතික අවශ්යතාවය හඳුනා ගනිමින් ඊට නිසි
ජවය හා උත්ෙත්ජනය සපයමින් “ෙසෞභාග්යෙය් දැක්ම” සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට අවශ්ය
මූලික පියවර දැනටමත් ආරම්භ කර ඇත.
ශි ලාංෙක්ය අනන්යතාවය සුරකිමින් සාරධර්ම පිරි සමාජයක් බිහි කිරීෙම් අභිලාෂෙයන් සමබර හා
නිවැරදි ෙතොරතුරු ලබා දීම සඳහා සියලුම මාධ්ය ආයතන සමග මිතශිලී පතිපත්තියක් අනුගමනය
කිරීමද එමගින් නව මාධ්ය සම්පදායක් බිහිකිරීමට දායකවීමද ෙමම අමාත්යාංශෙය් පරමාර්ථයයි.
ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් හා සන්නිෙව්දන මාධ්යයන්ෙග් සීඝ වර්ධනයත් සමග සමස්ථ මානව පජාවම
මාධ්යකරණයට ලක්ව ඇත. එබැවින් සමාජ සබඳතා නවීකරණය ෙමන්ම පජාතන්තවාදී සබඳතා
ශක්තිමත් කිරීමට, ජනමාධ්ය සතු පබල ශක්යතා නිර්මාණශීලිව ෙයොදා ගැනීමට අවශ්ය නියාමනයන්
සහ උපෙද්ශනයන් ලබා ෙදමින් ෙහොඳින් දැනුම්වත් වූ සමාජයක් බිහි කිරීම සඳහා ෙමන්ම, ජනමාධ්ය
අමාත්යාංශය, ස්වාධීන හා වගකීම් සහිත ජනමාධ්ය කලාවක් බිහි කිරීම සඳහා ද අවශ්ය පරිසරය
නිර්මාණය කිරිෙම් කාර්යෙය් නියුතුව සිටි.
දියුණු ජනමාධ්ය සදාචාරයක් සඳහා සමස්ත ජනමාධ්යෙව්දීන් දැනුෙමන් හා අත්දැකීෙමන් සන්නද්ධ
කර ජනමාධ්යෙව්දීන්ෙග් වෘත්තීමය තත්ත්වය උසස් කිරීමට හැකි මංෙපත් විවර කිරීම හා නවීන
තාක්ෂණෙය් පහස ජනමාධ්ය ක්ෙෂේතෙය් පවර්ධනයට ෙයොදා ගැනීමට කටයුතු කිරීම ෙමම
අමාත්යාංශෙය් වගකීමක් වන බැවින් “ෙසෞභාග්යෙය් දැක්ම” පතිපත්ති පකාශනෙය් අවධාරණය කර
ඇති පරිදි ජනමාධ්යෙව්දීන්ෙග් වෘත්තිමයභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා ජනමාධ්ය අධ්යාපන පීඨයක්
ආරම්භ කිරීමට ශී ලංකා පදනම් ආයතනය සමග මූලික පියවර ෙගන ඇත. නූතන ෙගෝලීය මාධ්ය
අවකාශය තුළ මාධ්ය පවණතාවලට අනුගත මාධ්ය වෘත්තිකයන් බිහිවීම යුගෙය් අවශ්යතාවයකි.
ඕනෑම සමාජයක් නිසි පරිදි කියාත්මක විමටත් එම සමාජෙය් පතිසංස්කරණයන් හා නවීකරණයන්
පශස්ත මට්ටමකින් සිදු වීමටත් ජනමාධ්ය සිය මූලික කාර්ය භාරය වන ජනමතය නිසි ෙලස
හැඩගැස්වීම කළ යුතුය. ආර්ථික වශෙයන් රටක් ෙගොඩනැගීෙමහිලා කියාත්මක සංවර්ධන
වැඩපිළිෙවළ සුබදායී දිශානතියකට ෙයොමු කිරීමට ජනමාධ්ය සතු පබල ශක්යතාවයන් නිසි පරිදි ෙයොදා
ගැනීම ෙමම අමාත්යාංශෙය් අෙප්ක්ෂාව ෙව්. ෙමය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා මූලාරම්භයක් ෙලස
“ඇසි දිසි ෙපරමග” වැඩසටහන හඳුන්වාදී ඇත.
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ජනමාධ්යෙව්දීන් සඳහාම හඳුන්වා දී ඇති “ඇසි දිසි” ශිෂ්යත්ව වැඩසටහන මගින් ඔවුන්ෙග් අධ්යයන
කටයුතු සඳහා ද ඔවුන්ට අවශ්ය මාධ්ය උපකරණ ලබා ගැනීම සඳහා ද මුල්යාධාර සැපයීම අඛණ්ඩව
කියාත්මක ෙව්.
මුදිත මාධ්ය ෙකෙරහි පමණක් අවධානය ෙයොමු වූ පුවත්පත් මණ්ඩලය විද ත්, මුදිත සහ නව මාධ්ය ද
ආවරණය වන පරිදි ව හාත්මක ෙලස පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා මූලික සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇත.
පාෙද්ශීය මාධ්යෙව්දීන් ද ඇතුළුව මාධ්යෙව්දීන්ට පහසුකම් සලසා දීම උෙදසා පුළුල් පහසුකම් සහිතව
ජනමාධ්ය ස්ථාගාර (Press Clubs) කමයක් පළාත්බදව පිහිටුවීෙම් මූලාරම්භයක් ෙලස බස්නාහිර
පළාෙත් පථම ජනමාධ්ය ස්ථාගාරය ස්ථාපිත කිරීමට සැළසුම් කර ඇති අතර ජනමාධ්යෙව්දීන් සඳහා
සමාජ ආරක්ෂණ කමයක් හඳුන්වා දීමට අදාල පාර්ශව සමග සාකච්ඡා කර ඇත.
රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහාය ලබා ගනිමින් සමාජ මාධ්ය ඇතුළු නව මාධ්ය භාවිතය සහ
හැසිරවීම පිළිබඳ දැනුම අවෙබෝධය හා සන්නිෙව්දන උපකම සමාජගත කරනු පිණිස අවශ්ය පියවර
ගනු ලැෙබ්.
ෙකොවිඩ් වසංගත තත්වය හමුෙව් එක්සත් පවෘත්ති පත සමාගම, ස්වාධීන රූපවාහිනි මාධ්ය ජාලය හා ශී
ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 2020 වසර තුළදී තම අෙප්ක්ෂිත ඉලක්කයන් සපුරාලීමට අසීරු විය.
නමුත් 2021 වසෙර්දී එම ආයතන සමායන ලක්ෂයන්ට ලඟා වීමට දැනටමත් සැළසුම් සකස් කර ඇති
අතර ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව තම අලාභය අවම කර ගැනීමට අවශ්ය උපාය මාර්ගික සැලසුම්
ෙකටුම්පත් කර ඇත.
ශී ලංකා ජනමාධ්ය ක්ෙෂේතය තුළ ව හාත්මක ෙවනස්කම් රැසක් සිදු කිරීමට රජය අෙප්ක්ෂා කරන
අතර පැහැදිලි ජනමාධ්ය පතිපත්තියක අවශ්යතාවය “ෙසෞභාග්යෙය් දැක්ම” පතිපත්ති පකාශනය
මගින් ෙපන්වා දී ඇත. සමාජ මාධ්ය ඇතුළු නව මාධ්ය හැසිරවීම පිළිබඳ දැනුම, අවෙබෝධය හා
සන්නිෙව්දන උපකම සමාජගත කිරිමට කටයුතු කිරීම ද ජනමාධ්ය පතිපත්ති සැකසීෙම්දී අවධානයට
ගත යුතු බව හඳුනාෙගන ඇත.
ෙමම අරමුණු ඉටුකර ගැනීෙම් කර්තව්යෙය්දී ෙද්ශීයත්වය, ශී ලාංකීය අනන්යතාවය හා සාරධර්ම
ආරක්ෂා කර ගැනීමටත් ඒවා ෙපෝෂණය කිරීමටත් සමස්ත ජනමාධ්ය ක්ෙෂේතයට මග ෙපන්වීමටත්
ෙමම අමාත්යාංශය කටයුතු කරමින් පවතී.
2019.12.10 දින 2153/12 අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතය මගින් ෙතොරතුරු සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ
අමාත්යාංශය ෙලස ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය නම් ෙකරිණි. 2020 වසෙර්දී ද ජනමාධ්ය අමාත්යාංශෙය්
විෂයපථය ෙවනස්කම් කිහිපයකට බඳුන් විය. 2020.01.13 දින 2158/06 අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතය අනුව
ෙතොරතුරු සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ අමාත්යාංශය ෙවත පවරා ඇති විෂයයන් කිහිපයක් ෙතොරතුරු හා
සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ රාජ්ය අමාත්ය ෙවත පවරන ලදී.
2020.01.22 දින 2159/15 අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතය අනුව අමාත්යාංශෙය් නම ෙතොරතුරු සහ ජනමාධ්ය
අමාත්යාංශය ෙලස නම් ෙකරිණි.
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2020.08.09 දින 2187/27 අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතය අනුව රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව, රජෙය්
මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ ෙකොමිෂන් සභාව, ශී ලංකා ගුවන්
විදුලි සංස්ථාව, ශී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව, ස්වාධීන රූපවාහිනි මාධ්ය ජාලය, සීමාසහිත එක්සත්
පවෘත්ති පත සමාගම, සැලසිෙන රූපවාහිනි ආයතනය, ශී ලංකා පදනම් ආයතනය, ශී ලංකා පුවත්පත්
මණ්ඩලය සහ ලංකා පුවත් ආයතනය ෙලස ආයතන 11 ක් ජනමාධ්ය අමාත්යාංශයීය විෂයපථයට ද,
තැපැල් හා ජනමාධ්යෙව්දී වෘත්තීය සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්ය යටතට තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ද
පවරන ලදී. 2020.10.06 දින 2196/27 අතිවිෙශේෂ ගැසට් පත්රය අනුව තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ද
ජනමාධ්ය අමාත්යාංශයීය විෂයපථය යටතට පවරන ලද බැවින් ෙර්ඛීය අමාත්යාංශය යටතට උක්ත
ආයතන 12 ම පැවරිණි.
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1.2

ආයතනික දැක්ම, ෙමෙහවර, පරමාර්ථ

දැක්ම
“මනාව දැනුම්වත් වූ, බහුමතික සහ සකීය සමාජයක්”

ෙමෙහවර
“ජනහිතකාමි වූ, සංවර්ධනයට දිශානත වූ, නිදහස් සහ වගකීම් සහිත ශී ලාංෙක්ය ජනමාධ්ය කලාවක්
ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පතිපත්ති හා උපාය මාර්ග සැකසීම, පහසුකම් සැලසීම, කියාත්මක කිරීම,
අධීක්ෂණය හා පසු විපරම”

පරමාර්ථ
1.

වඩා යහපත් මාධ්ය සංස්කෘතියක් ෙගොඩනැංවීම සඳහා අවශ්ය සහාය ලබා දීම.

2.

මහජනතාවට ෙතොරතුරු ෙවත පෙව්ශවීෙම් සමාන අවස්ථාවන් පුළුල් කිරීම.

3.

නවීනතම තාක්ෂණය සමඟ මාධ්ය ක්ෙෂේතය ෙවත පහසුකම් සැලසීම.

4.

මාධ්යෙව්දීන්ෙග් වෘත්තීයභාවය ඉහළ නැංවීම උෙදසා දිරිගැන්වීම.

5.

ජාතික සංවර්ධන පයත්නෙය්දී මාධ්ය දායකත්වය සහ සහභාගීත්වය ඉහල නැංවීම.

6.

ජාත්යන්තර වශෙයන් රෙටහි පතිරූපය ඔප්නැංවීම උෙදසා නායකත්වය සැපයීම.

7.

අමාත්යාංශෙය් ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා මානව සම්පත සංවර්ධනය කිරීම.

8.

අමාත්යාංශය ෙවත අනුබද්ධිත වූ ආයතනයන්හි සම්පත් සාර්ථකව පෙයෝජනයට ගැනීම.

9.

අදාල පාර්ශවයන් සම්බන්ධීකරණය කිරීම තුලින් සංවර්ධන කියාවලිය ශක්තිමත් කිරීම.

8

1.3

පධාන කාර්යයන්
(2019.12.10 දිනැති අංක 2153/12 දරණ ගැසට් නිෙව්දනය පකාරවයි)

1. ජාතික පතිපත්ති රාමුවට අනුකූලව ජනමාධ්ය විෂයට අදාළ පතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ
ව්යාපෘති සම්පාදනය කිරීම, කියාත්මක කිරීම, පසුවිපරම් කිරීම හා ඇගයීම.
2. ජනතා ආකල්ප යහපත් මානයන් කරා ෙක්න්දගත කරමින් ආර්ථික, සමාජීය, සංස්කෘතික හා
ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතයන්හි පගමනකාරකයක් ෙලස ජනමාධ්යෙයහි දායකත්වය ලබාදීම සඳහා
අවශ්ය කෙමෝපායන් සම්පාදනය කිරීම.
3. ජනතාව තුළ දැනුම, ආකල්ප රසඥතාවයන් ඇති කරලීම උෙදසා වූ වැඩසටහන් කියාත්මක
කිරීම.
4. ජනතාවෙග් නිවැරදි ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය තහවුරු කිරීමට අවශ්ය කියාමාර්ග
ගැනීම.
5. උසස් මාධ්ය සදාචාරයක් ඇති කිරීම සඳහා අවශ්ය වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම.

9

2020.08.09 දිනැති අංක 2187/27 දරණ අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතය පකාරව විෂයපථය,
කාර්යයන් හා කර්තව්යයන් හා අමාත්යාංශෙය් සුවිෙශේෂී පමුඛතා
විෂයපථය
භාෂාෙව් හා පකාශනෙය් නිදහස ඇතුළුව නිවැරදි ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් ජනතා අයිතිය තහවුරු
කරන ෙතොරතුරු දැනුම හා මතවාදයන් සමබර සන්නිෙව්දනයක් සඳහා උචිත ජනමාධ්ය සංස්කෘතියක්
ඇති කිරීම ෙමන්ම ජනමාධ්යෙව්දීන්ෙග් වෘත්තීමය කුසලතා සංවර්ධනයට කටයුතු කිරීම

කාර්යයන් හා කර්තව්යයන්
"ෙසෞභාග්යෙය් දැක්ම" පතිපත්ති පකාශයට අනුකූලව සහ රජය මගින් කියාත්මක කරනු ලබන ජාතික
පතිපත්තීන් මත පිහිටා "විනිවිදභාවෙයන් යුතු ජනමාධ්ය සංස්කෘතියක්" හඳුන්වාදීම සඳහා අදාළ රාජ්ය
අමාත්යාංශ සඳහා පතිපත්තිමය මඟෙපන්වීම සිදුකිරීම සහ නියමිත නීති සහ අණපනත්වලට අනුකූලව
ජනමාධ්ය විෂයයට අදාළ පතිපත්ති සම්පාදනය, තැපැල් ෙසේවාව ජනතා ෙක්න්දීය අවශ්යතාවයන්
ඉලක්ක කරගත් ෙසේවාවක් බවට පුළුල් කිරීම, ජාතික අයවැය, රාජ්ය ආෙයෝජන හා ජාතික සංවර්ධන
වැඩපිළිෙවල යටෙත් ඇති ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීම සහ ඊට අදාළ පතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ
ව්යාපෘති සම්පාදනය කිරීම, කියාත්මක කිරීම, පසු විපරම් කිරීම හා ඇගයීම.

සුවිෙශේෂී පමුඛතා


විනිවිදභාවෙයන් යුත් ජනමාධ්ය පතිපත්තියක් හඳුන්වා දීම.



ජාතික හා ජාත්යන්තර නීති ෙරගුලාසිවලට අනුගත වන පරිදි මාධ්ය පමිතීන් ස්ථාපිත කිරීම.



ජනමාධ්යෙව්දීන් සහ ජනමාධ්ය ආයතන සඳහා සමාජ සංස්කෘතික වටිනාකම් සහ සමාජ
සාරධර්ම පිළිබඳ රාමුව ඉක්මවා ෙනොයන පරිදි කටයුතු කිරීමට අවශ්ය පසුබිම සකස් කිරීම.



ශී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය පතිව හගත කිරීම.



මාධ්යෙව්දීන්ට පහසුකම් සැපයීම සඳහා පළාත් මට්ටෙමන් කටයුතු කිරීම.



ශී ලංකා තැපැල් ෙසේවය ජනතා අවශ්යතා සඳහා පුළුල් කිරීම.
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11

සහකාර අ
ෙල්කන අ
(RTI)

ෙජ ත්ඨ අ
සහකාර අ
ෙල්කන අ
(RTI)

මධ්ය ක්ත
(සn ්තධ්යන)

සහකාර අෙල්කන අ
(සn ්තධ්යන)

ෙල්කන රයාෙ  අ
සනබ්තධීකරණ අෙල්කන අ
(්ා කාලික)

සහකාර අ/ අ
නිෙයෝජ  අ
මධ්ය ක්ත
(මාධ්ය )
(02)

මධ්ය ක්ත
(මාධ්ය )
 අ

ූල්ාශ්රේය : ක මනාකරණ අෙස ා අ අෙපාා්ත්ෙන්තුව – 2020.09.04, 2020.09.18 අසහ 2020.11.27 දිනැති අලිපි අ්රඨකාර

01
05
01
18
20

අනුමත

සහකාර අ/ අ
නිෙයෝජ  අමධ්ය ක්ත
(සn ්තධ්යන)

අතිඡර්ක ඡේකස
(සැල්යිශස, සංවර්ධන සා ඡතොංතුරු)

ේොරුව  අසහ අස්තනිෙශපන අ්ාක්තිසක (ICT) නි්ධ්යාඇත
ේොරුව  අසහ අස්තනිෙශපන අ්ාක්තිසක (ICT) අසහකාර
සහකාර අ්ාක්තිසක අනි්ධ්යාඇත
ි යු 
කා්තයා් අසහායක

ාි ාා්න අනි්ධ්යාඇත
(02)

සහකාර අ
ෙල්කන අ
(ාා්න)

ෙජ ත්ඨ අ
සහකාර අ
ෙල්කන අ
(්ැාැල්)

අනුමත ඡසේවක සංතරාව - 158
තතර ඡසේවක සංතරාව - 107
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අනුමත

නීති අ
නි්ධ්යාඇත

අතිඡර්ක ඡේකස
(පාල්යන)

ඡේකස

ජනමාධර අමාතරං ය

භාතා අාි  ්ත්ක අ
(02)

සහකාර අ
ෙල්කන අ
(ාා්න)

ෙජ ත්ඨ අ
සහකාර අ
ෙල්කන අ
(ාා්න)

ාාෘති අක්රිවයාේමක අිමඇතෙන අ අසහකාර, අසn ්තධ්යන අනි්ධ්යාඇත
ිසම්තශන අනි්ධ්යාඇත අ(ඉේක්ෙරොනික අසහ අමුද්රි ් අමාධ්ය )
රාජ  අක්මනාකරණ අසහකාර
පිළිගැනීෙන අනි්ධ්යාඇත

:

ගණකා වකාඇත
(02)

්රඨධ්යාන අ
ගණකා වකාඇත

මෙනුසේ අ්නුව

මභ ්ත්ර අ
ිසගණක

්රඨධ්යාන අ
මභ ්ත්ර අ
ිසගණක

්රඨධ්යාන අූල්  අනි්ධ්යාි 

1.4 සංවිධාන සනාන - 2020

සහකාර අ/ අනිෙයෝජ  අ
මධ්ය ක්ත
(සැ්ුරන)

මධ්ය ක්ත
(සැ්ුරන)

1.5 අමාත්යංශය යටෙත් ඇති ෙදපාර්තෙම්න්තු
අමාත්යංශයීය විෂයපථය යටෙත් ෙදපාර්තෙම්න්තු 03 ක් ඇත.
1.5.1 රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව
රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 1948 ජූනි මස 31 දින ආරම්භ කරන ලදී. රාජ්ය පතිපත්ති, රජෙය්
සංවර්ධන කියාදාමය ඇතුළුව ජාතික වැදගත්කමකින් යුතු කාලීන කියාකාරකම් සහ ජනතාව
ෙවනුෙවන් රජය මගින් ඉටුකරනු ලබන කාර්යභාරය පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කිරීම ෙමම
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධාන කාර්යභාරය වන අතර ෙගෝලීය තාක්ෂණ පවණතාවලට අනුගත ෙවමින්
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ කියාවලිය කළමනාකරණය කර, නිදහස් හා වගකිවයුතු උසස් මාධ්ය
සංස්කෘතියක් ෙගොඩනැගීම සඳහා අනුබල දීම හා නායකත්වය සැපයීමද පධාන අභිමතාර්ථයන් ෙව්.
1.5.2 රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව
වර්ෂ 1802 දී “ලංකාණ්ඩුෙව් ගැසට් පතය” ෙලසින් ශී ලංකාෙව් පථම ගැසට් පතය පකාශයට පත්
කිරීමත් සමඟ රජෙය් මුදණාලය ෙලස ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලිඛිත ආරම්භය සනිටුහන් ෙව්.
පසුකාලීනව රාජ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ෙලස විකාශය වූ රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් වන විට
“රජෙය් නිල මුදණකරුවා” ෙලස පුෙරෝගාමී ෙමෙහවරක ෙයදී සිටී. විෙශේෂෙයන්ම අවම සම්පත්
පමාණයක් භාවිතා කරමින් ආරම්භ වූ ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් වන විට නූතන අධිතාක්ෂණික
කමෙව්ද සමග අනුගත ෙවමින් ඉතා විශිෂ්ඨ ෙසේවාවක් රජය ෙවනුෙවන් සපයනු ලබන බව ඉතා
පැහැදිළි කරුණකි. කර්මාන්තශාලාමය ස්වභාවයක් ගත් නිෂ්පාදන ආයතනයක් වන ෙමම
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් සියලුම රාජ්ය සහ අර්ධ රාජ්ය ආයතනවල හදිසි, වැදගත් ෙමන්ම රහස්ය
මුදණ කටයුතු ඉතා උසස් නිමාවකින් යුක්තව කලට ෙව්ලාවට ඉටු කර දීම තුළින් අදාළ ආයතනයන්හි
විශ්වාසය තහවුරු කර ඇත.
නවීන මුදණ කමෙව්ද උපෙයෝගී කර ගනිමින් ඉහළ ගුණාත්මකභාවයකින් යුතු මුදණ නිමැවුම්
ඉදිරිපත් කරමින් රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙනොනිමි ෙමෙහවරක් ඉටු කරනු ලබයි. එෙමන්ම,
ආරක්ෂිත මුදණ කමෙව්දයන් වැඩිදියුණු කර ශී ලංකා රජෙය් සියලුම රහස්ය මුදණ අවශ්යතා
සපුරාලීම රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අෙප්ක්ෂාවයි.
1.5.3 ශී ලංකා තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ජනමාධ්ය අමාත්යංශය යටෙත් කියාත්මක සන්නිෙව්දන ෙසේවා සැපයීෙම් පමුඛතමයා වශෙයන් ෙද්ශීය
හා ජාත්යන්තර වශෙයන් අත්යවශ්ය ෙසේවා සපයන රාජ්ය ආයතනයකි. ස්ෛවරීභාවෙය් සිට
ෙපෞද්ගලීකරණය සහ තරගකාරීත්වය ඇතිවීම දක්වා තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තම උන්නතිය
උෙදසා ෙබොෙහෝ අභිෙයෝගයන්ට, පධාන වශෙයන් ෙතොරතුරු සන්නිෙව්දන තාක්ෂණෙය් සීඝ
දියුණුවට මුහුණදීමට සිදුවී ඇත. නමුත් අන්තර්ජාල ව්යාපාරික කටයුතු හා බද්ධ වී ෙසේවා සැපයීම
(E-commerce), මූල්ය ෙසේවා (Financial Inclusion) හා සැපයුම් ෙසේවා (Logistics Services) අංශයන්
ෙකෙරහි ඇති ව්යාපාරික නැමියාෙව් කැපීෙපෙනන වර්ධනය හමුෙව් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලැබී ඇති
අවස්ථාවන් අතිමහත් ෙව්.
12

ඒ අනුව ශී ලංකා තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ජාත්යන්තර හා ෙද්ශීය තැපෑල සම්බන්ධෙයන් වන නව
පවණතාවයන්ට අනුගතව, නවීන තාක්ෂණය හා අෙලවිකරණ සංකල්ප ෙයොදාගනිමින් ෙවනස් වන
පාරිෙභෝගික අවශ්යතාවයන්ට ගැලෙපන පරිදි කාර්යක්ෂම හා ගුණාත්මක ෙසේවා ලබාදීෙම්
වැඩසටහන් කියාත්මක කරමින් සිටී.
තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව යනු හුෙදක් ලාභ ලැබීෙම් අරමුණින් පමණක් පවත්වාෙගන යනු ලබන
ආයතනයක් ෙනොව සමාජ ෙසේවා කියාත්මක කිරීෙම් රජෙය් නිෙයෝජිතයා ෙලස ඉතා වැදගත්
කාර්යභාරයක් සමාජය උෙදසා ඉටුකරනු ලබන රාජ්ය ආයතනයක් බව මනාව තහවුරු ෙව්.

1.6

අමාත්යංශය යටෙත් ඇති ආයතන
i)

ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව

ii)

ශී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව

iii)

සී/ස ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්ය ජාලය

iv)

සී/ස එක්සත් පවෘත්ති පත සමාගම

v)

ශී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය

vi)

සැලසිෙන රූපවාහිනී ආයතනය

vii) ලංකා පුවත් ආයතනය
viii) ශී ලංකා පදනම් ආයතනය
ix)

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ ෙකොමිෂන් සභාව

1.6.1 ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව
1949 ඔක්ෙතෝබර් 01 වැනි දින ගුවන් විදුලි ෙදපාර්තෙම්න්තුව නැමැති ස්වාධීන ආයතනයක් වශෙයන්
පතිස්ථාපනය කරන ලද ෙමම ආයතනය 1972 මැයි 22 ජනරජ ව්යවස්ථාව සම්මත වීමත් සමග
ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව ෙලස නාමය ෙවනස් කරන ලදී. අනතුරුව ශී ලංකා ගුවන් විදුලි
සංස්ථාව, ගුවන් විදුලි සන්නිෙව්දනෙය් පමුඛතම පුෙරෝගාමී මාධ්ය ජාලය ෙලස ශාවකයන් ෙක්න්දගත
කරමින් ඒ ඒ සමාජ අවශ්යතා හඳුනාගනිමින් “පහසුකම් සපයන්ෙනකු” ෙලස ජනතාවෙග් විවිධ
අවශ්යතා ඉටු කරන විද ත් මාධ්ය ජාලය බවට පත්ව ඇත. දිගු තරංග, මධ්යම තරංග, ෙකටි තරංග සහ
FM තරංග මාලා ඔස්ෙසේ ෙද්ශීය විකාශන ජාලය තුළ ජාතික නාලිකා 06 කින්, පාෙද්ශීය ෙසේවා 07
කින් සහ පජා ගුවන් විදුලි ෙසේවාවකින් සමන්විතව විකාශන කටයුතු සිදු කරනු ලබන අතර ගුවන් විදුලි
සංස්ථාව සතු පධාන විකාශන මධ්යස්ථාන 09 මගින් මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි විකාශන
කටයුතු සිදුෙව්. මීට අමතරව පුත්තලම හා තිකුණාමලය යන පතිවිකාශන මධ්යස්ථාන මගින් විෙද්ශීය
විකාශන කටයුතු සිදුකරනු ලබයි. විශ්වාසනීය හා අවංක මාධ්ය ෙමෙහවරකින් යුතු ශී ලංකා ගුවන්
විදුලි සංස්ථාව ශාවකයාට වඩාත් සමීපවීම පිණිස තම ෙවබ් අඩවිය ඔස්ෙසේ ජාත්යන්තරය යා කිරීෙම්
මාර්ගයට ද පෙව්ශ වී ඇත. 1966 අංක 37 දරණ ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථා පනත යටෙත්
සංස්ථාෙවහි කාර්යභාරය ලැයිස්තු ගත ෙකොට තිෙබ්.
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1.6.2 ශී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව
ශී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 1982 අංක 06 දරන ශී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථා පනත මගින් ස්ථාපිත
කරනු ලැබීය. ෙමරට රූපවාහිනී පචාරක ෙසේවයක් පවත්වාෙගන යාෙම් කාර්යය සහ එම ෙසේවය
සංවර්ධනය කිරීම, ව්යාප්ත කිරීම හා දියුණු කිරීම ද ඒ හා සම්බන්ධ ෙහෝ ඊට ආනුෂාංගික කරුණු
සඳහා ද අදාළ පනෙතන් විධිවිධාන සලසා ඇත. ශී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාෙව් පධාන කියාකාරකම්
අතර වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය කිරීම හා විකාශනය කිරීම සිදුෙව්. ශී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව
“රූපවාහිනී”, “අයි” සහ “ෙන්තා” වශෙයන් නාලිකා තුනක් ඔස්ෙසේ රූපවාහිනී වැඩසටහන්
කියාත්මක කරයි. සීඝෙයන් ෙවනස් ෙවමින් පවතින රූපවාහිනී තාක්ෂණයට අනුගත ෙවමින්
ෙපේක්ෂකයින් ෙවත උසස් තත්වෙය් නිර්මාණයන් ළඟා කර දීම සඳහා ජාතික නාලිකාව වශෙයන්
ජාතික වගකීමක් ඉටුකරනු ලැෙබ්. දශක තුනක කාලයක් තුළ ෙදස් විෙදස් සම්මානයට පාත වූ උසස්
තත්වෙය් වැඩසටහන් නිපදවමින් හා පවෘත්ති සැපයීෙමන් ෙපේක්ෂකයින්ෙග් රසඥතාව හා දැනුම
ආමන්තණය කිරීමට ශී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවට හැකිව තිෙබ්. රෙට් කියාත්මක වන සංවර්ධන
ව්යාපෘති සම්බන්ධෙයන් ජනතා දැනුම්වත්භාවය ඉහල නංවමින් ජාතික මාධ්ය ආයතනයක් ෙලස සිය
ෙමෙහවර සාර්ථකව ඉටුෙකොට තිෙබ්.
1.6.3 සී /ස ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්ය ජාලය
1979 දී සිය ෙමෙහයුම් කටයුතු ආරම්භ කළ ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්ය ජාලය රූපවාහිනී සහ ගුවන්
විදුලි මාධ්ය තුළ ශී ලංකාෙව් පමුඛතම මාධ්ය ජාලයක් වශෙයන් කටයුතු කරමින් සිටී. සී/ස ස්වාධීන
රූපවාහිනී මාධ්ය ජාලය (ITN) රජය සතුවූ ෙපොදු සමාගමක් ෙලස පවත්වාෙගන යනු ලබන අතර
ශී ලාංකික ෙපේක්ෂකයන් ෙවනුෙවන් ස්වාධීන රූපවාහිනීය ITN හා වසන්තම් TV ෙලස රූපවාහිනී
නාලිකා ෙදකක් ද ITN FM හා වසන්තම් FM ෙලස ගුවන් විදුලි ෙසේවා ෙදකක් ද පවත්වා ෙගනයනු
ලැෙබ්. මෑත කාලීනව ඉතාමත් පබල රූපවාහිනී හා ගුවන් විදුලි මාධ්ය ජාලය බවට ස්වාධීන රූපවාහිනී
මාධ්ය ජාලය වර්ධනය වූ අතර, මුළු මහත් ශී ලංකාව පුළුල්ව ආවරණය ෙකෙරන ඉතා පබල විකාශන
ශක්තියක් සතු ෙව්. මුල් අවධිෙය් සිටම උසස් පමිතියකින් යුතු වැඩසටහන් සිය ෙපේක්ෂක පිරිස
ෙවනුෙවන් ෙපළගස්වන්නට ස්වාධීන රූපවාහිනිය සමත් වූ අතර ශී ලාංෙක්ය සංස්කෘතික, සමාජයීය
හා ආගමික සාරධර්ම අනුගමනය කරමින් පවුෙල් නාලිකාව ෙලස නමක්, ගරුත්වයක් හා ඉහළ
පිළිගැනීමක් ද අත් කරෙගන ඇත.
1.6.4 සී /ස එක්සත් පවෘත්ති පත සමාගම
“ෙල්ක්හවුස්” නමින් පචලිත සී/ස එක්සත් පවෘත්ති පත සමාගම 1926 දී ශී ලංකාව තුළ පිහිටුවන ලද
රජය සතු සීමිත සමාගමකි. 1973 අංක 28 දරණ සී/ස එක්සත් පවෘත්ති පත සමාගෙම් (විෙශේෂ
විධිවිධාන) පනත අනුව එහි 88% ක හිමිකාරීත්වය රජය ෙවනුෙවන් මහා භාරකාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව
විසින් දරයි. වර්තමානය වනවිට රෙට් පධානතම පුවත්පත් මුදණ ආයතනය ෙලස සිය ස්ථානය
රැකෙගන සිටී.
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අන්තර්ජාලය ජංගම දුරකථන තුළට පිවිසීමත් සමග දිනමිණ, ෙඩ්ලිනිවුස් හා තිනකරන් පුවත්පත්වල
ජංගම මෘදුකාංගයන් එළිදැක්වීමට ද කටයුතු කර ඇති අතර අන්තර්ජාලය හා සමාජ මාධ්ය ජාල තුළ
ෙල්ක්හවුස් ෙවබ් පිටුව පරිහරණය කරන්නන්ට වැඩි විෙනෝදාස්වාදයක් ලබාෙදන අයුරින් පුවත්
විකාශය කිරීම සඳහා නව ශබ්දාගාරයක් ද හඳුන්වාදී ඇත. ශත වර්ෂයකට ආසන්න සිය ගමන් මග තුළ
මාධ්ය කර්මාන්තෙය් ෙපරලිකරු ෙලස තම ස්ථානය තහවුරුකර ගැනීමට ෙල්ක්හවුස් ආයතනය
සමත්ව ඇත. ජාතික ආයතනයක් වශෙයන් මාධ්ය කර්මාන්තෙය් ෙමන්ම ජාතිෙය් යහපත ෙවනුෙවන්
කටයුතු කිරීම හා එම අරමුණු මත පදනම්ව ආයතනෙය් අඛණ්ඩ වර්ධනයක් ලඟාකර ගැනීම
ෙලක්හවුස් ආයතනෙය් පමුඛ කාර්යභාරයයි.
1.6.5 ශී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය
1973 අංක 05 දරණ ශි ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩල පනත යටෙත් ස්ථාපිත කර ඇති ශි ලංකා පුවත්පත්
මණ්ඩලය ෙමම අමාත්යාංශය යටෙත් කටයුතු කරන ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩලයකි. පුවත්පත් නිදහස
ආරක්ෂා කරගැනීම ෙමම මණ්ඩලෙය් පමුඛ අරමුණ වන අතර, එම නිදහස අයුතු ෙලස භාවිතා කිරීම
වැළැක්වීම, පුවත්පත්වල අන්තර්ගතයන්හි ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම, මහජනයා සතු සත්ය
කරුණු දැනගැනීෙම් අයිතිය තහවුරු කිරීම යන අරමුණුද අවෙශේෂ අෙනකුත් අරමුණු අතර වැදගත්
ෙව්. පුවත්පත් වාර්තාවල පළවන ඇතැම් විවාදාත්මක කරුණු සම්බන්ධෙයන් ආචාරධර්මානුකූලව
මාධ්යෙව්දීන් හැඩගන්වමින් යම් ෛනතික පෙව්ශ ඔස්ෙසේ මාධ්යෙව්දීන් සඳහා මඟෙපන්වීෙම් කටයුතු
ෙමන්ම, මාධ්යෙව්දීන් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් සහ ඔවුන්ෙග් වෘත්තීමය තත්වය ඉහළ දැමීමටත්
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කර ඇත.
පුවත්පත් විධිමත් කිරීම, පුවත්පත් නිෂ්පාදනෙයහි ෙහෝ පළකිරීෙමහි නියුක්ත සියලු අංශ අතර
කියාකිරීෙම් නිසි සම්බන්ධතාවයකට අනුබල දීම, පුවත්පත් භාවිතය හා පුවත්පත්වල අවශ්යතා
පිළිබඳව පර්ෙය්ෂණ පැවැත්වීම, පත කලාෙව්දී වෘත්තියට බඳවා ගැනීෙම් කම, සුබසාධනය අධ්යාපනය
හා පුහුණු කිරීම් වැඩිදියුණු කිරීම හා පුවත්පත් පවත්වාෙගන යාමට අදාළ කවර කරුණක්
සම්බන්ධෙයන් වුවද කටයුතු කිරීම පුවත්පත් මණ්ඩලය සතු කාර්යභාරය ෙව්.
1.6.6 සැලසිෙන් රූපවාහිනී ආයතනය
එවකට සැලසුම් කියාත්මක කිරීෙම් අමාත්යංශයට අනුබද්ධිතව 1982 වර්ෂෙය් දී ස්ථාපිත කරන ලද
සැලසිෙන් රූපවාහිනී ආයතනය, 1997.06.09 දිනැති 979/2 දරණ අතිවිෙශේෂ ගැසට් නිෙව්දනෙය් සිට
ෙම් දක්වා වරින් වර ජනමාධ්ය විෂය පථය අයත් අමාත්යංශ යටතට ගැසට් ෙකරුණි. ෙමම ආයතනය
මූලිකවම රාජ්ය දැන්වීම් පළ කරන ආයතනයක් ෙමන්ම ඉසව් කළමනාකරණ ආයතනයක් ෙලසද
කියාත්මක වන ලදී. ස්වාධීන ෛනතික ආයතනයක් ෙලස ස්ථාපිතවී ෙනොමැති නමුදු, 2007 අංක 07
දරණ සමාගම් පනත යටෙත් මහා භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්ට 100% ක හිමිකාරීත්වය සහිතව ෙමම
ආයතනය ඇපෙයන් සීමිත සමාගමක් ෙලස ව්යවස්ථාපිත වීම සඳහා අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය
ලබා දී ඇත.
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1.6.7 ලංකාපුවත් ආයතනය
ලංකාපුවත් ආයතනය ජාත්යන්තර පුවත් ඒජන්ත ආයතනවලට සමගාමීව 1978 වර්ෂෙය් ආරම්භ
කරන ලද අතර 2007 අංක 07 දරන සමාගම් පනත යටෙත් ලියාපදිංචි කර ඇති ෛනතික
පුද්ගලභාවයක් ඇති ආයතනයකි. ෙමම ආයතනය ලංකාෙව් විෙද්ශීය පුවත් ඒජන්සිය (Foreign News
Agency) ෙලස විෙද්ශීය රටවල පුවත් ඒජන්තවරුන් සමඟ කටයුතු කළ ද පසුගිය සිව්වසර පුරාවට
ෙමම කියාවලිය අඩපණ වී ඇත. වර්තමානෙය් ලංකා පුවත් ආයතනය ෙබොෙහෝදුරට අකීය තත්ත්වෙය්
පවතින අතර ෙමොබිෙටල් ආයතනය සමඟ ගිවිසුමකට එළඹ ඇති පරිදි ෙකටි පණිවිඩ ෙසේවාවක් (SMS
Alert) පවත්වාෙගන යමින් ආයතනෙය් ෙවබ් අඩවිෙය්ද පවෘත්ති යාවත්කාලීන කරනු ලැෙබ්. ෙමම
ආයතනය ආදායම් උපදවන ව්යාපාරික ඒකකයක් ෙලස “ලංකාපුවත්” යන නාමය ජාත්යන්තරය
හඳුනාගැනීම සඳහා පුළුල් කිරීමට ෙයෝජනා වී ඇත.
1.6.8 ශී ලංකා පදනම් ආයතනය
ශී ලංකා පදනෙම් ව්යාපෘතියක් වන ශී ලංකා පදනම් ආයතනය වූ කලී සමාජ ඒකාබද්ධතාවය සහ
සමාජ පගමනය යන විෙශේෂිත ශික්ෂණයන් මාලාවක් ෙක්න්දගත කරගනිමින් ෙසේවය සලසන ශී
ලංකාෙව් පමුඛ ෙපෙළේ වැඩිහිටි අධ්යාපන ආයතනයකි. 1973 වසෙර් අංක 31 දරන ශී ලංකා පදනම්
නීතිය යටෙත් පිහිටනු ලැබීෙමන් අනතුරුව මානව හිමිකම්, පජාතන්තවාදය, යහපාලනය, සාමය සහ
පතිසන්ධානය යන ශික්ෂණයන් අනුකමිකව සහ මනාව අනුගත කර ගැනීෙම් ෙහේතුෙවන් පකාශයට
පත් ව ඇති ඉන් පිළිබිඹු ෙකෙරන්ෙන් අද්විතීය ආකාරෙය් ආදර්ශයකි.
ශී ලංකා පදනම් ආයතනය සිය අධ්යාපන සහ පුහුණු වැඩසටහන් මගින් රෙටහි බලපාන අධ්යයතන
සමාජ, ෙද්ශපාලන, ආර්ථික හා ආර්ථික සන්ධර්භයන්හි ගැටළු වලට පිළියම් සැලසීමට උපකාරී
ෙවමින් ජාතික ෙක්න්දීය ස්ථානයක් වශෙයන් ෙද්ශයට ෙමෙහවරක් ඉටුකරමින් සිටී. සිවිල්
අයිතිවාසිකම් සහ නීතිෙය් ආධිපත්යය ෙකෙරහි සිය විෙශේෂ අවධානය ෙයොමුකරන අතරම ශී ලංකා
පදනෙම් පධාන අරමුණ වන්ෙන් ෙගෝලීය හා ජාතික වැදගත්කමකින් යුතු විවිධ අධ්යාපනික අවශ්යතා
ෙකෙරහි සිය එල්ලය ෙයොමු කිරීමය.
1.6.9 ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ ෙකොමිෂන් සභාව
2016 අංක 12 දරණ ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනෙතහි 11 වන වගන්තිය
පකාරව ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ ෙකොමිෂන් සභාව ෙපොදු අධිකාරීන් සුපරීක්ෂණය
කිරීෙමහි සහ ෙතොරතුරු නීතිය බලාත්මක කිරීෙම් ආයතනය වශෙයන් ස්ථාපිත කරන ලදී.
ව්යවස්ථාපිතව ස්වාධීන ආයතනයක් වන අතර ෙතොරතුරු පනෙත් විධිවිධාන වලට අනුකුල ෙනොවීම
පිළිබඳ පැමිණිලි විභාග කිරීෙම් හිමිකම ඇති අතර එහි විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරන නිලධාරීන්ට
එෙරහිව විනය කියාමාර්ග ගැනීෙමහිලා නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කිරීෙම් හැකියාව ද සහිතය. තවද පනත
මගින් නිර්මිත වැරදි සිදුකරන්නවුන්ට එදිරිව නඩු පැවරීෙම් බලය එයට පවතී.
පනත යටෙත් ෙපොදු අධිකාරීන් මගින් සිය රාජකාරිවලට අනුගතව කටයුතු කරන්ෙන්දැයි ඇගයීෙම්
කාර්ය ෙකොමිෂන් සභාව සතු වන අතර යම් ෙපොදු අධිකාරියක් සඳහා අවශ්ය කරන්නා වූ සාමාන්ය
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පතිසංස්කරණ ෙමන්ම විෙශේෂිත වූ පතිසංස්කරණද සඳහා නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කිරීමටත් ෙතොරතුරු
නිදහස් කිරීම සඳහා රාජ්ය ආයතන ෙවත සාධාරණ ගාස්තු තීරණය කිරීම සම්බන්ධ උපෙදස් නිකුත්
කිරීමටත්, ෙනොමිලෙය් ෙතොරතුරු නිදහස් කල යුතු අවස්ථා නිර්ෙද්ශ කිරීමටත්, ගාස්තු උපෙල්ඛනය
නිර්ෙද්ශ කිරීමටත්, රජෙය් නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය / හැසිරවීමටත්,
පනත යටෙත් හිමිකම් සහ අවශ්යතා පසිද්ධ කිරීමටත් එෙමන්ම රජෙය් ආයතන විසින් නිසි පරිදි
වාර්තා තබා ගැනීම සඳහා අවශ්ය වන්නාවූ උපෙදස් මාලා නිකුත් කිරීමටත් ෙකොමිෂන් සභාව බැඳී සිටී.
ෙමම පනත යටෙත් අභියාචනා විභාග කිරීම සඳහා ෙකොමිෂන් සභාවට බලය ලැබී ඇත. ෙමයට යම්
පුද්ගලයකු දිවුරුමකින්/ පතිඥාවක් මත පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමටත් ඔහුෙග්/ ඇයෙග් සන්තකෙයහි
පවත්නා ඕනෑම ෙතොරතුරක් ඉදිරිපත් කිරීම එකී පුද්ගලයාෙගන් සිදුකරවීමට බලය පවතී. (විෙශේෂිත
කරන ලද ෙතොරතුරු පරීක්ෂණයට බඳුන් කිරීම රහස්යව සිදු කරනු ලැෙබ්). පනතින් විෙශේෂිත කරන
ලදුව ආවරණය කරන ලද ෙතොරතුරු ද ඇතුළු ඕනෑම රාජ්ය ආයතනයක පවත්නා ෙතොරතුරක් පරීක්ෂා
කිරීෙම් හිමිකම ෙකොමිෂන් සභාව සතුය. යම් ආකාරයකින් ෙතොරතුරු සැපයීම සඳහා යම් රජෙය්
ආයතනයකට උපෙදස් දීමට ෙකොමිෂන් සභාවට හැකියාව ඇති අතර මහජනතාවට ඉදිරිපත් කිරීෙමන්
වැලකී සිටි ෙතොරතුරු පකාශයට පත් කිරීමට (විෙශේෂිත වූ කරුණු හැර) යම් රාජ්ය ආයතනයක්
ෙයොමුකිරීෙම් හැකියාව සහිතය. යම් ෙතොරතුරක් ලබාදීම පමාද කිරීම කරණ ෙකොට ගනිමින් යම්
පුරවැසියකුෙගන් අයකරන ලද යම් මුදලක් නැවත ලබාදීම සඳහා යම් රාජ්ය ආයතනයක් ෙයොමු
කිරීමට ද ෙකොමිෂන් සභාවට හැකියාව පවතී (15 වන වගන්තිය).

1.7

විෙද්ශ මූල්යනය මත දිෙවන ව්යාපෘති පිළිබඳ ෙතොරතුරු

1.7.1

අ) ව්යාපෘතිෙයහි නම : ගැටුම්වලින් බලපෑමට ලක්වූ සහ ආන්තික පජාවන්ට ෙතොරතුරු
දැනගැනීෙම් සහ හිමිකම් පවර්ධනය කිරීෙම් ව්යාපෘතිය
ආ) ආධාර ලබා ෙදන ආයතනය : ස්විස්ටර්ලන්ත රජය
ඇ) ව්යාපෘතිෙය් ඇස්තෙම්න්තුගත පිරිවැය : රුපියල් මිලියන 4.5
ඈ) ව්යාපෘති කාලය : 2018 මැයි – 2020

1.7.2

අ) ව්යාපෘතිෙයහි නම : ශී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාෙවහි රූපවාහිනී වැඩසටහන් වැඩිදියුණු
කිරීෙම් ව්යාපෘතිය
ආ) ආධාර ලබා ෙදන ආයතනය : ජපාන රජය (JICA)
ඇ) ව්යාපෘතිෙය් ඇස්තෙම්න්තුගත පිරිවැය : රුපියල් මිලියන 101.6
ඈ) ව්යාපෘති කාලය : 2017 – 2022
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2.1 ජයගහණ
2.1.1 “රට හදන ෙසෞභාග්යෙය් දැක්ම” ජනමාධ්ය පතිපත්තිෙයහි සඳහන් කරුණු සාක්ෂාත් කර
ගැනීම සඳහා කියාත්මක කළ ව්යාපෘතීන්හි පගතිය
i) ඇසි දිසි ෙපරමග - ෙසෞභාග්යෙය් පුනරුදය
නව රජෙය් “රට හදන ෙසෞභාග්යෙය් දැක්ම” පතිපත්ති පකාශනයට අනුව රජෙය් අමාත්යාංශ හා ඒ
යටෙත් පවතින ආයතන විසින් රෙට් සංවර්ධනයටත්, ජනතා සුබ සාධනයන් ෙවනුෙවන් ඉටුකරනු
ලබන හා ඉටුකිරීමට අෙප්ක්ෂිත කාර්යයන් පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා “ඇසිදිසි
ෙපරමග” ෙසෞභාග්යෙය් පුනරුදය නමින් පචාරක වැඩසටහනක් ගරු ජනමාධ්ය අමාත්ය ෙකෙහළිය
රඹුක්වැල්ල මැතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය විසින් ෙම් වනවිට ආරම්භ කර ඇත.
ෙමම වැඩසටහන සඳහා අමාත්යාංශයීය විෂය යටෙත් පවතින රජෙය් පධාන විද ත් හා මුදිත මාධ්ය
ආයතන හා රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ද කියාකාරීව දායකෙව්. මීට අමතරව ෙපෞද්ගලික
මාධ්ය ආයතන ද ෙම් සඳහා සම්බන්ධකර ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත.
ෙමම ව්යාපෘතිෙය් අරමුණු


රජය විසින් ඉටු කරනු ලබන, ඉටු කිරීමට අෙප්ක්ෂිත සංවර්ධන කාර්යයන් පිළිබඳව
මහජනතාව දැනුවත් කිරීම.



සංවර්ධන පුවත් සඳහා මාධ්ය තුළ සැලකිය යුතු ඉඩ පමාණයක් ලබාගැනීම.



සංවර්ධන පුවත් ජනගත කිරීම පිළිබඳව මාධ්යෙව්දීන් හා මාධ්ය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම.



මාධ්ය මගින් දැනුවත් කිරීම තුළින් සංවර්ධන ව්යාපෘති වල පතිලාභීන් ස්ථීරවම එම කියාවලිය
තුළට දායක කරගැනීම.

වත්මන් ජනමාධ්ය භාවිතය තුළ විවිධ අවස්ථාවන් වලදී ජනසමාජෙය් පගමනයට බාධා වන අයුරින්
ජනතාව ෙවත ෙතොරතරු මුදාහැරීම සිදුකරන බැවින් එම තත්ත්වය මගහැරවීම සඳහා නිවැරදි
සංවර්ධන ෙතොරතුරු ජනතාව ෙවත ලබා දීමත් ඒ සඳහා මුලු රාජ්ය යාන්තණෙය්ම සහාය ලබාගැනීමත්
ෙමම ව්යාපෘතිය මගින් අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.
ii) පැහැදිලි ජනමාධ්ය පතිපත්තියක් කිසියම් පජාතන්තවාදී සමාජයක පවතින නිෙරෝගී ලක්ෂණයක්

නම් අන්තර්ජාතික සම්මුතීන් විසින් පිළිගන්නා භාෂණෙය් හා පකාශනෙය් ඇති නිදහසය. ජනතාවට
නිවැරදි ෙද්ශපාලන ආර්ථික සහ සමාජීය තීරණ ගැනීමට හැකිවන්ෙන් ඔවුන් නිවැරදි ෙතොරතුරුවලින්
හා දැනුෙමන් සන්නද්ධ වූ විටය. ඒ සඳහා බාධා විරහිත ව ෙතොරතුරු, දැනුම හා මතවාද
සන්නිෙව්දනයට අවකාශ තිබිය යුතුය.
ඒ අනුව අමාත්යංශය විසින් තව දුරටත් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනත අනුව කටයුතු කරයි. තවද
නිවැරදි ෙතොරතුරු මහජනතාව ෙවත රැෙගන යාම සඳහා රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව සන්නද්ධ
කිරීමට කටයුතු කරන ලද අතර සියළු ජන ෙකොටස් සඳහා නිවැරදි ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට හැකිවන
පරිදි රාජ්ය මාධ්ය ආයතනයන්හි ආවරණ කලාප පුළුල් කිරීමට කටයුතු කරන ලදී.

21

2016 අංක 12 දරණ ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත කියාත්මක කිරීම
ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 2016 අෙගෝස්තු මස 04 වන දින සිට බලාත්මක වූ

ෙතොරතුරු

දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත කියාත්මක කර එය සමාජගත කිරීම සම්බන්ධෙයන් වන
වගකීම ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය ෙවත පැවරී ඇත. 2017 ෙපබරවාරි මස 03 වන දින සිට ෙමම පනත
කියාත්මක වීම ආරම්භ වූ අතර රජෙය් නිල ෙතොරතුරු ජනතාවට දැනගැනීෙම් අයිතිය තහවුරු
කිරීෙමන් රෙට් පජාතන්තවාදය හා යහපාලන මූලධර්ම මනාව කියාවට නැංවීමත් එමගින් දූෂණෙයන්
ෙතොර යහපත් වගකීම් සහිත රාජ්ය ෙසේවාවක් ස්ථාපිත කිරීමත් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම
පිළිබඳ පනෙතහි මූලික පරමාර්ථය විය. ෙමම පනත සමාජගත කිරීම උෙදසා 2017 වසෙර් සිටම
ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය අඛණ්ඩව සකීය ෙලස දායක විය.
2020 වර්ෂෙය්දී ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ මනා අවෙබෝධයක් පුරවැසියන් ෙවත
ලබාදීෙම් අරමුණින් “ගමට ෙතොරතුරු අයිතිය” RTI ජංගම ෙසේවා පවත්වා ඇත. ෙමම වැඩසටහන්
සඳහා සිවිල් සංවිධාන සාමාජිකයින් ෙමන්ම සිවිල් පුරවැසියන්ද සහභාගී විය. ෙමම වැඩසටහන්
තුලින් අදාල පළාත්වාසී ජනතාව ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය සහ එහි වැදගත්කම පිළිබඳ දැනුවත්
කිරීම හා ඔවුන්ට පවතින ගැටළු සහගත තත්ත්වයන් සම්බන්ධව එම අවස්ථාෙව්දීම විද්වත් මඩුල්ලක්
මගින් විසඳුම් ලබාදීම ද සිදු කරන ලදී. වවුනියාව, කිලිෙනොච්චිය, නුවරඑළිය, මාතෙල්, ෙමොණරාගල
සහ බණ්ඩාරෙවල යන දිස්තික්ක ආවරණය වන පරිදි පුද්ගලයින් 2600 ක් සහභාගි වී ඇත. මීට
අමතරව මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා ෙතොරතුරු අයිතිවාසිකම් ඒකකය විසින් 2020 මාර්තු 11
සිට 14 දක්වා ෙහෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්යාලෙය් පවත්වන ලද InnoTech-2020 තාක්ෂණ හා
නෙවෝත්පාදන පදර්ශනෙයහි පදර්ශන කුටියක් පවත්වන ලදී.
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත සම්බන්ධව වාර්ෂික වාර්තා, ෙකොමිෂන් සභාව
ෙවත ෙයොමු කිරීම සම්බන්ධෙයන් රාජ්ය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම යටෙත් ෙතොරතුරු නිලධාරීන්
පුහුණු කිරීෙම් වැඩසටහන් 02 ක් එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවර්ධන වැඩසටහෙන් (UNDP) මූල්ය
අනුගහෙයන් කුරුණෑගලදී සහ මහනුවරදී පවත්වන ලද අතර ෙමම වැඩසටහන් 02 සඳහා ෙතොරතුරු
නිලධාරීන් 500 ක් පමණ සහභාගී විය.
අමාත්යාංශ, ෙදපාර්තෙම්න්තු, දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාල සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල ෙවත
මාර්ෙගෝපෙද්ශ සංගහෙය් පිටපත් ෙබදාහැරීම සිදු කර ඇත.
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත සම්බන්ධව රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශය පරිසර
යුක්ති ෙක්න්දය, ශී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය, රජෙය් කර්මාන්තශාලා ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ
ශික්ෂණ ෙරෝහල - රාගම යන ආයතනයන්හි පවත්වන ලද පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා සම්පත්දායකයින්
සම්බන්ධ කිරීම සහ සම්පත් කට්ටල ෙබදා හැරීම සිදු කර ඇත.
මාර්ගගත (online) කමෙව්දයට ෙයොමුවීම යටෙත් මාර්ගගත ෙතොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා ෙවබ් අඩවි
සකස් කිරීෙම්දී විද ත් ලිපිෙගොනු කළමනාකරණ පද්ධති නිර්මාණය කිරීම තුලින් ෙතොරතුරු
අයිතිවාසිකම් පනත සම්බන්ධ නිසි යාන්තණයක් පවත්වා ගැනීම සහ රාජ්ය ආයතන කාර්යක්ෂම
කිරීමද ෙමම මාර්ගගත කමෙව්දෙයන් අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.
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ෙතොරතුරු පනතට අදාල ෙතොරතුරු ලබාගැනීෙම් ඉල්ලුම්පත් විද ත් මාර්ගෙයන් ලබාගැනීම (RTI
Online Tracking System) හඳුන්වාදීම සඳහා පගාමී ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන්
ජනමාධ්ය අමාත්යාංශෙය් නිලධාරීන් සහ අමාත්යාංශයීය විෂය පථය යටෙත් පවතින ආයතනවල
නිලධාරීන් සඳහා ද වැඩසටහන් පවත්වන ලදී.
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත සම්බන්ධෙයන් ජංගම ෙයදවුමක් (App) හඳුන්වා
දී ඇත. ෙම් සඳහා එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවර්ධන වැඩසටහෙන් (UNDP) මූල්ය දායකත්වය ලබාෙදන
ලදී. ෙමම ජංගම ෙයදවුම මගින් පුරවැසියන්ට ෙතොරතුරු ලබාගැනීම පහසු කරන අතර ෙතොරතුරු
ඉල්ලුම්පත් කඩිනමින් ෙයොමු කිරීෙම් හැකියාවද ලැෙබ්.
පුරවැසියන්ට ෙතොරතුරු අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත සම්බන්ධ පරිහරණය කිරීම පහසු කරලීමටත්
එමගින් පුරවැසියන්ෙග් දැනුවත්භාවය ඉහල නැංවීම සහ ෙතොරතුරු ඉල්ලීම මගින් මහජන අවශ්යතා
කඩිනමින් සැපයීමත් යන කරුණු පාදක ෙකොට ගනිමින් (info@rti.gov.lk) ෙවබ් අඩවිය නිර්මාණය
ෙකරිණ. ෙතොරතුරු අයිතිවාසිකම් පනත සම්බන්ධව නිල පුවත්පත් පලකිරීම සහ ඉදිරිෙය්දී
පැවැත්වීමට නියමිත වැඩසටහන් සම්බන්ධ දැනුවත්කිරීම ද ෙවබ් අඩවිය මගින් සිදු ෙකෙර්. ෙතොරතුරු
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත සම්බන්ධව කියාශීලි ෙමන්ම ඵලදායී ෙලස පරිශීලනය කල
හැකි අයුරින් ෙවබ් අඩවිය යාවත්කාලීන ෙකෙර්.
ෙතොරතුරු අයිතිවාසිකම් පනත සම්බන්ධ ෙවබ් අඩවිය දෘෂ්යාබාධිත පුද්ගලයන්ට පරිශීලනය කළහැකි
අයුරින් සකස් කිරීම සඳහා සංකල්ප පතිකාවක් සකස් කර ඇත.
ෙපොදු අධිකාරීන් විසින් දැනුම් ෙදනු ලබන ෙතොරතුරු, ෙතොරතුරු නිලධාරීන් හා අභියාචනා නිලධාරීන්
පිළිබඳව සකසන ලද දත්ත පාදකය (Database) ෙවබ් අඩවියට ඇතුලත් කර ඇති අතර ෙමම
ෙතොරතුරු ෛදනිකව යාවත්කාලීන කිරීෙම් කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු ෙකෙර්.
නව මාධ්ය භාවිතා කර දැනුවත් කිරීෙම් කටයුතු සිදු කිරීමද ආරම්භ කර ඇත. තරුණ පජාව ඉලක්ක
කර ගනිමින් ෙතොරතුරු පනත පිලිබඳ දැනුවත් කිරීම Facebook පිටුව මගින් ආකර්ශනීය ෙලස සිදු
ෙකෙර්. මීට අමතරව සමාජ මාධ්ය ජාලා, විද ත් තැපෑල සහ You Tube හරහා ෙතොරතුරු පනත
සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කිරීම් සිදුෙකෙර්.
පුරවැසියන්ට ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත සම්බන්ධව අධ්යයනය කිරීමටත්
පර්ෙය්ෂණවල නියැෙලන්නන්ට පරිහරණය කිරීමට අවස්ථාව සලසාදීමත් සහ ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම්
අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත සම්බන්ධ විමසීම් වලදී සකීය ෙසේවාවක් සැපයීම සඳහා සම්පත්
මධ්යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීෙම් අරමුණින් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් මධ්යස්ථානය ස්ථාපිත කිරීම
සඳහා රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තු පරිශෙය් ෙකොටසක් හඳුනාෙගන ඇත. ෙමම සම්පත්
මධ්යස්ථානය පිහිටුවීමට අදාල උපෙද්ශකත්වය සහ මූල්ය දායකත්වය එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවර්ධන
වැඩසටහන (UNDP) මගින් ලබාදීමට නියමිතය. ෙමම ආයතනය මගින් සම්පත් මධ්යස්ථානය සඳහා
අවශ්ය ෙපොත්පත් කට්ටල, සඟරා, ලිපි ආදිය දැනටමත් ලබාදී ඇත. මීට අමතරව ෛදනිකව විධිමත්
උපෙද්ශන ෙසේවා සැපයීම ද සිදු ෙකෙර්.
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සැප්තැම්බර් 28 දිනට ෙයෙදන ජාත්යන්තර ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ දිනය
සැමරීම ෙවනුෙවන් බණ්ඩාරෙවල නගර ශාලාෙව් ජංගම ෙසේවයක් පැවැත්වීම සහ “පවත” පුවත්පත්
අතිෙර්කෙය් විෙශේෂ කලාපයක් නිකුත් කිරීම සිදු කර ඇත. ෙතොරතුරු පනතට සම්බන්ධෙයන්
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අංශය මඟින් පකාශයට පත් කරනු ලබන “පවත” පුවත්පත් අතිෙර්කය,
“දිනමිණ” හා “තිනකරන්” යන පුවත්පත් සමඟ 2020 වසරට අදාළව කලාප 03 ක් පකාශයට පත්කර
ඇත.
2020 වාර්ෂික අයවැෙයන් රු.මි. 0.623 ක පාග්ධන පතිපාදන ෙවන් වූ අතර රු.මි. 0.473 ක් වැය කර
ඇත. රු.මි. 5.475 ක පුනරාවර්තන පතිපාදන ෙවන් වූ අතර රු.මි. 1.698 ක් වැය කර ඇත.
iii) ජනමාධ්යෙව්දීන් සඳහා සමාජ ආරක්ෂණ පතිලාභ කමයක් හඳුන්වා දීම.
විසි එක්වැනි සියවසට ගැළෙපන සමාජයක් නිර්මාණය කරනු පිණිස භාෂණෙය් හා පකාශනෙය්
නිදහස ඉහළින් ම පිළිගන්නා අතර ඒවා රැක ගැනීම පිණිස උපරිමෙයන් කියා ෙකෙර්. ඒ සඳහා
ජනමාධ්ය ආයතන හා එහි ෙසේවෙය් නියුතු වෘත්තියෙව්දීන්ෙග් කාර්යභාරය සඳහා අවශ්ය නිවහල් හා
නිරවුල් පරිසරය නිර්මාණය කිරීම.
ජනමාධ්යෙව්දීන් සඳහා රක්ෂණාවරණයක් ඇති කිරීමට ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව සමඟ සාකච්ඡා
කරන ලද අතර සංස්ථාව විසින් එක් මාධ්යෙව්දිෙයකු සඳහා වර්ෂයකට රු. 20,000 ක වාරිකයකින්
ජීවිත, ෙසෞඛ්යය හා විශාම ආවරණයක් ලබාදීමට රක්ෂණාවරණයක් සකසා ඇත.
iv) ජනමාධ්ය ෙක්ෂේතෙය් සමකාලීන ෙගෝලීය වර්ධනය සමඟ ශී ලාංෙක්ය මාධ්ය ෙක්ෂේතයට ඇති

සබඳතා පිළිබඳ අවෙබෝධෙයන් යුතුව මාධ්ය පමිතිකරණය පිළිබඳව ඇති ජාතික හා අන්තර් ජාතික
අණපනත්, ජාතික හා අන්තර්ජාතික මාධ්ය ආයතනයන්ෙග් කියාකාරීත්වය සහ සමාජ සංස්කෘතික
අනන්යතා යන ෙක්ෂේතයන් ෙවත විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කිරීම.
ජනමාධ්ය පතිපත්ති සැලසුම්කරණෙය් දී ජනමාධ්යෙව්දීන් සහ ජනමාධ්ය ආයතන සංස්කෘතිය,
සමාජය, පවුල හා මනුෂ්ය සබඳතා පිළිබඳ පිළිගත් සමාජ සංස්කෘතික වටිනාකම් හා සාරධර්ම පිළිබඳ
රාමුව ඉක්මවා ෙනොයනු පිණිස අවෙබෝධාත්මක ව කටයුතු කිරීම.
v) අන්තර්ජාතික අණපනත්, ජාතික හා අන්තර්ජාතික මාධ්ය ආයතනයන්ෙග් කියාකාරීත්වය පිළිබඳ

සලකා බලා ශී ලංකාව තුළ රූපවාහිනී හා ගුවන් විදුලි විකාශනයන් සමාජ, සංස්කෘතික අනන්යතා යන
ක්ෙෂේතයන් ෙවත විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරමින් කටයුතු කිරීම සඳහා රූපවාහිනී හා ගුවන්විදුලි
බලපත විධිමත් කිරීම සඳහා නව විකාශන ෙකොමිෂන් සභාවක් ඇති කිරීමට කටයුතු කිරීම.
අ) රූපවාහිනී සහ ගුවන් විදුලි විකාශන බලපත නිකුත් කිරීම නියාමනය කිරීම
ශී ලංකාෙව් ගුවන් විදුලි සහ රූපවාහිනී විකාශන විෂයන්ට බලපාන මූලික ව්යවස්ථාවන් වනුෙය්
පිළිෙවලින් 1966 අංක 37 දරන ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථා පනත සහ 1982 අංක 06 දරන ශී ලංකා
රූපවාහිනී සංස්ථා පනතය. යෙථෝක්ත පනත්වල තිෙබන්නාවූ ව්යවස්ථා පතිපාදන අනුව එම ආයතන
විෂයභාර අමාත්යවරයාට හිමිවන බලතල පකාරව ෙපෞද්ගලික ගුවන් විදුලි සහ රූපවාහිනි විකාශන
ෙසේවාවන් පවත්වාෙගන යාම සඳහා බලපත ලබා දීම ද සිදු කළ හැක.
24

ෙමම බලපත නිකුත් කිරීෙම් පධාන අරමුණ වන්ෙන් වගකීම් හා වගවීම් සහිත මාධ්ය සදාචාරයක්
බිහිකිරීමය.
2020 ෙදසැම්බර් 31 දිනවන විට කියාකාරීව පවතින ෙපෞද්ගලික රූපවාහිනි හා ගුවන් විදුලි බලපත
සංඛ්යාව හා නාලිකා සංඛ්යාව
බලපතලාභී ෙපෞද්ගලික
ආයතන සංඛ්යාව
18

ෙපෞද්ගලික නාලිකා
සංඛ්යාව
36

ෙභෞමික රූපවාහිනී

15

20

එකතුව

33

56

බලපත වර්ගීකරණය
ගුවන්විදුලි

ෙසේවා සපයන ආයතන

ෙක්බල් රූපවාහිනී

බලපතලාභී ආයතන
සංඛ්යාව
06

චන්දිකා රූපවාහිනී

06

අන්තර්ජාල මත පදනම් වූ රූපවාහිනී

02

ජංගම දුරකතන මත පදනම් වූ රූපවාහිනී

01

බලපත වර්ගීකරණය

එකතුව

15

තවද රාජ්ය ගුවන් විදුලි ආයතන ෙදක වන ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව හා සී/ස ස්වාධීන රූපවාහිනී
මාධ්ය ජාලය ඔස්ෙසේ පාෙද්ශීය ෙසේවාවන් ද ඇතුළුව ගුවන් විදුලි නාලිකා 16 ක් පවත්වාෙගන යනු
ලබන අතර ශී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව හා සී/ස ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්ය ජාලය යන ආයතන ෙදක
ඔස්ෙසේ රූපවාහිනී ෙසේවාවන් 05 ක් පවත්වාෙගන යනු ලැෙබ්.
ඒ ඒ කාලයන්හි උචිතයැයි හැෙඟන ෙකොන්ෙද්සි වරින් වර රූපවාහිනී සහ ගුවන් විදුලි විකාශන
බලපත ආකෘතියට එක්කිරීම ෙහේතුෙවන් නිකුත් කර ඇති බලපතයන්හි ෙකොන්ෙද්සි එකිෙනකට
ෙවනස් වන බැවින් ෙමම නිකුත් කළ බලපත්හි ඒකාකාරීත්වයක් ෙනොමැති වීම, එම බලපතයන්හි
ෙකොන්ෙද්සි වර්තමානයට උචිත වන පරිදි සංෙශෝධනයන් සිදු ෙනොවීම හා බලපත් ෙකොන්ෙද්සි
නියාමනයක් සිදුකිරීමට අවශ්ය පතිපාදන ෙනොමැතිවීම යන ගැටළු සලකා බලා එයට විසඳුමක් ෙලස
2017.10.25 දින පත් කරන ලද ගුවන්විදුලි හා රූපවාහිනී විකාශන ආයතන ෙවත නිකුත් කර ඇති
බලපත් නියමානුකූල කිරීම සඳහා නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කිරීෙම් බලය ලබාදුන් කමිටුව විසින් “විකාශන
නියාමන ෙකොමිෂන් සභා පනත” දළ ෙකටුම්පත අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලදුව ලබා දී
ඇති තීරණය අනුව විද්වත් කමිටුවක් හරහා සමාෙලෝචනය කරන ලදී. ෙමහිදී පැන නැගුනු ගැටලුකාරී
තත්වයන්ට විසඳුමක් ෙලස “ ශී ලංකා විකාශන නීතිය” ෙකටුම්පත් කරන ලදී.
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ආ) පවෘත්ති ෙවබ් අඩවි ලියාපදිංචි කිරීම
අංක 12/1037/37/019-1 සහ 13.08.2012 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය අනුව සියලුම පවෘත්ති
ෙවබ් අඩවි ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය යටෙත් ලියාපදිංචි විය යුතුය. ඒ අනුව සෑම

පවෘත්ති ෙවබ්

අඩවියක්ම ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා රු. 25,000.00 ක් දල වාර්ෂික ලියාපදිංචිය අලුත් කිරීම සඳහා
රු. 10,000.00 ක මුදලක් ද අමාත්යාංශය ෙවත බැර කළ යුතුය. 2020 ෙදසැම්බර් 31 දින දක්වා
අමාත්යාංශය යටෙත් ලියාපදිංචි කර ඇති පවෘත්ති ෙවබ් අඩවි සංඛ්යාව 25 කි. 2020 වසරට අදාළව
නව ෙවබ් අඩවි 03 ක් ලියාපදිංචි කර ඇති අතර අලුත් කිරීම් 08 ක් සිදු කර ඇත.
ඇ) ආනයනය කරන ලද ෙටලි නාට්ය, චිතපට හා වාණිජ වැඩසටහන් සඳහා බදු අයකිරීම
ෙමම අමාත්යාංශය මගින් 2016 අංක 11 දරන මුදල් පනත මඟින් පනවා ඇති නිෙයෝගයන්ට අනුව
ෙද්ශීය ෙටලි නාට්ය හා චිතපට පවර්ධනය සඳහා රූපවාහිනී නාලිකා මගින් විකාශනය කරනු ලබන
ආනයනික වැඩසටහන් සඳහා බදු අය ෙකෙර්. ෙමම බදු 2017-11-07 දින නිකුත් කරන ලද අංක
2044/21 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය පකාරව වූ 2017 අංක 1 දරන මුදල් (ෙටලි නාට්ය, චිතපට හා
වාණිජ වැඩසටහන් බද්ද) නිෙයෝගවල 13 වැනි නිෙයෝගෙයහි විධිවිධානවලට අනුකූලව ෙල්කම්වරයා
විසින් නිකුත් කරනු ලැබූ නිෂ්කාශන සහතිකයක් ෙනොලබා කිසිදු බලපතලාභී ආයතනයක් විසින් යම්
ෙටලි නාට්යයක්, චිතපටියක් ෙහෝ වාණිජ වැඩසටහනක් විකාශය ෙනොකළ යුතුය. ඒ අනුව ආනයනය
කර ෙමරට විකාශනය කිරීමට අෙප්ක්ෂිත ෙටලි නාට්ය චිතපට හා වාණිජ වැඩසටහන්, අමාත්යංශ
ෙල්කම් විසින් පිහිටුවනු ලබන අධීක්ෂණ මණ්ඩලයක් මගින් අධීක්ෂණයට ලක් ෙකෙර්.
2020 ෙදසැම්බර් 31 දින දක්වා ආනයනික ෙටලි නාට්ය, චිතපට හා වාණිජ වැඩසටහන් 937 ක් සඳහා
නිෂ්කාශණ සහතිකපත් නිකුත් කර ඇති අතර අයකර ගනු ලැබූ බදු මුදල රු.මි. 158.527 කි. එය
මහාභාණ්ඩාගාර අරමුදලට බැර කරන ලදී. ෙමම කාර්යය සඳහා අධීක්ෂණ මණ්ඩල සාමාජිකයන් 29
ෙදෙනකු සම්බන්ධ කර ඇති අතර ෛදනිකව තිෙදනා බැගින් වන අනු කමිටු වාර 257 ක් මගින්
විකාශන අනුමැතීන් ලබා දී ඇත.
vi) ඉහළ වෘත්තීය නිපුණතා සහිත මාධ්ය වෘත්තිකයින් බිහිකිරීම සඳහා ජාත්යන්තර පමිතීන්ට අනුකූල

රාජ්ය අනුගහය සහිත “ජනමාධ්ය උසස් අධ්යාපන ආයතනයක්” පිහිටුවීම.
දැනට ෙබෙහවින් ව්යාකූලව පවතින ජනමාධ්ය හා සන්නිෙව්දන ෙක්ෂේතෙය් පවතින ගැටලු හඳුනාෙගන
ශාස්තීය පමිතීන් අනුව ෙමම අධ්යාපන ෙක්ෂේතය අභිවර්ධනය කිරීම සඳහා, විද්වත් කමිටුවක නිර්ෙද්ශ
සඳහා ඉඩපස්ථා වර්ධනය කිරීම ෙවනුෙවන්, ජනමාධ්යෙව්දීන් සඳහා ශී ලංකා ජනමාධ්ය අභ්යාස
ආයතනය විසින් පවත්වාෙගන යන ලද පාඨමාලා වර්තමානෙය් ශී ලංකා පදනම් ආයතනය විසින්
පවත්වාෙගන යන බැවින් තව දුරටත් ජාත්යන්තර පමිතියට අනුකූලව රාජ්ය අනුගහය සහිතව ශී
ලංකා පදනම් ආයතනයට අනුබද්ධ ජනමාධ්ය උසස් අධ්යාපන පීඨයක් පිහිටුවීමට තීරණය කර ඇත.
ඒ සඳහා විෂය මාලා, පාලන අධිකාරිය හා ෙද්ශන කටයුතු සම්බන්ධව සාකච්ඡා ෙකෙරමින් පවතී.
vii) වෘත්තීය ජනමාධ්යෙව්දීන්ට ජාත්යන්තර මට්ටෙම් පුහුණුවීම් සඳහා ඉඩ පස්තා වර්ධනය කිරීම -

“ඇසිදිසි” ජනමාධ්ය ශිෂ්යත්ව වැඩසටහන
26

ජනමාධ්යෙව්දීන්ෙග් වෘත්තීයභාවය වැඩිදියුණු කිරීෙම් අරමුණු ඇතිව ආරම්භ කරන ලද ෙමම
වැඩසටහනින් දිවයිෙන් පිළිගත් ජනමාධ්ය ආයතනයන්හි ෙසේවෙය් නියුතු මාධ්ය වෘත්තිකයන්ට උසස්
අධ්යාපන කටයුතු සඳහා අවශ්ය මූල්ය පහසුකම් සපයා ඇත. 2020 වර්ෂය සඳහා ජනමාධ්යෙව්දීන්
ශිෂ්යත්වලාභීන් ෙලස ෙතෝරා ගැනීමට සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වන ලදී. මහා භාණ්ඩාගාරෙයන්
පතිපාදන ෙලස රු.මි. 1.411 ක් ලබාදී ඇති අතර එමගින් 2015 සිට 2019 දක්වා වූ ශිෂ්යත්වලාභී
ජනමාධ්යෙව්දීන් 30 ක් සඳහා රු.මි. 1.374 ක ෙගවීම් සිදුකර ඇත.
viii) පුවත්පත්, ගුවන් විදුලි සහ රූපවාහිනී මාධ්ය ආයතන ආරම්භ කිරීෙම් දී එහි මූල්ය ආෙයෝජනයන්

පිළිබඳ රජෙය් අවධානය ෙයොමු ෙකෙර්. එම ෙක්ෂේතෙය් සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජන රජෙය් අධීක්ෂණයට
ලක් කරන අතර එය නව නීති රීති මගින් නියාමනය කිරීම.
රූපවාහිනී හා ගුවන්විදුලි බලපත නිකුත් කිරීෙම් තාක්ෂණික කමිටුව සඳහා ආරක්ෂක අමාත්යාංශ
සාමාජිකෙයකු පත්කිරීම හා බලපත ඉල්ලුම් කරන ආයතන පිළිබඳව ආරක්ෂක නිෂ්කාශන
ලබාගැනීම. තවද මාධ්ය ආයතනයන්හි ආයතන සංයුතිය සම්බන්ධව ආරක්ෂක නිෂ්කාශන
ලබාගැනීම.
ix) ශී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව සහ ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව වාණිජ තරඟකාරිත්වෙය්

පීඩනෙයන් ෙතොරව ජනමාධ්ය ක්ෙෂේතෙය් ආදර්ශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා සරිලනෙසේ කියාකරන
ආයතන බවට පත්කර පාර්ලිෙම්න්තුවට වගකියන ෙකොමිෂන් සභාවක් යටතට පැමිණවීම.
ෙමම ආයතනයන් සෘජු අධීක්ෂණයට ලක් කරමින් ව්යාපාරික සැලැසුම් හා පස් අවුරුදු සැලසුම් සකස්
කරවීම.
x) පුවත්පත් මණ්ඩලය ව හාත්මක ෙලස පතිසංස්කරණය කර විද ත්, මුදිත සහ නව මාධ්ය ආවරණය

වන පරිදි මාධ්යෙව්දීන් සහ මාධ්ය ආයතන පිළිබඳ විනිශ්චය ආයතනයක් ෙලස ද මාධ්ය අධ්යාපනය
පවර්ධනය ෙකෙරන මධ්යස්ථානයක් ෙලස ද පතිසංවිධානය කිරීම.
විද ත් මුදිත සහ නව මාධ්ය ආවරණය වන පරිදි මාධ්යෙව්දීන් සහ මාධ්ය ආයතන පිළිබඳ විනිශ්චය
ආයතනයක් ෙලසද කටයුතු කිරීම සඳහා පුවත්පත් මණ්ඩල පනත සමාෙලෝචනය කිරීම හා ඒ සඳහා
පුවත්පත් මණ්ඩලය විසින් මහජන කතිකාවතක් ඇති කරමින් පවතී. තවද මාධ්යෙව්දීන්ෙග් අදහස්
ලබාගැනීමට සම්මන්තණ පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.
xi) ජනමාධ්යෙව්දීන් සඳහා නාගරික නිවාස සංකීර්ණයක් ෙගොඩනැගීමට කටයුතු ෙකෙරන අතර

සහන වාහන ණය කමයක් හඳුන්වාදීම
ෙම් සඳහා ගරු අමාත්යතුමාෙග් පධානත්වෙයන් 2020.02.12 දින මාධ්යෙව්දීන් දැනුවත් කිරීම හා
අදහස් විමසීම සඳහා සාකච්ඡාවක් පැවැත්විය. එම රැස්වීෙම් දී තීරණය වූ පරිදි ජනමාධ්යෙව්දීන්ෙග්
අවශ්යතා පිළිබඳව පුවත්පත් හා ෙවබ් අඩවිය ඔස්ෙසේ කැඳවන ලද ෙතොරතුරු, දත්ත පද්ධතියක් ෙවත
ඇතුළත් කරමින් පවතී.
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xii) පාෙද්ශීය මාධ්යෙව්දීන්ද ඇතුළුව මාධ්යෙව්දීන්ට පහසුකම් සලසා දීම උෙදසා පුළුල් පහසුකම්

සහිතව “ජනමාධ්ය ස්ථාගාර” (Press Clubs) කමයක් පළාත්බදව පිහිටුවීම.
රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ පාෙද්ශීය වශෙයන් පිහිටුවීමට සාකච්ඡා කර ඇත. රජෙය්
පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තු සංකීර්ණෙය් ජනමාධ්යෙව්දීන් සඳහා සියළු පහසුකම් සහිත මධ්යස්ථානයක්
සැකසීමට ශී ලංකා කමසම්පාදන ෙදපාර්තෙම්න්තු අනුමැතියට 2020.03.05 දින හා සංෙශෝධිත
වාර්තාව 2020.09.08 දින නැවත ඉදිරිපත් කර ඇත.
xiii) සමාජ මාධ්ය ඇතුළු නව මාධ්ය භාවිතය සහ හැසිරවීම පිළිබඳ දැනුම, අවෙබෝධය හා සන්නිෙව්දන

උපකම සමාජගත කරනු පිණිස අවශ්ය පියවර ගැනීම
ජනතාවෙග් මාධ්ය සාක්ෂරතාවය වර්ධනය කිරීම සඳහා සම්මන්තණ හා වැඩමුළු සංවිධානයට කටයුතු
කිරීම.

2.1.4 මහාභාණ්ඩාගාර පතිපාදන ලබාදී ඇති ආයතන විසින් කියාත්මක කරන ලද
ව්යාපෘතීන්හි පගතිය
2.1.4.1 ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්ය ජාලය
වසන්තම් ටීවී නාලිකාව ෙමරට දමිළ භාෂාව කතා කරන ශී ලාංකික ජනතාව ෙවත සුපැහැදිලි දසුන්
නැරඹීමට හා ෙද්ශීය දමිළ වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය කර විකාශනය කිරීමට හැකිවන පරිදි වැඩිදියුණු
කිරීෙම් ද්වීවාර්ෂික ව්යාපෘතිෙයහි මුළු ඇස්තෙම්න්තු මුදල රුපියල් මිලියන 304 කි. 2020 වසර තුල
මහාභාණ්ඩාගාර පතිපාදන ලැබුන ද පසම්පාදන කටයුතු පමාද වීම ෙහේතුෙවන් අෙප්ක්ෂිත ඉලක්ක
ළඟා කර ගැනීමට ෙනොහැකි විය. මුල් කාර්තුෙවහි රු.මිලියනයක් ද අවසන් කාර්තුෙවහි රුපියල්
මිලියන 50 ක් ද වශෙයන් රුපියල් මිලියන 51 ක අරමුදල් ෙවන් වූ අතර වියදම රුපියල් මිලියන
7.3කි.
2.1.4.2 ශී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව
මහාභාණ්ඩාගාර පතිපාදන මගින් මැදිරි නිෂ්පාදන හා පවෘත්ති මැදිරියන්හි කාර්ය ගලනෙය්
ගුණාත්මකභාවය, නම්යශීලීත්වය හා පිරිවැය කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම, බාහිර විකාශනාගාර
ෙමෙහයුම්වල ගුණාත්මකතාවය හා කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම, රූපවාහිනී නාලිකාවල
ෙභෞමික විකාශනය වැඩිදියුණු කිරීම, නව මාධ්ය භාවිතය ඉහළ නැංවීම හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ
යටිතල පහසුකම් පවර්ධනය සහ රූපවාහිනී විකාශය වැඩිදියුණු කිරීෙම් ව්යාපෘති ෙමම වසර තුළද
දියත් කර ඇත. 2020 වර්ෂයට ෙවන් වූ පාග්ධන පතිපාදන මුදල රුපියල් මිලියන 290.43 ක් වන
අතර වියදම රුපියල් මිලියන 234.85 කි.
රූපවාහිනී වැඩසටහන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ජපන් සංස්කෘතික හුවමාරු වැඩසටහන යටෙත් ලද
ජපන් අධ්යාපනික සහ වාර්තාමය වැඩසටහන් 449 ක් ශී ලාංෙක්ය ෙපේක්ෂකයන් සඳහා සිංහල සහ
දමිල භාෂාවන්ෙගන් හඬකැවීම්/උපශීර්ෂ ගැන්වීම් සිදුකර විකාශනය ෙකෙර්. පතිපාර්ශවීය
අරමුදලින් සිදුකිරීමට නියමිතව තිබූ කාර්යයන් නිම කර ඇත.
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2.1.4.3 ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව
යාල් FM ෙසේවය සඳහා මැදිරි සංකීර්ණයක් ස්ථාපිත කිරීෙම් මූලික කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.
සම්බන්ධතා මැදිරි හා බහුකාර්ය මැදිරි යාවත්කාලීන කිරීෙම් කටයුතු, විකාශනාගාර අලුත්වැඩියා
කිරීෙම් කටයුතු නිම කර ඇත. 2020 වර්ෂය සඳහා පාග්ධන පතිපාදන රුපියල් මිලියන 152.14 ක්
ෙවන් වූ අතර වියදම රුපියල් මිලියන 38.09 කි.
2.1.4.4 ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ ෙකොමිෂන් සභාව
2020 වර්ෂය තුළදී ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද මහජන පැමිණිලි 600 න් පැමිණිලි
521ක් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු අවසන් කර ඇත. ස්විස්ටර්ලන්ත රජෙය් ආධාර ඇතිව ගැටුම්වලින්
බලපෑමට ලක්වූ සහ ආන්තික පජාවන්ට ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් සහ හිමිකම් පවර්ධනය කිරීෙම්
ව්යාපෘතිය යටෙත් මහජන හමුවීම්, රාජ්ය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩමුළු පවත්වා ඇති අතර
UNDP ආධාර යටෙත් අභියාචනා කියාවලියට ෙතොරතුරු තාක්ෂණය ෙයොදා ගැනීෙම් (Web-based

Tracking System) ව්යාපෘතියද, USAID ආධාර යටෙත් ෙතොරතුරු පනත යටෙත් ෙපොදු
අධිකාරීන්ෙග් කියාකාරකම් අධීක්ෂණ ව්යාපෘතියද අවසන් අදියෙර් ඇත. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන
4.165 ක පාග්ධන අරමුදල් ෙවන් වූ අතර රුපියල් මිලියන 3.0 ක වියදමක් සිදු කර ඇත. COVID –
19 තත්වය හමුෙව් සැලසුම් කරන ලද වැඩමුළු පැවැත්වීමට ෙනොහැකි විය.

2.1.4.5 ශී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය
පුවත්පත් ලියාපදිංචිය, පුවත්පත් පැමිණිලි විභාග කිරීම, පාෙද්ශීය මාධ්යෙව්දී වැඩමුළු පැවැත්වීම,
සිසුන් හා ගුරුවරුන් සඳහා වැඩමුළු පැවැත්වීම පුවත්පත් කලාව පිළිබඳව ඩිප්ෙලෝමා පාඨමාලාව
පවත්වාෙගන යාමට අමතරව පුවත්පත් කලාව පිළිබඳ නව සහතිකපත පාඨමාලාව ආරම්භ කිරීම
සිදුකරන ලදී. 2020 වර්ෂය සඳහා පාග්ධන පතිපාදන රුපියල් මිලියනයක් ෙවන් වූ අතර පගතිය
100% කි.
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2.2 අභිෙයෝග
2.2.1 අලාභ මත පවත්වාෙගන යනු ලබන මාධ්ය ආයතන ලාභ ලබන ආයතන බවට පත් කිරීම
ෙපෞද්ගලික විකාශන නාලිකා / මුදිත මාධ්ය ෙමන් ෙනොව සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කිරීම ෙමන්ම
සභ්යත්වය ද ආරක්ෂා කරමින් කටයුතු කිරීම රාජ්ය මාධ්ය ආයතන සතු වගකීමයි. එෙතකුදු වුවද,
වර්තමානෙය් පවතින තරඟකාරීත්වය සමඟ නාලිකාවක ගුණාත්මකභාවය ෙවනුවට අවිධිමත්
විකාශන වර්ගීකරණයට යටත්ව විකාශන නාලිකා සඳහා දැන්වීම් සැපයීම ෙහේතුෙවන් පුනරාවර්තන
වියදම් පියවා ගැනීමට පවා රාජ්ය මාධ්ය ආයතන විසින් උපයන ආදායම පමාණවත් ෙනොෙව්. ජාතික
න්යාය පතය කියාත්මක කිරීම සඳහා වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය කිරීම සහ තරඟකාරිත්වය සඳහා
වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය කිරීම පරස්පර විෙරෝධී සාධක ෙදකකි. ෙමම ආයතන පාඩු ලැබීමට පධාන
සාධකය දරාගත ෙනොහැකි ෙපොදු කාර්ය වියදමයි. ෙමම ආයතන අවම වශෙයන් සමබරතාවක් ෙහෝ
පවත්වා ගැනීමට පතිව හගත කිරීමට ෙයෝජනා ෙකෙර්.

2.2.2 ශී ලංකාෙව් රූපවාහිනී විකාශන කටයුතු සඳහා අංකිත (Digital) තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම
ශී ලංකාෙව් දැනට කියාත්මක වන පතිසම (Analoge) තාක්ෂණය ෙවනුවට ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල්
විසින් නව තාක්ෂණික තත්ත්වයන් යටෙත් වැඩිදියුණු කරන ලද ඩිජිටල් තාක්ෂණය රූපවාහිනී
ක්ෙෂේතය සඳහා හඳුන්වාදීම කාලීන අවශ්යතාවයක් වී ඇත. විෙශේෂෙයන්ම පතිසම තාක්ෂණය ඉවත්
ෙවමින් පැවතීම නිසා එකී තාක්ෂණය මත පවත්නා විකාශන උපකරණ ඉදිරිෙය්දී නඩත්තු කිරීම
ගැටළු සහගත ෙව්. තවද අංකිත තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම මගින් නව සංඛ්යාත පරාසයන් වඩා
කාර්යක්ෂම ෙලස භාවිතා කිරීමට ඉඩ ලැෙබන අතර පතිසම කමයට සම්ෙපේෂණය කරනු ලබන
රූපවාහිනී නාලිකාවන් සඳහා අවශ්ය වන සංඛ්යාත පරාසයන් තුළින් ඩිජිටල් තාක්ෂණය ඔස්ෙසේ
රූපවාහිනී නාලිකා වැඩි සංඛ්යාවක් විකාශනය කිරීමට හැකියාව ලැෙබන අතර ෙමෙහයුම් පිරිවැය ද
විශාල වශෙයන් අඩු ෙව්.

2.2.3 ජනමාධ්යෙව්දීන්ෙග් වෘත්තීයභාවය ඉහළ නැංවීම
වර්තමානෙය්දී, ආර්ථික, සමාජීය සහ ෙද්ශපාලනික භූමිකාවන්හි ඉතාම ශක්තිමත් හා තීරණාත්මක
සාධකයක් බවට ජනමාධ්ය පත්ව තිෙබ්. ජනතාව ෙවත ෙතොරතුරු සමීප කරලීම පිණිස ජනමාධ්ය
ධනාත්මක දායකත්වයක් සපයන අතර එමඟින් යහ පාලනය පවත්වාෙගන යාමට සහාය ෙව්.
ශී ලංකාෙවහි පජාතන්තවාදය සුරැකීම සහතික කිරීෙම්දී නිදහස්, ස්වාධීන සහ ජනතා හිතකාමී මාධ්ය
සංස්කෘතියක් ෙගොඩනැගීම වැදගත් ෙව්. ෙමකී කර්තව්යය උෙදසා, යහ පාලනයත් පජාතාන්තවාදයත්
පිළිබඳ කියාවලිය ශක්තිමත් කිරීෙමහිලා ජනමාධ්යෙව්දීන්ෙග් පාර්ශවෙයන් විශාල දායකත්වයක්
අෙප්ක්ෂා ෙකෙරන අතර එබැවින්, රට තුල බහුත්ව සහ විවෘත මාධ්ය සංස්කෘතියක් ස්ථාපිත කිරීම
සඳහා වෘත්තීය වශෙයන් බලගැන්වුනු ජනමාධ්යෙව්දී පජාවක් පැවතිය යුතුය. පසුගිය දශක ෙදක
පුරාම, වෘත්තීය මාධ්යෙව්දීන් ජනිත කිරීෙම් ආයතනයක් ස්ථාපිත කිරීෙම් පයත්නය සාර්ථක වී
ෙනොමැත.
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ජනමාධ්ය සමාජයට වගකිවයුතු වන නිසාම, ඉහළම මාධ්ය පමිතීන් පවත්වාෙගන යාම සහතික
කරමින් අදාළ මාධ්ය ආචාර ධර්මයන්ට අනුකූලව වෘත්තීය මාධ්යෙව්දීන් බිහිකිරීම මගින් අත්යන්ත
මාධ්ය භාවිතෙය් විශිෂ්ටත්වය සාක්ෂාත් කරගැනීෙම් සමාජ වගකීම ඉටුකරන ජාතික ආයතනයක්
පිහිටුවීමට ෙයෝජනා ෙකෙර්.
නවීන තාක්ෂණෙය් දියුණුව හා ෙගෝලීය පවණතා ෙහේතුෙවන් ජනමාධ්ය ෙක්ෂේතෙය් නිරන්තර
ෙවනස්කම් සිදු ෙවමින් පවතින අතර, එවැනි ෙවනස්කම් සිදු කිරීෙම්දී වෘත්තීය සංවර්ධනය, ධාරිතාව
ඉහළ නැංවීම සහ කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අඛණ්ඩ අධ්යාපන ආයතනයක් ස්ථාපිත කිරීෙම්
අවශ්යතාවය පැන නැගී ඇත. ඒ අනුව, ෙයෝජිත මාධ්ය ආයතනය පිහිටුවීම අතිශයින් වැදගත් ෙව්.

2.2.4 අපක්ෂපාතී විකාශන ෙශේණිගත කිරීෙම් කමෙව්දයක් හඳුන්වා දීම
ගුවන් විදුලි හා දැන්වීම් පචාරෙය්දී විකාශන ෙශේණිගත කිරීම තීරණාත්මක සාධකයක් ෙලස
බලපාන්ෙන් මහා පරිමාණ දැන්වීම් පචාරක ආයතන සඳහාය. විකාශන මධ්යස්ථානයන්හි වැඩසටහන්
ෙපළගැස්ෙම් සිට අන්තර්ගතයන් දක්වා බලපෑමකට ලක් කර ආර්ථික ශක්යතාවය අසමානුපාතික
ෙලස පාලනය කිරීෙම් හැකියාවක් ෙශේණිගත කිරීම් දත්තවලට ඇත. රාජ්ය ගුවන් විදුලි හා රූපවාහිනී
නාලිකා පමණක් කියාත්මකව තිබූ අවධිෙය් ෙශේණිගත කිරීම් සිදු ෙනොවූ අතර විකාශන ක්ෙෂේතෙය්
සීමා ලිහිල් කිරීෙමන් අනතුරුව ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලට ඉඩ පස්ථාව ලබාදී වසර කිහිපයකට පසුව
ෙශේණිගත කිරීම ආරම්භ විය. දැන්වීම්කරුවන් විසින් ෙශේණිගතකිරීම් පුළුල් ෙලස භාවිතා කළද ඇතැම්
විකාශන ආයතන ෙමම කමෙව්දය පිළිබඳව තෘප්තිමත් නැත. එබැවින් ෙමම අමාත්යංශය මඟින්
අපක්ෂපාතී ෙශේණිගත කිරීම් කමෙව්දයක් හඳුන්වා දිය යුතු ෙව්.
2.2.5

විකාශන නියාමන පනත හඳුන්වාදීම

තාක්ෂණික සහ ෛනතික ස්ථරයන්හි සිදුෙවමින් පවත්නා වූ ෙවනස්කම්, බලපත නිකුත් කිරීෙම් දී
වර්තමානෙය් පවතින යාන්තණෙයහි පවත්නා අවිධිමත්භාවය, නිකුත් කරන ලද බලපතයන්හි
පවත්නා ගැටළුකාරීභාවය ෙමන්ම අතීතෙය්දී යම් අවස්ථාවන්හිදී මාධ්ය වල හැසිරීම පාදක ෙකොට
ගනිමින් රාජ්ය ෙහෝ පුද්ගලික යන මාධ්ය ආයතන ෙදපාර්ශවයම හැසිරවීම උෙදසා යම් ස්වාධීන
ආයතනයක් පැවතිය යුතු බවට නිරීක්ෂණය විය.
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2.3 අනාගත ඉලක්ක
i) මාධ්ය නිදහස තහවුරු වන පරිදි වගකීම් හා වගවීම් සහිත මාධ්ය සදාචාරයක් බිහිකිරීම සඳහා
අවශ්ය නියාමනයන් කියාත්මක කිරීම.
ii) රෙට් සියලු පුරවැසියන්ට ෙතොරතුරු ලබාගැනීෙම් පෙව්ශයන් පුළුල් කිරීම.
iii) මාධ්යෙව්දීන් දැනුෙමන් හා අත්දැකීෙමන් සන්නද්ධ කිරීම.
iv) මාධ්ය සාක්ෂරතාවය ඇති කිරීම.
v) මාධ්ය ආචාරධර්ම පද්ධතියක් හඳුන්වාදීම.

………………………………………..
ෙල්කම්
ජනමාධ්ය අමාත්යංශය
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2020 ෙදසැම්බර් 31 දිෙනන් අවසන් වූ වසර සඳහා වන සමසත් මූල්ය කාර්ය සාධනය
3.1

මූල්ය කාර්ය සාධන පකාශය
ඒසීඒ - එෆ ්
2020 ෙදසැම්බර් 31 දිෙනන් අවසන් වූ කාල සීමාව සඳහා වන මූල්ය කාර්ය සාධන පකාශය
තත්ය

අයවැය

සටහන

2020

2020

2019

(රු.)

(රු.)

-

ආදායම් ලැබීම්

-

ආදායම් බදු

1

158,527,000

615,000,272

-

ෙද්ශීය භාණ්ඩ හා ෙසවාේ මත බදු

2

-

-

-

ජාත්යන්තර ෙවළඳාම මත බදු

3

-

- ඒසීඒ-1

-

බදු ෙනොවන ආදායම් හා ෙවනත්

4

-

-

-

මුළු ආදායම් ලැබීම් (අ)

158,527,000

615,000,272

-

ආදායම් ෙනොවන ලැබීම්

-

-

-

භාණ්ඩාගාර අගීම

-

99,280,182

190,255,000 ඒසීඒ-3

තැන්පතු

1,633,252

8,670,154 ඒසීඒ-4

-

අත්තිකාරම් ගිණුම්

8,529,222

8,319,728 ඒසීඒ-5

-

ෙවනත් ලැබීම්

1,850,504

3,458,281

-

මුළු ආදායම් ෙනොවන ලැබීම් (ආ)

111,293,160

210,703,163

-

මුළු ආදායම් ලැබීම් සහ ආදායම්
ෙනොවන ලැබීම් ඇ = (අ) + (ආ)

269,820,160

825,703,435

අඩු කළා : වියදම්
-

පුනරාවර්තන වියදම්
වැටුප්, ෙව්තන සහ අෙනකුත්
ෙසවක
ේ පතිලාභ

5

132,768,360

72,204,327

අෙනකුත් භාණ්ඩ හා ෙසවාේ

6

69,481,924

94,938,853

සහනාධාර, පදාන සහ මාරු කිරීම්

7

1,166,553,638

431,030,954

-

ෙපොළී ෙගවීම්

8

-

-

-

ෙවනත් පුනරාවර්තන වියදම්

9

-

-

-

මුළු පුනරාවර්තන වියදම් (ඈ)

1,368,803,922

598,174,134
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ඒසීඒ-2(ii )

තත්ය
අයවැය

සටහන

2020

2019

(රු.)

(රු.)

10

7,539,965

4,217,429

ගැනීම්

11

8,026,931

3,465,800

-

පාග්ධන මාරු කිරීම්

12

312,548,784

308,623,510

-

මූල්ය වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම

13

-

-

-

හැකියා වර්ධනය

14

2,670,606

11,481,319

-

ෙවනත් මූලධන වියදම්

15

48,245192

18,469,586

-

මුළු මූලධන වියදම් (ඉ)

379,031,478

346,257,644

-

පධාන ෙලජර් වියදම් (ඊ)

-

-

-

තැන්පතු ෙගවීම්

12,038,020

1,159,311 ඒසීඒ-4

-

අත්තිකාරම් ෙගවීම්

25,087,125

10,810,183 ඒසීඒ-5

-

මුළු වියදම් උ = (ඈ+ඉ+ඊ)

-

2020 ෙදසැම්බර් 31 දිනට අගීම
ෙශෂය
ේ ඌ = (ඇ-උ)

2020
මූලධන වියදම්
-

මූලධන වත්කම් පුනරුත්තාපනය
හා වැඩි දියුණු කිරීම

-

3.2

මූලධන වත්කම් අත්පත් කර

1,784,960,545

956,401,272

(1,515,140,385)

(130,697,837)

ඒසීඒ-2(ii)

මූල්ය තත්වය පිළිබඳ පකාශය
ඒසීඒ-පී
2020 ෙදසැම්බර් 31 දිනට මූල්ය තත්ත්වය පිළිබඳ පකාශය
තත්ය
සටහන

2020 (රු.)

2019 (රු.)

මූල්ය ෙනොවන වත්කම්
ෙද්පළ, පිරියත හා උපකරණ

ඒසීඒ-6

8,677,962

11,734,358

ඒසීඒ-5/5(ඒ)

16,557,903

20,462,589

ඒසීඒ-3

4,771,962

2,397,512

30,007,827

34,594,459

මූල්ය වත්කම්
අත්තිකාරම් ගිණුම්
මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ
මුළු වත්කම්
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තත්ය
සටහන

2020 (රු.)

2019 (රු.)

16,545,757

10,045,674

8,677,962

11,734,358

ශුද්ධ වත්කම් / ස්කන්ධය
ශුද්ධ වත්කම්
ෙද්පළ පිරියත හා උපකරණ සංචිතය
කුලී හා වැඩ අත්තිකාරම් සංචිතය

ඒසීඒ-5(බී)

-

ජංගම වගකීම්
තැන්පතු ගිණුම

ඒසීඒ-4

12,146

10,416,915

අගීම ෙශේෂය

ඒසීඒ-3

4,771,962

2,397,512

30,007,827

34,594,459

මුළු වගකීම්

පිටු අංක 06 සිට 72 දක්වා ඒසීඒ 1-6 දක්වා වූ ආකෘති පතවලින් ඉදිරිපත් ෙකෙරන ගිණුම් ෙතොරතුරු
සහ සටහන් පිටු අංක 73 සිට 80 දක්වා ඇතුළත් ගිණුම් සටහන් විස්තර ද ෙමම අවසන් ගිණුෙමහිම
අන්තර්ගත ෙකොටස් ෙව්. ෙමම මූල්ය පකාශන පිළිෙයල කිරීම ෙපොදුෙව් පිළිගත් ගිණුම් මූලධර්මවලට
අනුකූලව සිදු කර ඇති අතර ෙමහිදී මූල්ය පකාශයන්හි සටහන් මගින් ෙහළිදරව් කර ඇති පරිදි වඩාත්
සුදුසු ගිණුම්කරණ පතිපත්ති භාවිතා කර ඇත. ඉහත අවසන් ගිණුෙමහි සඳහන් සංඛ්යා ඊට අදාළ
ගිණුම් සටහන් හා අෙනකුත් ගිණුම් ෙතොරතුරු භාණ්ඩාගාර ගිණුම් ෙපොත් සමඟ සැසඳීම කර ඇති
බවටත්, ඒවා එම සංඛ්යා සමඟ එකඟ වන බවටත් ෙමයින් සහතික කරමු.

....................................

..............................

.............................

පධාන ගණන් දීෙම් නිලධාරී
ජගත් පී. විෙජ්වීර
ෙල්කම්
ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය

ගණන් දීෙම් නිලධාරී
එස්.ආර්.ඩබ්.එම්.ආර්.පී. සත්කුමාර
අතිෙර්ක ෙල්කම් (පාලන)

පධාන ගණකාධිකාරී
එස්.ඒ.එන්.ආර්.සුබසිංහ
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3.3

මුදල් පවාහ පිළිබඳ පකාශය
ඒසීඒ-සී
2020 ෙදසැම්බර් 31 දිෙනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වන මුදල් පවාහ පිළිබඳ පකාශය
තත්ය තත්ය
2020 (රු.)

2019 (රු.)

ෙමෙහයුම් කියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් පවාහයන්
22,230,000

400,994,577

ගාස්තු, අධිභාර, දඬ මුදල් සහ බලපත

-

-

ලාභ

-

-

1,850,504

3,458,281

අගීම ලැබීම්

112,298,000

190,255,000

ෙමෙහයුම් කියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් පවාහය (අ)

136,378,504

594,707,858

62,435,981

149,658,949

482,358

1,213,165

ෙවනත් වැය ශීර්ෂ ෙවනුෙවන් දරන ලද වියදම්

10,017,348

160,259

භාණ්ඩාගාරයට පියවන ලද අගීම

13,271,962

401,930,186

ෙමෙහයුම් කියාකාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුදල් පවාහය (ආ)

86,207,649

552,962,559

50,170,855

41,745,299

ෙපොළී

-

-

ලාභාංශ

-

-

හිමිකම් ඉවත් වීෙම් පතිපාදන හා ෙභෞතික වත්කම් විකිණීම

-

-

උපණය අය කර ගැනීම

-

-

අත්තිකාරම් අය කර ගැනීම

3,930,086

3,435,521

ආෙයෝජන කියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් පවාහය (ඈ)

3,930,086

3,435,521

මුළු බදු ලැබීම්

ආදායම් ෙනොවන ලැබීම්
ෙවනත් ශීර්ෂ ෙවනුෙවන් එකතු කරන ලද ආදායම්

අඩු කළා - මුදල් වැය කිරීම්
පුද්ගල පඩිනඩි හා ෙමෙහයුම් වියදම්
සහනාධාර සහ මාරු කිරීම් වියදම්

ෙමෙහයුම් කියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් පවාහය
ඇ = (අ)– (ආ)
ආෙයෝජන කියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් පවාහයන්
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2020 (රු.)

2019 (රු.)

අඩු කළා - මුදල් වැය කිරීම් :
ෙභෞතික වත්කම් ඉදිකිරීම් ෙහෝ මිලදී ගැනීම් හා ෙවනත්
52,155,045

ආෙයෝජන අත්පත් කර ගැනීම්

51,149,399

1,996,662

අත්තිකාරම් ෙගවීම්

54,151,707

3,494,165
54,643,564

(50,221,621)

(51,208,043)

(50,767)

(9,462,744)

ෙද්ශීය ණය ගැනීම්

-

-

විෙද්ශීය ණය ගැනීම්

-

-

පදානයන් ලැබීම්

-

-

තැන්පතු ලැබීම්

539,082

8,485,584

මූල්ය කියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුළු මුදල් පවාහය (ඌ)

539,082

8,485,584

ෙද්ශීය ණය ආපසු ෙගවීම්

-

-

විෙද්ශීය ණය ආපසු ෙගවීම්

-

-

තැන්පතු ෙගවීම්

742,459

747,681

මූල්ය කියාකාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුළු මුදල් පවාහය (එ)

742,459

747,681

මූල්ය කියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් පවාහය ( ඒ)= (ඌ)–(එ)

(203,377)

7,737,903

මුදල්වල ශුද්ධ ෙවනස් වීම් (ඔ) = (උ) – (ඒ)

(254,144)

(1,724,841)

254,144

1,986,744

-

261,903

ආෙයෝජන කියාකාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුළු මුදල් පවාහය (ඉ)

ආෙයෝජන කියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් පවාහය
(ඊ) = (ඈ) + (ඉ)
ෙමෙහයුම් හා ආෙයෝජන කියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල්
පවාහය (උ) = (ඇ) + (ඊ)
මූල්ය කියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් පවාහයන්

අඩු කළා - මුදල් වැය කිරීම් :

ජනවාරි 01 දිනට ආරම්භක මුදල් ෙශේෂය
ෙදසැම්බර් 31 දිනට අවසාන මුදල් ෙශේෂය
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3.4

මූල්ය පකාශ සටහන්
වාර්තා කිරීෙම් පදනම

(1)

වාර්තාකරන කාල පරිච්ෙඡ්දය
2020 ජනවාරි 01 සිට ෙදසැම්බර් 31 දක්වා වූ කාල පරිච්ෙඡ්දය ෙමම මූල්ය පකාශයන්ට අදාළ
වාර්තාකරන කාල පරිච්ෙඡ්දය ෙව්.

(2)

මිනුම්කරණ පදනම
මූල්ය පකාශන ෙඵතිහාසික පිරිවැය මත පිළිෙයළ කර ඇති අතර සමහර වත්කම්වල
ෙඵතිහාසික පිරිවැය නැවත තක්ෙසේරු කරන ලද වටිනාකමට වැඩිදියුණු කර ඇත.
අන්යාකාරෙයන් දක්වා ෙනොමැති විට ගිණුම් පිළිෙයළ කිරීම වැඩිදියුණු කළ මුදල් පදනම මත
සිදු කරයි.

(3)

ආදායම් හඳුනා ගැනීම
හුවමාරු හා හුවමාරු ෙනොවන ආදායම් ඒවා ලැබිය යුතු කාල සීමාව ෙනොසළකා, මුදල්
ලැෙබන කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී ආදායම් ෙලස හඳුනාගනු ලැෙබ්.

(4)

ෙද්පළ, පිරියත හා උපකරණ හඳුනාගැනීම හා මැනීම
වත්කමට අදාළ අනාගත ආර්ථික පතිලාභ ආයතනයට ලැෙබන බවට තහවුරුවක් ඇති විට හා
එම වත්කම් විශ්වාසනීයව මැනිය හැකි නම්, එම වත්කම්, ෙද්පළ, පිරියත හා උපකරණ ෙලස
හඳුනාගනු ලැෙබ්.
ෙද්පළ, පිරියත හා උපකරණ පිරිවැයට හඳුනා ගන්නා අතර පිරිවැය ආකෘතිය අදාළ ෙනොවන
අවස්ථාවලදී නැවත තක්ෙසේරු කරන ලද අගය ෙයොදා ගනී.

(5)

ෙද්පළ, පිරියත හා උපකරණ සංචිතය
ෙමම සංචිත ගිණුම ෙද්පළ, පිරියත හා උපකරණවල අනුරූප ගිණුම ෙව්.

(6)

මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ
2020 ෙදසැම්බර් 31 දිනට අතැති ෙද්ශීය ව්යාවහාර මුදල් ෙනෝට්ටු සහ කාසිවලින් මුදල් හා
මුදල් සමාන දෑ සමන්විත ෙව්.

40

3.5 ආදායම් එකතු කිරීෙම් කාර්යසාධනය
රු., 000
ආදායම්
ෙක්තය

1002-13-00

ආදායම් ෙක්තෙය්
විසතරය
්

ආදායම් ඇසතෙම්න්තුව
්
මුදල්
අවසන්
ඇසතෙම්න්තුව
්
ඇසතෙම්න්තුව
්

ආනයනික ෙටලි

480,000

480,000

එකතු කරන ලද ආදායම
පමාණය අවසාන ආදායම්
ඇසතෙම්න්තුෙව්
්
% ෙලස
158,527
33

නාට්ය, චිතපට හා
ෙවළඳ දැන්වීම්
සඳහා අයකරන
බද්ද

3.6 ෙවන් කරන ලද පතිපාදන උපෙයෝගි කර ගැනීෙම් කාර්යසාධනය
රු., 000
පතිපාදන
වර්ගය

ෙවන් කරන ලද පතිපාදන
මුල් පතිපාදනය
අවසාන

තත්ය වියදම

උපෙයෝගී කරනු ලැබූ පතිපාදන,
අවසන් කරන ලද අවසාන
පතිපාදන පමාණෙය් % ෙලස

පතිපාදනය
පුනරාවර්තන
පාග්ධන
එකතුව

1,400,174

1,391,122

1,368,804

98

546,293

555,345

379,031

68

1,946,467

1,946,467

1,747,835

89

3.7 මු.ෙර. 208 පකාරව, ෙවනත් අමාත්යාංශ/ෙදපාර්තෙම්න්තුවල නිෙයෝජිතෙයකු
ෙලස ෙමම අමාත්යංශයට පදානය කරන ලද පතිපාදන
රු., 000
අනු
අංකය

පතිපාදන ලද
අමාත්යාංශය/
ෙදපාර්තෙම්න්තුව

පතිපාදනෙය්
අරමුණ

පතිපාදන
මුල්
අවසාන
පතිපාදන පතිපාදන

01.

උපාධිධාරී
අභ්යාසලාභීන්
සඳහා දීමනා

160

160

160

100

02.

රාජ්ය ෙසවාේ
පළාත් සභා හා
පළාත් පාලන
අමාත්යාංශය
ෙවළඳ
අමාත්යංශය

අමාත්ය
කාර්යාලෙය්
වියදම් පියවීම

9,194

9,194

9,194

100

03.

රජෙය් පවෘත්ති

සැලසිෙන්

367

367

367

100
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තත්ය
වියදම

උපෙයෝගි කර ගන්නා
ලද පතිපාදන, ලබා
දුන් අවසාන
පතිපාදනවල % ෙලස

04.

3.8

ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආයතනෙය්
වියදම් පියවීම
මැතිවරණ
මැතිවරණ
ෙකොමිෂන් සභාව කාර්ය
මණ්ඩල
ෙගවීම්
පුතිපුර්ණය
සඳහා

296

296

296

100

මූල්ය ෙනොවන වත්කම් වාර්තා කිරීෙම් කාර්යසාධනය
රු. ,000

වත්කම්
ෙක්තය

ෙක්ත විසතරය
්

9151

ෙගොඩනැගිලි හා ව හයන්

9152

යන්ත්ෙරෝපකරණ

9153

2020.12.31
දිනට භාණ්ඩ
සමීක්ෂණ
වාර්තාව අනුව
ෙශෂය
ේ
-

2020.12.31 දිනට
මූල්ය තත්ත්ව
වාර්තාව අනුව
ෙශෂය
ේ

ඉදිරිෙය්දී
ගිණුම්කර
ණයට
නියමිත

පගතිය
% ෙලස
වාර්තා
කිරීම

-

-

-

8,678

-

ඉඩම්

-

-

-

9154

අසපෘශ්ය
්
වත්කම්

-

-

-

9155

ජීව විද්යාත්මක වත්කම්

-

-

-

9160

ෙකරීෙගන යන වැඩ

-

-

-

9180

බදු ෙදන ලද වත්කම්

-

-

-

3.9

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව

42

43

44

45

46

47

48

04 mßÉfPaoh
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කාර්ය සාධන දර්ශක
ආයතනෙය් කාර්ය සාධන දර්ශක (කියාකාරී සැලැස්ම මත පදනම්ව)

විෙශේෂිතවූ දර්ශක

තත්ය නිමැවුම අෙප්ක්ෂිත නිමැවුෙම් පතිශතයක් (%) ෙලස
100% - 90%

75% - 89%

50% - 74%

0% - 49%

1

විකාශන නීතිය ෙකටුම්පත් කිරීම

100%

-

-

2

ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය

-

-

-

10%

100%

-

-

-

-

-

-

15%

පවර්ධනය කිරීම සඳහා ජනතාව
දැනුම්වත් කිරීම
3

වෘත්තීය මාධ්යෙව්දීන් බිහි කිරීම

3.1

ඇසිදිසි ජනමාධ්ය ශිෂ්යත්ව වැඩසටහන

3.2

මාධ්යෙව්දීන් සඳහා උසස් අධ්යාපන
ආයතනයක් ස්ථාපිත කිරීම

4

මාධ්යෙව්දීන් සඳහා පහසුකම් සැලසීම

4.1

නාගරික නිවාස සංකීර්ණයක් ඉදි කිරීම

-

-

-

5%

4.2

රක්ෂණ ෙයෝජනා කමයක් කියාත්මක

-

-

-

10%

කිරීම

51

05 mßÉfPaoh
;srir ixj¾Ok wruqKq (SDG) imqrd .ekSfï
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තිරසර සංවර්ධන අරමුණු (SDG) සපුරා ගැනීෙම්
කාර්ය සාධනය
5.1 හඳුනා ගන්නා ලද අදාළ තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු
වගකීම් සහගත මාධ්ය සංස්කෘතියක් බිහිකිරීම සඳහා පහසුකම් සලසන අතරතුර මාධ්ය කියාකාරීත්වෙයහි
විශිෂ්ටත්වය කරා පවිශ්ට වීම.
වර්තමානය වන විට සාක්ෂාත්

4.ගුණාත්මක
අධ්යාපනය

ගැනීම සඳහා වන
දර්ශක

ජාතික මාධ්ය

4.4 2030 වන විට රැකියා,

75%- 100%

(ෙගෝලීය ඉලක්කය)

කර ගැනීෙම් පගතිය
50% - 74%

පරමාර්ථය

සාක්ෂාත් කර

0% - 49%

අරමුණ/

ඉලක්කය

10%

උසස් අධ්යාපන

සුනිසි රැකියා සහ

ආයතනය

ව්යවසායකත්වය සඳහා අවැසි

ඇසි දිසි

තාක්ෂණික සහ වෘත්තීය

ජනමාධ්ය

නිපුනතා ද ඇතුලු අදාල නිපුනතා

100%

ශිෂ්යත්ව

සහිත තරුණ සහ වැඩිහිටි

වැඩසටහන

ජනගහනය කමිකව වැඩි කිරීම

ෙතොරතුරු
16.සාමය

16.10 ජාතික නීතිය සහ

නිලධාරීන් සහ

යුක්තිය සහ

ජාත්යන්තර ගිවිසුම් පකාරව

රාජ්ය නිලධාරීන්

ශක්තිමත්

ෙතොරතුරු වලට මහජනතාවට

දැනුවත් කිරීෙම්

ආයතන

පෙව්ශ වීෙම් හැකියාව සහතික

වැඩසටහන්

ෙකොට මූලික නිදහස තහවුරු

මහජනතාව

කරලීම.

සඳහා දැනුවත්
කිරීෙම්
වැඩසටහන්

55

10%

80%

5.2 තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගැනීෙම් ජයගහණ හා අභිෙයෝග
ජයගහණ :
i.

වෘත්තීය ජනමාධ්යෙව්දීන් ජනමාධ්ය ක්ෙෂේතයට බිහි කිරීෙම් අරමුණින් ජාතික ජනමාධ්ය
ආයතනයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා වන ව්යාපෘති වාර්තාව ෙමම අමාත්යංශය මඟින් ජාතික
කමසම්පාදන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිර්ෙද්ශ ලබාගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද අතර එම
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පතිපත්තිමය වශෙයන් ෙමම ව්යාපෘති සංකල්පයට එකඟතාවය පල කර
ඇත. 2020.08.09 දින අංක 2187/27 දරණ අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතය පකාරව තෘතීයික
අධ්යාපන ආයතනයක් වන ශී ලංකා පදනම් ආයතනය ෙමම අමාත්යංශයීය විෂය පථය යටතට
පත් කිරීමත් සමගම එම ආයතනය සමඟ ඒකාබද්ධව ජනමාධ්ය උසස් අධ්යාපන ආයතනය
පිහිටුවීමට කටයුතු ෙකෙර්.

ii.

2016 අංක 12 දරණ ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ පනත කියාත්මක කර එය
සමාජගත කිරීෙම් වගකීම ෙමම අමාත්යංශය විසින් දරනු ලැබූ අතර ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම්
අයිතිය පිළිබඳ ෙකොමිෂන් සභාව හරහා අභියාචනා විභාග කිරීම අඛණ්ඩව සිදු ෙකෙර්.

අභිෙයෝග :
i.

සමස්ත රාජ්ය පෙව්ශය සඳහා රාජ්ය ආයතන අතර සුසංෙයෝගයක් ඇති කර ගැනීම හරහා
සාමූහික කියාමාර්ග හඳුනා ගැනීම හා ඒකාබද්ධ සැලසුම්කරණයකට පවිෂ්ඨ වීම.

ii.

තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීමට අදාල කරගන්නා නියාමනයන් කිරීමට
ශක්තිමත් කමෙව්දයක් හඳුන්වා දීම.

iii.

රාජ්ය මාධ්ය ආයතන තාක්ෂණෙයන් සවිබල ගැන්වීම.

iv.

ෙමම ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා ෙපෞද්ගලික මාධ්ය ෙමන්ම සමාජ මාධ්ය කාර්යක්ෂමව
ෙයොදා ගැනීම.

v.

රාජ්ය මාධ්ය ආයතන ලාභ ඉපැයීමම අරමුණු කර කටයුතු ෙනොකරන බැවින් තිරසාර
සංවර්ධන ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීමට අවශ්ය වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම සඳහා පතිපාදන
ලබා ගැනීම.
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මානව සම්පත් පැතිකඩ
6.1

ෙසේවක සංඛ්යා කළමනාකරණය

අනුමත ෙසේවක

පවතින ෙසේවක

සංඛ්යාව

සංඛ්යාව

ෙජ්යෂ්ඨ

25

තෘතීයික

කාණ්ඩය

පුරප්පාඩු

(අතිරික්ත)

15

10

00

06

03

03

00

ද්වීතියික

89

58

31

00

පාථමික

38

29

09

00

එකතුව

158

105

53

00

6.2 ආයතනෙය් කාර්ය සාධනය උෙදසා මානව සම්පත් හිඟය ෙහෝ අතිරික්තෙය්
බලපෑම
කාර්ය මණ්ඩලෙය් 53 ෙදෙනකුෙග් හිඟයක් පවතී. ශම බලකායට හිඟයක් ඇති විට, සෑම
ෙසේවකෙයකුටම පැවෙරන අතිෙර්ක රාජකාරි කටයුතු පමාණය නිසි ෙව්ලාවට අවසන් කිරීම සඳහා
මානසික ආතතියකින් සහ තෘප්තිමත්භාවයකින් ෙතොරව කටයුතු කිරීමට සිදුෙව්. එය කාර්ය
මණ්ඩලෙය් කාර්ය සාධනය පහළ ෙහලන අතරම සමස්තයක් ෙලස ආයතනෙය් කාර්ය සාධනය අවම
කරයි.
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60

01
01

මමා්  අ මණ්ඩ් අ සnෙේශ අ පිළිෙය් අ ිමඇතම අ
සහ අඉදිි ාේ අිමඇතම

01

්nුර අ කැඳවීෙන අ ෙල්ඛන අ  අ පිළිෙය් අ ිමඇතම අ
(භාණ්ඩ අහා අෙස ා)

Workshop on Public Procurement
Procedures

03

කා්තයා් අක්රටමෙශප අහා අආාාරධ්ය්තම අපිළිබඳ අ
ැඩමුුව

පුහුණු
කංන ල්යද
කාර්ය
මණ්ඩල්යය
01

වැඩසනාඡනහි නම

මානව සසපත් සංවර්ධනය

Higher National Diploma in Public
Procurement
and
Contract
Administration

6.3

දින අ1

දින අ2

දින අ2

දින අ2

සර අ1

වැඩසනාන්
කාල්යය

8,500

8,500

8,500

25,500

120,000

ඡේශීය

-

-

-

-

-

විඡේශීය

මුළු ආඡයෝජනය (රු.)

ෙේීලය

ෙේීලය

ෙේීලය

ෙේීලය

ෙේීලය

වැඩසනාඡනහි
ස්වභාවය
(විඡේශීය /
ඡේශීය)

රාජ  අ්රඨසනාාපන අකටයුුව අ
සනබ්තධ්යෙය්ත අනිපුණ්ා ය අ ැිද අදියුණු අ
ිමඇතම
මමා්  අමණ්ඩ් අසnෙේශ අනි රදි  අහා අ
ද්පා  අේස අඉදිි ාේ අිමඇතම.

ජාතික අ්රඟකාඇත අහා අින් අසැපහුන අක්රටමය අ
(Shopping method) අයටෙේ අ්රඨසනාාපන අ
කටයුුව අිනු  අකරන අිසට අ්රඨසනාාපන අ
මා්තෙගෝාෙේශන අසnග්ර හයට අමුග  අ්nුර අ
ෙල්ඛන අපිලිෙය් අිමඇතම අමගි්ත අ ඩාේ අ
ද්පා  අේස අභාණ්ඩ අහා අෙස ා අින්දී අ
ගැනීමට අහැිමයා  අ
්බා අගැනීම

කා්තයාී ය අක්රටම අසහ අආාාරධ්ය්තම අ අ
මුගගමනය අිමඇතෙම්ත අකා්තයාී ය අ
කටයුුව අකා්තයක්තම  අහා අද්පායී  අ
ඉටුකර අගැනීමට අහැිමයා  අ
්බා අගැනීම.

රාජ  අ්රඨසනාාපන අකටයුුව අ
සනබ්තධ්යෙය්ත අනිපුණ්ා ය අ ැිද අදියුණු අ
ිමඇතම

සා්ෂාත් කංගත් ප්රmතිලල්ය/දැනුම

61

එකතුව
61

01

Digital Marketing Essential
Qualification

01

01

System

Certificate Course in Journalism

Information

01

Master in Public Administration &
Management

Master in
Management

50

Fire & Emergency Response Training

වැඩසනාඡනහි නම

පුහුණු
කංන ල්යද
කාර්ය
මණ්ඩල්යය

මාස අ6

මාස අ6

සර අ1

සර අ1

දින අ1

වැඩසනාන්
කාල්යය

431,500

45,000

18,000

62,500

75,000

60,000

ඡේශීය

-

-

-

-

-

විඡේශීය

මුළු ආඡයෝජනය (රු.)

ෙේීලය

ෙේීලය

ෙේීලය

ෙේීලය

ෙේීලය

වැඩසනාඡනහි
ස්වභාවය
(විඡේශීය /
ඡේශීය)

ිදජිටල් අමේිසකරණය අපිළිබඳ අපැුගම
්බා අගැනීම

ජනමාධ්ය  අපිළිබඳ අ අපැුගම අ්බා අගැනීම

ේොරුව  අාේධ්යති අක මනාකරණය අ
පිළිබඳ අපැුගම අ්බා අගැනීම

රාජ  අාි ාා්නය අසඳහා අම ශ  අ
ාි ාා්න අහා අක මනාකරණය අ අපිළිබඳ අ
පැුගම අ්බා අගැනීම

හදිින අආාපා අම ස්ිා ක අජීිස් අහා අෙේා් අ
ආරක්තා අකර අගැනීෙන අක්රටමෙශප,
්රඨිමාධ්යාර අපිළිබඳ අපැුගම අහා අහැිමයා  අ
්බා අගැනීම

සා්ෂාත් කංගත් ප්රmතිලල්ය/දැනුම

6.4 ආයතනෙය් කාර්ය සාධනය උෙදසා පුහුණු වැඩසටහන්වල දායකත්වය
නිලධාරීන් පුහුණු පාඨමාලාවන්ට ෙයොමු කිරීෙම් අරමුණ නම් කාර්යාලීය වැඩකටයුතු නිසි අයුරින්,
කමවත්ව හා කාර්යක්ෂමව ඉටු කරවා ගැනීමට ඔවුන් ෙපොළඹවා ගැනීමයි. පුහුණු පාඨමාලා,
නිලධාරීන්ෙග් දැනුම යාවත්කාලීන කරන අතර ඔවුන්ෙග් හැකියා වර්ධනය වැඩිදියුණු කිරීමටද
ඉවහල් ෙව්. ෙමම අමාත්යංශෙය් නිලධාරීන් සඳහා ෙසේවාස්ථ පුහුණු පාඨමාලාවක් හඳුන්වා දුන් අතර
ෙම් සඳහා රජෙය් පිළිගත් ආයතනයක සම්පත්දායකයින්ෙග් දායකත්වය ලබා ගන්නා ලදී.
රාජ්ය අංශයට නවක පත්වීම් ලද අමාත්යංශයට අනුයුක්ත කරන ලද නිලධාරීන් අනිවාර්ය පුහුණු
පාඨමාලාවලටද ෙයොමු කරන අතර ෙමමගින් ඔවුන් රැකියාවට වඩා ෙහොඳින් අනුගත ෙව්.
තවද ෙමම පුහුණු පාඨමාලා තුළින් නිලධාරීන්ට රාජකාරී පරිසරෙය් ඒකාකාරී බවින් මිදීමට හා නව
දැනුමින් සන්නද්ධ වීමට අවස්ථාව ලැෙබ්.
නිලධාරීන් පුහුණු පාඨමාලාවන්ට ෙයොමු කිරීම තුළින් අමාත්යංශෙය් කාර්ය සාධනය ඉහළ නැංවීමට
හැකියාව ලැෙබ්.
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අනුකූලතා වාර්තාව

අංකය

1

අදාළ කර ගත යුතු අවශ්යතාව

අනුකූලතා
තත්ත්වය
(අනුකූල ෙව්/
අනුකූල
ෙනොෙව්)

අනුකූල ෙනොෙව්
නම් ඒ සඳහා
ෙකටි පැහැදිලි
කිරීම

අනුකූල ෙනොවීම
අනාගතෙය්දී
වළක්වා
ගැනීමට
ෙයෝජනා කරන
නිරවද්ය තීරණ
කියාමාර්ග

පහත සඳහන් මූල්ය පකාශ/ ගිණුම් නියමිත දිනට ඉදිරිපත් ෙකොට තිෙබ්

1.1

වාර්ෂික මූල්ය පකාශ

අනුකූල ෙව්

-

-

1.2

රාජ්ය නිලධාරීන්ෙග් අත්තිකාරම්

අනුකූල ෙව්

-

-

අදාළ ෙනොෙව්

-

-

ගිණුම
1.3

ව්යාපාර හා නිෂ්පාදන අත්තිකාරම්
ගිණුම් (වාණිජ අත්තිකාරම් ගිණුම්)

1.4

ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම්

අදාළ ෙනොෙව්

-

-

1.5

විෙශේෂ අත්තිකාරම් ගිණුම්

අදාළ ෙනොෙව්

-

-

1.6

ෙවනත්

අදාළ ෙනොෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

2
2.1

ෙපොත්පත් හා ෙල්ඛන නඩත්තු කිරීම (මු.ෙර.445)
රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 267/2018
අනුව ස්ථාවර වත්කම් ෙල්ඛනය
යාවත්කාලීන කර පවත්වාෙගන යාම

2.2

පුද්ගල පඩිනඩි ෙල්ඛන/ පුද්ගල
පඩිනඩි කාඩ්පත් යාවත්කාලීන කර
පවත්වාෙගන යාම

2.3

විගණන විමසුම් ෙල්ඛනය
යාවත්කාලීන කර පවත්වාෙගන යාම

2.4

අභ්යන්තර විගණන වාර්තා ෙල්ඛනය
යාවත්කාලීන කර පවත්වාෙගන යාම

2.5

සියළුම මාසික ගිණුම් සාරාංශ
(CIGAS) පිළිෙයල කර නියමිත දිනට
මහා භාණ්ඩාගාරයට ඉදිරිපත් කිරීම

2.6

ෙචක්පත් හා මුදල් ඇණවුම් ෙල්ඛනය
යාවත්කාලීන කර පවත්වාෙගන යාම
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2.7

ඉන්ෙවන්ටි ෙල්ඛනය යාවත්කාලීන

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

කර පවත්වාෙගන යාම
2.8

ෙතොග ෙල්ඛනය යාවත්කාලීන කර
පවත්වාෙගන යාම

2.9

හානි පාඩු ෙල්ඛනය යාවත්කාලීන
කර පවත්වාෙගන යාම

2.10

බැරකම් ෙල්ඛනය යාවත්කාලීන කර
පවත්වාෙගන යාම

2.11

උප පතිකා ෙපොත් ෙල්ඛනය (GA – N
20) යාවත්කාලීන කර පවත්වාෙගන

යාම
03

මූල්ය පාලනය සඳහා කාර්යයන් අභිනිෙයෝජනය කිරීම (මු.ෙර.135)

3.1

මූල්ය බලතල ආයතනය තුළ බලතල

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

පවරා දී තිබීම
3.2

මූල්ය බලතල පවරා දීම පිළිබඳ
ආයතනය තුළ දැනුවත් කර තිබීම

3.3

සෑම ගණුෙදනුවක්ම නිලධාරීන්
ෙදෙදෙනකු ෙහෝ ඊට වැඩි සංඛ්යාවක්
හරහා අනුමත වන පරිදි බලතල
පවරා දී තිබීම

3.4

2014.05.11 දිනැති 171/2004 දරණ
රාජ්ය ගිණුම් චකෙල්ඛය අනුව,
රජෙය් පඩිපත් මෘදුකාංග පැෙක්ජය
භාවිතා කිරීෙම්දී
ගණකාධිකාරීවරයන්ෙග් පාලනයට
යටත්ව කටයුතු කිරීම

4
4.1

වාර්ෂික සැලසුම් සකස් කිරීම
වාර්ෂික කියාකාරී සැලැස්ම සකස්
කිරීම

4.2

වාර්ෂික පසම්පාදන සැලැස්ම සකස්
කිරීම

4.3

වාර්ෂික අභ්යන්තර විගණන සැලැස්ම
සකස් කිරීම
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4.4

වාර්ෂික ඇස්තෙම්න්තුව සකස් ෙකොට

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

ජාතික අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
(NBD) නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කිරීම
4.5

වාර්ෂික මුදල් පවාහ පකාශය නියමිත
දිනට භාණ්ඩාගාර ෙමෙහයුම්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර
තිබීම

5
5.1

විගණන විමසුම්
විගණකාධිපතිවරයා විසින් නියම
ෙකොට ඇති දිනට, සියළුම විගණන
විමසුම්වලට පිළිතුරු ලබා දී තිබීම

6
6.1

අභ්යන්තර විගණනය
මු.ෙර.134(2) DMA/1-2019 අනුව,
වසර ආරම්භෙය්දී
විගණකාධිපතිවරයා සමග සාකච්ඡා
කිරීෙමන් අනතුරුව, අභ්යන්තර
විගණන සැලැස්ම සකස් කිරීම

6.2

සෑම අභ්යන්තර විගණන
වාර්තාවකටම මාසයක කාලයක්
තුළදී පිළිතුරු සපයා තිබීම

6.3

2018 අංක 19 දරණ ජාතික විගණන
පනෙත් 40(4) උප වගන්තිය පකාරව,
සියළුම අභ්යන්තර විගණන
වාර්තාවල පිටපත් කළමනාකරණ
විගණන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කර තිබීම

6.4

මුදල් ෙරගුලාසි 134(3) පකාරව,
සියළුම අභ්යන්තර විගණන
වාර්තාවල පිටපත්
විගණකාධිපතිවරයාට ඉදිරිපත් කර
තිබීම

7

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු
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7.1

DMA චකෙල්ඛ 1-2019 අනුව, අවම

අනුකූල

DMA/AMC/M/20

2020/09/10

වශෙයන් විගණන හා කළමනාකරණ

ෙනොෙව්

20/5-4 හා

දින ෙතවන

කමිටු 04ක් වත් අදාළ වර්ෂය තුළ

2020/06/11 දිනැති

කාර්තුවට අදාළ

පවත්වාෙගන තිබීම

විගණන හා

විගණන හා

කළමනාකරණ

කළමනාකරණ

ෙදපාර්තෙමන්තුෙව්

කමිටු රැස්වීම

ලිපිය මගින් 2020

පවත්වන ලදී.

සඳහා ෙතවන හා

සිව්වන

සිව්වන කාර්තු

කාර්තුවට අදාළ

සඳහා පමණක්

විගණන හා

කමිටු පැවැත්විය

කළමනාකරණ

යුතු බව දන්වා ඇත. කමිටු රැස්වීම
ෙපබරවාරි
මාසෙය්
පැවැත්වීමට
කටයුතු සූදානම්
කර ඇත.
8
8.1

වත්කම් කළමනාකරණය
අංක 01/2017 දරණ වත්කම්

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

කළමනාකරණ චකෙල්ඛෙය් 07 වන
පරිච්ෙඡ්දය අනුව, වත්කම් මිලදී
ගැනීම් හා අපහරණය කිරීම් පිළිබඳ
ෙතොරතුරු ෙකොම්ප්ෙටෝලර් ජනරාල්
කාර්යාලය ෙවත ඉදිරිපත් කර තිබීම
8.2

ඉහත සඳහන් චකෙල්ඛෙය් 13 වන
පරිච්ෙඡ්දය පකාරව, එම චකෙල්ඛෙය්
විධි විධාන කියාත්මක කිරීම,
සම්බන්ධීකරණය සඳහා සුදුසු
සම්බන්ධතා නිලධාරිෙයකු පත් කර
එම නිලධාරියා පිළිබඳ ෙතොරතුරු
ෙකොම්ප්ෙටෝලර් ජනරාල්
කාර්යාලයට වාර්තා කර තිබීම
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8.3

රාජ්ය මුදල් චකෙල්ඛ අංක 05/2016

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අදාළ ෙනොෙව්

-

-

අනුව, භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පවත්වා
අදාළ වාර්තා නියමිත දිනට
විගණකාධිපතිවරයා ෙවත ඉදිරිපත්
කර තිබීම
8.4

වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණෙයන්
අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌනතා හා
ෙවනත් නිර්ෙද්ශ චකෙල්ඛෙය්
සඳහන් කාලය තුළ සිදු ෙකොට තිබීම

8.5

ගර්හිත භාණ්ඩ අපහරණය කිරීම
මු.ෙර.772 අනුව සිදු කිරීම

9
9.1

වාහන කළමනාකරණය
සංචිත වාහන සඳහා ෛදනික ධාවන
සටහන් හා මාසික සාරාංශ වාර්තා
සකස් ෙකොට නියමිත දිනට
විගණකාධිපති ෙවත ඉදිරිපත් කිරීම

9.2

වාහන ගර්හිත වී මාස 06කට වඩා අඩු
කාලයකදී අපහරණය කර තිබීම

9.3

වාහන ෙලොග් ෙපොත් පවත්වා ගනිමින්
ඒවා යාවත්කාලීන කර පවත්වාෙගන
යාම

9.4

සෑම වාහන අනතුරක්
සම්බන්ධෙයන්ම මු.ෙර.103, 104,
109 හා 110 පකාරව කටයුතු කිරීම

9.5

2016.12.29 දිනැති අංක 2016/30
දරණ රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛෙය්
3.1 ෙඡ්දෙය් සඳහන් විධි විධාන
පකාරව, වාහනවල ඉන්ධන දහනය
වීම නැවත පරීක්ෂා කිරීම

9.6

කල්බදු කාල සීමාෙවන් අනතුරුව,
බදු වාහන ෙලොග් ෙපොත්වල සම්පූර්ණ
අයිතිය පවරා ෙගන තිබීම

10

බැංකු ගිණුම් කළමනාකරණය
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10.1

නියමිත දිනට බැංකු සැසඳුම් පකාශ

අනුකූල ෙව්

-

-

අදාළ ෙනොෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

පිළිෙයල කර සහතික කර ඒවා
විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබීම
10.2

සමාෙලෝචිත වර්ෂෙය්දී ෙහෝ ඊට ෙපර
වර්ෂවල සිට ඉදිරියට රැෙගන ආ
අකීය බැංකු ගිණුම් නිරවුල් කර තිබීම

10.3

බැංකු සැසඳුම් පකාශවලින්
අනාවරණය වූ හා ගැලපුම් කළ යුතුව
තිබූ ෙශේෂ සම්බන්ධෙයන් මුදල්
ෙරගුලාසි පකාරව කටයුතු ෙකොට එම
ෙශේෂ මාසයක කාලයක් ඇතුළත
නිරවුල් කර තිබීම

11
11.1

පතිපාදන උපෙයෝජනය
සලසා තිබූ පතිපාදන ඒවාෙය් සීමාව
ඉක්මවා ෙනොයන පරිදි වියදම් දැරීම

11.2

මු.ෙර. 94(1) පකාරව, සලසන ලද
පතිපාදනෙයන් උපෙයෝජනය කළ
පසු වර්ෂ අවසානෙය්දී ඉතිරි
පතිපාදන සීමාව ෙනොඉක්මවන පරිදි
බැරකම්වලට එළඹීම.

12

රජෙය් නිලධාරීන්ෙග් අත්තිකාරම් ගිණුම්

12.1

සීමාවන්වලට අනුකූල වීම

අනුකූල ෙව්

-

-

12.2

හිඟ හිටි ණය ෙශේෂ පිළිබඳ කාල

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

විශ්ෙල්ෂණයක් සිදු කර තිබීම
12.3

වර්ෂයකට වැඩි කාලයක සිට පැවත
එන හිඟ හිටි ණය ෙශේෂ නිරවුල් කර
තිබීම

13

ෙපොදු තැන්පත් ගිණුම

13.1

කල් ඉකුත් වූ තැන්පතු
සම්බන්ධෙයන් මු.ෙර. 571 පකාරව
කටයුතු කර තිබීම

13.2

ෙපොදු තැන්පතු සඳහා වන පාලන
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ගිණුම යාවත්කාලීන කර
පවත්වාෙගන යාම
14
14.1

අගීම ගිණුම
සමාෙලෝචිත වර්ෂය අවසානෙය් දී

අනුකූල ෙව්

-

-

මුදල් ෙපොෙත් ෙශේෂය භාණ්ඩාගාර
ෙමෙහයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
ෙපේෂණය කර තිබීම
14.2

මු.ෙර.371 පකාරව නිකුත් කළ

අනුකූල ෙව්

-

තත්කාරිය අතුරු අගීම, එම කාර්යය
අවසන් වී මාසයක් ඇතුළත නිරවුල්
කර තිබීම
14.3

මු.ෙර.371 පකාරව අනුමත සීමාව

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අදාළ ෙනොෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

ඉක්මවා ෙනොයන පරිදි තත්කාර්ය
අතුරු අගීම නිකුත් කර තිබීම
14.4

අගීම ගිණුෙම් ෙශේෂය,
භාණ්ඩාගාරෙය් ෙපොත් සමග මාසිකව
සැසඳුම් කිරීම

15
15.1

ආදායම් ගිණුම
අදාළ ෙරගුලාසිවලට අනුකූලව, රැස්
කළ ආදායෙමන් ආපසු ෙගවීම් සිදු
ෙකොට තිබීම

15.2

රැස් කර තිබූ ආදායම්, තැන්පතු
ගිණුමට බැර ෙනොෙකොට සෘජුවම
ආදායමට බැර කර තිබීම

15.3

මු.ෙර.176 අනුව හිඟ ආදායම් වාර්තා
විගණකාධිපතිවරයා ෙවත ඉදිරිපත්
කර තිබීම

16
16.1

මානව සම්පත් කළමනාකරණය
අනුමත කාර්ය මණ්ඩල සීමාව තුළ
කාර්ය මණ්ඩලය පවත්වා ෙගන යාම

16.2

කාර්ය මණ්ඩලෙය් සියළුම
සාමාජිකයින් ෙවත රාජකාරී ලැයිස්තු
ලිඛිතව ලබා දී තිබීම
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16.3

2017.09.20 දිනැති MSD චකෙල්ඛ

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අනුකූල ෙව්

-

-

අංක 04/2017 පකාරව සියළුම
වාර්තා, කළමනාකරණ ෙසේවා
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත
ඉදිරිපත් කර තිබීම.
17
17.1

මහජනයා ෙවත ෙතොරතුරු ලබා දීම
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනත හා
ෙරගුලාසි පකාරව ෙතොරතුරු
නිලධාරිෙයකු පත් ෙකොට ෙතොරතුරු
ලබා දීෙම් ෙල්ඛනයක් යාවත්කාලීන
කර පවත්වා ෙගන යාම

17.2

ආයතනය පිළිබඳ ෙතොරතුරු එහි
ෙවබ් අඩවිය හරහා ලබා දී තිෙබන
අතර, ෙවබ් අඩවිය හරහා ෙහෝ
විකල්ප මාර්ග හරහා ආයතනය
පිළිබඳ මහජනයාෙග් පශංසා /
ෙචෝදනා පල කිරීමට පහසුකම් සලසා
තිබීම.

17.3

ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනෙත් 08
වන හා 10 වන වගන්ති පකාරව
වසරකට ෙදවතාවක් ෙහෝ වසරකට
වරක් වාර්තා ඉදිරිපත් කර තිබීම.

18

පුරවැසි පඥප්තිය කියාත්මක කිරීම

18.1

අංක 05/2008 හා 05/2018(1) දරණ

අනුකූල

දැනට කියාත්මක ෙනොෙව්.

රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ

ෙනොෙව්

ඉදිරි වර්ෂ සඳහා යාවත්කාලීන

අමාත්යාංශ චකෙල්ඛ අනුව පුරවැසි/

කිරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්.

ෙසේවාලාභී පඥප්තියක් සම්පාදනය
ෙකොට කියාත්මක කිරීම
18.2

එම චකෙල්ඛෙය් 2.3 ෙඡ්දය පරිදි,

අනුකූල

ඉදිරි වර්ෂ සඳහා සකස් කිරීමට

පුරවැසි/ ෙසේවාලාභී පඥප්තිය

ෙනොෙව්

කටයුතු කරනු ලැෙබ්.

සම්පාදනය කිරීම හා කියාත්මක
කිරීෙම් කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම හා
ඇගයීම සඳහා ආයතන විසින්
කමෙව්දයක් සකස් ෙකොට තිබීම
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19
19.1

මානව සම්පත් සැලැස්ම සම්පාදනය කිරීම
2018.01.24 දිනැති රාජ්ය පරිපාලන

අනුකූල

ඉදිරි වර්ෂ සඳහා සකස් කිරීමට

චකෙල්ඛ අංක 02/2018 ඇමුණුම 02

ෙනොෙව්

කටයුතු කරනු ලැෙබ්.

කාර්ය මණ්ඩලෙය් සෑම

අනුකූල

ඉදිරි වර්ෂ සඳහා විධිමත් පරිදි

සාමාජිකෙයකු සඳහාම වර්ෂයකට

ෙනොෙව්

පුහුණු අවස්ථාවන් සැලැස්ම තුළ

ආකෘතිය පදනම් කරෙගන මානව
සම්පත් සැලැස්මක් සකස් ෙකොට
තිබීම.
19.2

අවම වශෙයන් පැය 12කට ෙනොඅඩු

ඇතුලත් කර ගැනීමට කටයුතු කරනු

පුහුණු අවස්ථාවක් ඉහත සඳහන්

ලැෙබ්

මානව සම්පත් සැලැස්ම තුළ තහවුරු
ෙකොට තිබීම
19.3

ඉහත සඳහන් චකෙල්ඛෙය් ඇමුණුම

අනුකූල

ඉදිරි වර්ෂ සඳහා ගිවිසුම් අත්සන්

01 හි දැක්ෙවන ආකෘතිය පදනම්

ෙනොෙව්

කර ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්

කරෙගන සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය
සඳහාම වාර්ෂික කාර්යසාධන ගිවිසුම්
අත්සන් කර තිබීම
19.4

ඉහත චකෙල්ඛෙය් 6.5 ෙඡ්දය

අනුකූල ෙව්

-

-

පකාරව මානව සම්පත්
සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිෙයල කිරීම,
ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන්
සංවර්ධනය කිරීම, නිපුණතා
සංවර්ධන වැඩසටහන් කියාත්මක
කිරීම පිළිබඳ වගකීම් පවරා ෙජ්යෂ්ඨ
නිලධාරිෙයකු පත් ෙකොට තිබීම
20
20.1

විගණන ෙඡ්දවලට පතිචාර දැක්වීම
ඉකුත් වර්ෂ සඳහා විගණකාධිපති

අනුකූල ෙව්

විසින් නිකුත් කළ විගණන ෙඡ්ද
මගින් ෙපන්වා දී ඇති අඩුපාඩු
නිවැරදි ෙකොට තිබීම
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