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ජනමාධ්ය අමාත්යාාංශය -   පුරවැසි ප්රඥප්තිය 

ඔබ දැන් පිවිසෙන්සන් ඔබ සවනුසවන් සෙේවය කිරීමට කැපවී සිටින පියෙකටයි 
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ජනමාධ්ය අමාත්යාාංශය 

 

විෂය පථය 
සත්ාරතුරු, දැනුම ෙහ අදහෙේ ෙමබරව සබදාහැරීම ෙඳහා සයෝග්ය වන්නා වූ මාධ්ය ොංෙේකෘියක් නිර්මාණය කිරීසමහි ලා පියවර ග්ැනීම තුළින් අදහෙේ ප්රකාශ 

කිරීසේ හා ප්රකාශනසේ නිදහෙ ෙමඟ ජනත්ාවට නිවැරදි සත්ාරතුරු ෙඳහා ඇි හිමිකම ෙහික කිරීම. 

 

2. විෂයය හා කාර්යය  

අදාල නීි, පනත් ෙහ ආඥා පනත් ෙමඟ අනුග්ත්ව ජාික අයවැය, රාජය ආසයෝජන හ ජාික ොංවර්ධ්න වැඩෙටහන යටසත් වන වයාපෘිය ක්රියාත්මක 

කිරිම, ජාික අයවැය යටසත් වන වයාපෘි ක්රියාත්මක කිරීම, රාජය ආසයෝජන ෙහ ජාික ොංවර්ධ්න වැඩෙටහන, ෙහ ‘සෙෞභාග්යසේ දැක්ම ප්රිපත්ි 

ප්රකාශනයට’ අනුකූල සවමින්, රජය මගින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන ජාික ප්රිපත්ි  මත් පදනේව “විනිවිදභාවසයන් යුත් මාධ්ය ොංෙේකෘියක්”  ෙඳහා වූ 

පහත් දැක්සවන සදපාර්ත්සේන්තු, රාජය ොංෙේථා ෙහ වයාවෙේථාපිත් ආයත්න  යටසත් වන විෂයන් ෙහ ක්රියාකාරකේවලට අදාළ ප්රිපත්ි, වැඩෙටහන් ෙහ 

වයාපෘි ෙකෙේ කිරිම, ක්රියාත්මක කිරීම, අධීක්ෂණය ෙහ ඇග්ැයීමට ලක් කිරිම. 

 

විසශේෂ ප්රමුඛත්ා 

 
➢ විනිවිදභාවසයන් යුත් මාධ්ය ප්රිපත්ියක් ෙකෙේ කිරීම. 

➢  ජාික හා ජාත්යන්ත්ර නීි හා සරගුලාසිවලට අනුකූලව මාධ්ය ප්රමිතීන් ෙේථාපිත් කිරීම 

➢ මාධ්යසේදීන් ෙහ මාධ්ය ආයත්න විසින් ෙමාජ ොංෙේකෘිය, අග්නාකේ ෙහ ෙමාජ ආචාර ධ්ර්ම රාමුව අික්රමණය සනාකරනු ඇි බවට ෙහික වීම 

පිණිෙ අවැසි පසුබිම ෙැකසීම. 

➢ ශ්රී ලාංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය ප්රිවුහග්ත් කිරීම 

➢ මාධ්යසේදීන්ට පහසුකේ ෙලෙනු වෙේ පලාත් මට්ටමින් ජනමාධ්ය ක්රියාකාරකේ වයාප්තත් කිරිම. 

➢ මහජනත්ාවසේ අවශයත්ා ත්ෘප්තිමත් කරනු උසදො ශ්රී ලාංකා ත්ැපැල් සෙේවය වයාප්තත් කිරිම. 

➢ ෙමාජ මාධ්ය ඇතුළු නව මාධ්ය භාවිත්ය ෙහ ඒේවාසේ හැසිරීම පිළිබඳව අවසබෝධ් කර ග්ැනීසමහි ලා ෙමාජ අධ්යාපන යාන්රණය හඳුන්වා දීම. 

➢ ජාත්යන්ත්ර ප්රමිතීන්ට අනුග්ත් සවමින් ජන මාධ්ය අාංශසයහි උෙෙේ අධ්යාපනික අවෙේථා උදා කිරීම. 

➢ නව ත්ාක්ෂණයන් මත් පදනේ වූ නව අවෙේථා සකසරහි ඉලක්ක කර ග්නිමින් කාර්යක්ෂම, පුද්ග්ල-මාධ්ය ඩිජිටල් ත්ැපැල් හා ෙබැඳි සෙේවා ෙඳහා අවැසි 

ක්රමසේද හඳුන්වා දීම ෙහ ක්රියාත්මක කිරිම. 
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අමාත්ාාංශය යටතේ පවේනා වූ ආයත්න හා ඒ්වාතේ නනතික රාමුව 

 

තෙපාර්ත්තේන්තුව, වවස්ථාපිත් ආයත්නය සහ තපාදු සාංස්ථාව  

 

ක්රියාේමක වන නීති හා ආඥා පනේ 

1. සත්ාරතුරු අයිිවාසිකම දැනග්ැනීම පිළිබඳ සකාමිෂන් 

ෙභාව 

2016 අාංක 12 දරණ සත්ාරතුරු  දැනග්ැනීසේ අයිිවාසිකම පිළිබඳ   පිළිබඳ පනත් 

2. රජසේ මුද්රණ සදපාර්ත්සේන්තුව 1973 අාංක 05 දරණ ශ්රි ලාංකා පුවත්පත් මණ්ඩල පනත්  

3. රජසේ ප්රවෘත්ි සදපාර්ත්සේන්තුව 1966 අාංක 37 දරණ ශ්රි ලාංකා ගුවන් විදුලි ොංෙේථා පනත්  

4. ශ්රී ලාංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය 1973  අාංක 5 දරණ ශ්රී ලාංකා පුවත්පත් මණ්ඩල පනත්  

 

5. ශ්රී ලාංකා ගුවන්විදුලි ොංෙේථාව 1966 අාංක 37 දරණ ශ්රි ලාංකා  ගුවන් විදුලි ොංෙේථා පනත් 

1966 අාංක 08 දරණ (විසශේෂ විධිවිධ්ාන ) ශ්රි ලාංකා  ගුවන් විදුලි ොංෙේථා පනත් 

 

6. ෙේවාධීන රූපවාහිනී මාධ්ය ජාලය  1986 අාංක 06 දරණ ශ්රි ලාංකා රූපවාහිනී ොංෙේථා පනත් 

7. ශ්රී ලාංකා රූපවාහිනී ොංෙේථාව 1986 අාංක 06 දරණ ශ්රි ලාංකා රූපවාහිනී ොංෙේථා පනත්  

8. සී / ෙ ලාංකා එක්ෙත් ප්රවෘත්ිපර ෙමාග්ම 1973 අාංක 28 දරණ  (විසශේෂ විධිවිධ්ාන )ඇසෙෝසිසේටඩ් නිවුෙේසප්තපර් ඔෆේ සිසලෝන් 

ලිමිටඩ් පනත්  

9. සී / ෙ ලාංකා පුවත්පත් ආයත්නය 1839 අාංක 5 දරණ පුවත්පත් ආඥා පනත්  

10. ෙැලසිසන් රූපවාහිනී ආයත්නය  1973 අාංක 31 දරණ  ශ්රි ලාංකා පදනේ ආයත්න නීිය 

11. ශ්රී ලාංකා පදනම ආයත්නය 1973 අාංක 31 දරණ ශ්රී ලාංකා පදනේ පනත්  

12. ත්ැපැල් සදපාර්ත්සේන්තුව 1909අාංක 22 දරණ මුද්දර ආඥා පනත් 

1908 අාංක 11 දරණ ත්ැපැල් කාර්යාල ආඥා පනත්  

13. ශ්රී ලාංකා මුද්රණ ආයත්නය  1984 අාංක 18 දරණ ශ්රී ලාංකා මුද්රණ ආයත්න පනත්  

14. ප්රසිද්ධ් රැඟුේ පාලක මණ්ඩල ය  

15. ජාික චිරපට ොංෙේථාව  1971 අාංක 47 දරණ රාජය චිරපට ොංෙේථා පනත්  
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ෙැක්ම  

සහාඳින් දැනුේවත් වූ, බහුමික ෙහ ෙක්රිය ෙමාජයක්  

 

තමතහවර 

ජනහිත්කාමිවුත්, ොංවර්ධ්න නමයවූත්, නිදහෙේ ෙහ වග්කීේ ෙහිත් ශ්රී ලාාංකීය ජනමාධ්ය කලාවක් ෙේථාපිත් කිරීම ෙඳහා ප්රිපත්ි හා උපාය මාර්ග් ෙැකසීම, පහසුකේ 
ෙැලසීම, ක්රියාත්මක කිරීම, අධීක්ෂණය හා පසු විපරම.  
 

පරමාර්ථ 

1. යහපත් මාධ්ය ොංෙේකෘියක් නිර්මාණය කිරීසමහි ලා ෙහාය වීම. 

2. මහජනත්ාවට සත්ාරතුරු කරා ෙමාන ප්රසේශය ෙඳහා ඇි ඉඩකඩ ත්වත් පුළුල් කිරීම. 
3. නවීනත්ම ත්ාක්ෂණය හමුසේ මාධ්ය ක්සෂේරයට අවශය පහසුකේ ෙැලසීම. 

4. ජනමාධ්යසේදීන්සේ වෘත්ිකත්වය ඉහළ නැාංවීම පිණිෙ දිරිග්ැන්වීම. 

5. මාධ්ය දායකත්වය ඉහළ නැාංවීම ෙහ ජාික ොංවර්ධ්න ප්රයත්නයන්ට දායකත්වය ෙැලසීම. 

6. ජාත්යන්ත්රව රසට් ප්රිරූපය ඉහ නැාංවීම උසදො නායකත්වය ලබා දීම. 

7. අමාත්යාාංශසේ ඉලක්ක ෙපුරාලනු වෙේ මානව ෙේපත් ොංවර්ධ්නය කිරිම. 

8. අමාත්යාාංශයට අනුබද්ධිත් ආයත්නයන්හි ෙේපත් ොර්ථකව භාවිත්ා කිරීම. 

9. අදාළ පාර්ශවයන් ෙේබන්ධීකරණය තුළින් ොංවර්ධ්න ක්රියාවලිය ශක්ිමත් කිරීම.      

 

අපතේ කැපවීම 

අප විසින් සමම පුරවැසි ප්රඥප්තිය තුළින් අපසේ සෙේවාවන් පහත් පරිදි ෙැපයීම ෙහික කරමු. 
1. අවාංකව 

2. නීිග්රුකව 

3. ආචාරශීලීභාවය 

4. වග්කීසමන්  
5. වග්වීසමන්  

6. අපක්ෂපාතීත්වය 

7. පාරදෘෂයයබවින් 

8. අප්රමාදීව 

9. ආත්ම විශේවාෙය 

10. කාර්යක්ෂමභාවය 

11. ෙඵලදායීව  
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තෙපාර්ත්තේන්තු සහ වවස්ථාපිත් ආයත්න 

 

1. රජසේ මුද්රණ සදපාර්ත්සේන්තුව 

2. රජසේ ප්රවෘත්ි සදපාර්ත්සේන්තුව  

3. ත්ැපැල් සදපාර්ත්සේන්තුව 

4. සත්ාරතුරු දැනග්ැනීසේ අයිිවාසිකම පිළිබඳ සකාමිෂන් ෙභාව  

5. ශ්රී ලාංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය 

6. ශ්රී ලාංකා ගුවන්විදුලි ොංෙේථාව 

7. ෙේවාධීන රූපවාහිනී මාධ්ය ජාලය 

8. ශ්රී ලාංකා රූපවාහිනී ොංෙේථාව 

9. සී / ෙ  ලාංකා එක්ෙත් ප්රවෘත්ිපර ෙමාග්ම 

10. ෙැලසිසන් රූපවාහිනී ආයත්නය 

11. ශ්රී ලාංකා පදනම ආයත්නය 

12. සී / ෙ ලාංකා පුවත්පත් ආයත්නය 

13. ශ්රි ලාංකා මුද්රණ ආයත්නය 

14. ප්රසිද්ධ් රැඟුේ පාලක මණ්ඩලය 

15. ජාික චිරපට ොංෙේථාව 
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ජනමාධ් අමාත්ාාංශය 

සාංවිධ්ාන සටහන 
සාංවිධ්ාන වුහය- 2022  

ජනමාධ් අමාත්ාාංශය 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

+ 

 

අතිතර්ක තේකේ 

(පාලන) 

සජයෂේඨ ෙහකාර 

සල්කේ  (ත්ැපැල්) 

 

 

නීි 

නිලධ්ාරී 

තේකේ 

ප්රධ්ාන මූල නිලධ්ාරී 
අතිතර්ක තේකේ (සාංවර්ධ්න 

හා සැලසුේ හා තත්ාරුරු) 

ප්රධ්ාන 

ග්ණකාධිකාරී  

ග්ණකාධිකාරී 

(02) 

 

පරිපාලන 

නිලධ්ාරී  

 

අභයන්ත්ර 

විග්ණක 
ෙහකාර 

සල්කේ  

(පාලන) 

 

 

සජයෂේඨ 

ෙහකාර 

සල්කේ   

(පාලන I ) 

භාෂා 

පරිවර්ත්ක  

අධ්යක්ෂ 

(සාංවර්ධ්න) 

 

අධ්යක්ෂ 

(සැලසුේ) 

 

ෙහකාර / නිසයෝජය 

අධ්යක්ෂ 

 (සාංවර්ධ්න) 

 

ෙහකාර / 

නිසයෝජය අධ්යක්ෂ 

     (සැලසුේ) 

 

ෙහකාර අධ්යක්ෂ 

(සාංවර්ධ්න) 

 

අධ්යක්ෂ 

(මාධ්ය) 

 

 

ෙහකාර / 

නිසයෝජය 

අධ්යක්ෂ 

    

(මාධ්ය)  

(02) 

 

සජයෂේඨ 

ෙහකාර සල්කේ  

(තත්ාරුරු ) 

 

 ෙහකාර 

සල්කේ  

(පාලන) 

 

 

ප්රධ්ාන 

අභයන්ත්ර 

විග්ණක  

සල්කේවරයා

සේ 

ෙේබන්ධීකර

ණ නිලධ්ාරී 

(ත්ාවකාලික) 

ෙහකාර සල්කේ  

(තත්ාරුරු) 
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ජනමාධ් අමාත්ාාංශතේ අාංශ 

 

1. පාලන 

I. මාධ්ය ඒේකකය 

II. නීි ඒේකකය 

III. ශ්රී ලාංකාසවහි සභෞමික(Analog) රූපවාහිනී විකාශනය අාංකිත් (Digital) කිරීසේ වයාපෘිය (DTTB Project ) 

IV. සත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණ ඒකකය ( IT ) 

 

2. ොංවර්ධ්න , ෙැලසුේ හා සත්ාරතුරු 

 

I. ොංවර්ධ්න අාංශය 

II. ෙැලසුේ අාංශය 

III. සත්ාරතුරු දැනග්ැනීසේ අයිිවාසිකම පිළිබඳ ඒේකකය 

IV. බදු ඒකකය  
 

3. ගිණුේ අාංශය  

4. අභයන්ත්ර විග්ණන අාංශය 
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1.1 පාලන අාංශය 

 
ජනමාධ්ය අමාත්යාාංශසේ සමසහවර ොක්ෂාත් කරග්ැනීසමහි ලා අභයන්ත්ර පරිපාලන ක්රියාවලියට දායකත්වය ලබා දීම තුළින් අමාත්යාාංශසේ විශිෂේඨ කාර්යය 
ොධ්නයක් අත්කර ග්ැනීම ෙහික කරනු වෙේ ඉහළ කලමනාකරණය සවත් ෙහාය දැක්වීම 

 

අභයන්ත්ර හා බාහිර පාර්ශවයන් ත්ෘප්තිමත් කරමින් ඵලදායී රාජය සෙේවයක් ෙහික / නිර්මාණය කිරීම. 

1. අභයන්ත්ර කාර්ය මණ්ඩලසේ ෙහ ඒකාබද්ධ් සෙේවා නිලධ්ාරීන්සේ සපෞද්ග්ලික ලිපිසග්ානු නඩත්තු කිරීම ෙහ ශ්රී ලාංකා පරිපාලන සෙේවසේ සමම 
අමාත්යාාංශයට අනුබද්ධිත් ආයත්නයන්ට ෙේථානමාරු ලැබ පැමිණ ඇි නිලධ්ාරීන්සේ සපෞද්ග්ලික ලිපිසග්ානු නඩත්තු කිරීම, කාර්යමණ්ඩල පත් කිරීම , 
ණය පහසුකේ ලබා දීම, අග්රහාර රක්ෂණ ප්රිලාභ ලබාදීම ෙහ නිවාඩු සල්ඛන පවත්වාසග්න යාම 

2. අමාත්යාංශයට අනුබද්ධිත් ආයත්න ෙඳහා අධ්යක්ෂ මණ්ඩල පත් කිරීම 
3. අමාත්යාාංශය ෙහ අනුබද්ධිත් ආයත්න ෙේබන්ධ්සයන් ෙහ ඒවාට එසරහිව සග්ානු සකාට ඇි නඩු ෙඳහා නනික ක්රියාමාර්ග් ග්ැනීම 

4. මු. සර. 630 යටසත් මුද්රණ කමිටුව ක්රියාත්මක කිරිම 
5. අමාත්ය මණ්ඩල ොංසද්ශ ඉදිරිපත් කිරීම 

6. පාර්ලිසේන්තු  ප්රශේන වලට පිලිතුරු ෙැපයීම ෙහ අමාත්යාාංශ උපසද්ශන කමිටුව පැවැත්වීම 
7. අමාත්යාාංශයට අනුබද්ධිත් ආයත්නයන්හි පාලන ෙහ කළමනාකරණ ක්රියා ෙඳහා උපසදෙේ ලබා දීම 

8. විග්ණන හා කලමණාකරන කමිටු ක්රියාත්මක කිරිම 
9. විනය විමර්ශන ෙහ මූලික විමර්ශන පැවැත්වීම 

10. පුහුණු හා ොංවර්ධ්න වැඩෙටහන් ොංවිධ්ානය කර පැවැත්වීම 
11. ඵලදායීත්ා ෙහ ප්රමිි ොංවර්ධ්න වැඩෙටහන් කළමනාකරණය කිරීම 

12. නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරීම, ත්ැපැල් කටයුතු වලට අදාල විදුලි, ජල දුරකථන ෙහ නඩත්තු කටයුතු ඉටු කිරීම 
13. අමාත්යාාංශය ෙහ එහි අනුබද්ධිත් ආයත්න වලට ෙේබන්ධ් සදෙේ විසදෙේ ොංචාර ෙේබන්ධීකරණය 

14. මානව හිමිකේ සකාමිෂන් ෙභාසවහි කටයුතු ෙේබන්ධීකරණය 
15. මහජන සපත්ෙේ කාරක ෙභාසවහි කටයුතු ෙේබන්ධීකරණය 

16. අමාත්යාාංශය ෙහ අනුබද්ධිත් ආයත්න වලින් ලැසබන විසද්ශ නිවාඩු අයදුේපත් ෙැකසීම 
17. අමාත්යාාංශයට අනුබද්ධිත් ආයත්න සියල්සලහි කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම 
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1.2   මාධ් ඒකකය 

ජාික ත්ලසේ ක්රියාත්මක වන රාජය ප්රිපත්තීන්ට අදාල වැඩෙටහන් ෙේබන්ධ්සයන් ද අමාත්යාාංශය හා ෙබැඳි ආයත්නයන්හි භූමිකාව ෙේබන්ධ්සයන්ද 
මහජන දැනුේවත්භාවය වර්ධ්නය කිරීම. 

ජනමාධ්යසේදීන්සේ වෘත්ිකත්වය ඉහළ නැාංවීම උසදො පහසුකේ ෙැලසීම 

      ප්රධ්ාන ක්රියාකාරකේ  

1. ජනමාධ්යසේදීන් ෙඳහා වන ශිෂයත්ව වැඩෙටහන ක්රියාත්මක කිරිම. 
2. මාධ්ය උපකරණ මිලදී ග්ැනීම පිණිෙ මාධ්යසේදීන්ට ණය පහසුකේ ලබා දීම. 

3. විවිධ් අමාත්යාාංශයන්, සදපාර්ත්සේන්තු ෙහ අසනකුත් රාජය ආයත්න මගින් ක්රියාත්මක සකසරන වයාපෘතීන්හි ොංක්ිප්තත් මාධ්ය හැඳන්වීේ හා ප්රචාරණ 
කටයුතු සිදු කිරීම 

4. මාධ්යසේදීන් ෙඳහා පුහුණු වැඩමුළු ොංවිධ්ානය කිරිම 

5. මුද්රිත් හා ඉසලක්සරානික් මාධ්ය සවත් මාධ්ය නිසේදන නිකුත් කිරීම 

6. ජනමාධ්ය අමාත්යාාංශසේ අනුබද්ධිත් ආයත්නයන්හි ප්රචාරක වැඩකටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම 

7. අමාත්යාාංශය විසින් මාධ්යසේදීන් ෙඳහා ක්රියාත්මක කරනු ලබන වයාපෘි ෙේබන්ධීකරණය ෙහ ජනග්ත් කිරීම 

8. අමාත්යාාංශසේ නිල සවබ් අඩවිය භාෂා ත්රිත්වසයන් යාවත්කාලීනව පවත්වාසග්න යාම. 

9. ජනමාධ්ය අමාත්යාංශසේ අනුබද්ධිත් ආයත්නයන්හි ප්රචාරක වැඩකටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම 

10. මුද්රිත් මාධ්යන්හි නදනිකව පළවන වැදග්ත් ප්රවෘත්ි අනුොරසයන් විමර්ශනාත්මක වාර්ත්ා ෙැකසීම ෙහ එවන් ලිපි ොංරක්ෂණය කිරීම 

11. වර්ත්මාන ග්ැටළු පිළිබඳ ආර්ික, සද්ශපාලනික, ෙමාජයීය වැදග්ත්කමකින් යුත් පුවත්පත් ලිපි සත්ෝරා ොංරක්ෂණය කිරීම 

12. මාධ්යසේදීන් ෙඳහා හමු ොංවිධ්ානය කිරීම 
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1.3 නීති අාංශය 

අමාත්ාාංශතේ  නනතික කටයුු 

1. අමාත්යාාංශය හා ඒ යටසත් ඇි ආයත්න වලට අදාල නඩු කටයුතු වලට ෙේබන්ධ් රාජකාරී කටයුතු 

2. නඩු කටයුතු ෙඳහා නිරීක්ෂණ ෙැකසීම 

3. අමාත්යාාංශසේ රාජකාරී කටයුතු ෙඳහා අවශය නනික උපසදෙේ ෙැපයීම 

4.අමාත්යාාංශයට අදාල ගිවිසුේ ෙඳහා අවශය වන නනික උපසදෙේ ෙැපයීම 

5. අමාත්යාංශය යටසත් ඇි ආයත්න, අමාත්යාංශය විසින් නිකුත් කරනු ලබන ගුවන් විදුලි ෙහ රූපවාහිනී බලපර වල සරගුලාසි ෙේබන්ධ්සයන් 

නනික උපසදෙේ ෙැපයීම 

6. ගුවන් විදුලි ෙහ රූපවාහිනී නාලිකා වල බලපර, ගුවන් විදුලි / රූපවාහිනී බලපර ොංසශෝධ්න ෙඳහා බලපර නිකුත් කිරීසේ දී ඇිවන නනික 

ග්ැටළු නිරාකරණය කිරිම 

7. ජනමාධ්ය අමාත්යාාංශය හා ඒ යටසත් පවත්නා රාජය ආයත්න වල පනත් සකටුේපත්, සරගුලාසි වැනි නනික ලියකියවිලි ෙකෙේ කිරීම, නීිපි  

සදපාර්ත්සේන්තුව ෙමඟ ෙේබන්ධීකරණය කිරීම, මානව හිමිකේ පැමිණිලි ෙකෙේ කිරීම ෙහ රාජකාරී කටයුතු වලදී සිය විෂය පථයට අදාලව පැන 

නගින අමාත්යාාංශසේ නිලධ්ාරීන් වග්කීේ දරනු ලබන කටයුතු වලට අදාල නඩු වලදී උපසදෙේ ෙහ නඩු පැවරීම. 

8. අමාත්යාාංශයට එදිරිව පැවරුණු සපත්ෙේ ෙේබන්ධ්සයන් නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීම 

9. ගුවන්විදුලි විකාශනය ෙඳහා නවය නනික රාමුවක් ෙකෙේ කිරීම 

10. අමාත්යාාංශයට අදාල ගිවිසුේ ෙකෙේ කිරීම ෙහ ඒ  ෙේබන්ධ්සයන් උද්ග්ත් වන ග්ැටළු නිරාකරණය කිරීම 

11. අමාත්යාාංශසේ ෙහ ඊට අයත් ආයත්නයන්හි මානව හිමිකේ වලට අදාල ක්රියාකාරකේ, කේකරු ආරවුල් ෙහ විනය විමර්ශන 

12. අමාත්යාාංශසේ ෙහ ඒ යටසත් ඇි සදපාර්ත්සේන්තු ආයත්න හා වයාපෘි වල නනික කටයුතු  සිදු කිරීම 
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1.4 ශ්රී ලාංකාතවහි ත ෞමික(Analog) රූපවාහිනී විකාශනය අාංකිත්(Digital) කිරීතේ වාපෘතිය  

වාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය 

ජනමාධ්ය අමාත්යාාංශසේ සමසහවර ොක්ෂාත් කර ග්ැනීසමහි ලා සමම අමාත්යාාංශය යටසත් ක්රියාත්මක වන ශ්රී ලාංකාසවහි සභෞමික (Analog) රූපවාහිනී 

විකාශනය අාංකිත් (Digital) කිරීසේ වයාපෘිය (DT 

TB) ක්රියාත්මක කිරීම මඟින් දැනට පවත්නා ත්නි ත්නි සභෞමික (Analog) ජාලවලින් මිදි එක් අාංකිත් (Digital) ජාලයක් කරා රැසග්න යාම මඟින් සියලු සද්ශීය 

රූපවාහිනී නාලිකා ඉහළ HD ත්ාක්ෂණයක් ඔෙේසෙේ ශ්රි ලාංකා වාසී ෙැමට සනාමිසල් රෙවින්දනය කිරිමට අවෙේථාව ලබා සදමින්, ොංඛයාත් පරාෙය කාර්යක්ෂමව 

කළමනාකරණය කිරීසමන් නාලිකා ධ්ාරිත්ාවය වැඩිකර ග්ැනීමටත්, දැනට භාවිත්සේ ඇි ොංඛයාත් පරාෙසයන් සකාටෙක් සවනත් විදුලි ොංසද්ශ කටයුතු ෙඳහා 

නිදහෙේ කිරීමටත් සමම වයාපෘිය තුළින් අසප්තක්ෂා සකසර්.  

01. පෘියවයා  ෙඳහා ත්ාක්ෂණික   උපසද්ශන ආයත්නයක් සත්ෝරා ග්ැනීම , ප්රෙේපාදන කටයුතු ඇතුළු සියලුම ත්ාක්ෂණික කටයුතු සමසහයවීම, අධීක්ෂණය 

හා අනුමත් කිරීම.   

02. අවශය කරන ොංඛයාත් ලබා ග්ැනීම ෙහ අවශය ත්ාක්ෂණික ෙේමත්යන් (Technical Standard) ලබා ග්ැනීම ෙඳහා විදුලි ොංසද්ශ නියාමන සකාමිෂන් 

ෙභාව ෙමඟ එක්ව කටයුතු කිරීම .  

03. ණය ආධ්ාර වලට අදාළ සියළුම සග්වීේ කටයුතු සමසහය වීම. 

04. වයාපෘිය නිමවීසමන් පසු එය පවත්වාසග්න යාමට සයෝජිත් සමසහයුේ ආයත්නය (Digital Broadcasting Network Operator ) පිහිටුවීමට අදාළ 

කටයුතු.  

05. එම සමසහයුේ ආයත්නය පිහිටුවීම හා සමසහයුේ කටයුතු ෙදහා අවශය නීි ෙකෙේ කිරිම අදාළ කටයුතු. 

06. ඉඩේ අත්පත් කර ග්ැනීමට අදාළ කටයුතු . 

07. සියලුම රූපවාහිනී නාලිකා ෙමඟ ෙේබන්ධීකරණ කටයුතු.  

08. JICA  ආයත්නය හා මුදල් අමාත්යාාංශසේ අදාළ සදපාර්ත්සේන්තු ෙමඟ ෙේබන්ධ් සවමින් වයාපෘිසේ සමසහයුේ කටයුතු සිදු කිරීම.  
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02.  සාංවර්ධ්න හා සැලසුේ අාංශය සහ තත්ාරුරු අාංශය 

2.1. සාංවර්ධ්න හා සැලසුේ අාංශය 

සද්ශීය හා විසද්ශීය රාජය හා සපෞද්ග්ලික අාංශසේ ආයත්න ෙමඟ ෙමීප ෙබඳත්ාව පවත්වා ග්නිමින් නිර්මාණාත්මකව හා නවයකරණසයන් යුතුව ෙැලසුේ, 
සයෝජනා, වයාපෘි ෙහ වැඩෙටහන් ෙඳහා සයාමු කරමින්ද එවැනි ක්රියාකාරකේ ොංවිධ්ානය කරමින්ද, ශ්රි ලාාංකීය භූමිකාව තුල විශිෂේට මාධ්ය ොංෙේකෘියක් 
නිර්මාණය කිරීසමහි ලා ජාික ප්රිපත්ි ෙකෙේ කිරීම ෙඳහා පහසුකේ ෙැලසීම. 

1. ජනමාධ්ය අාංශසේ ෙහ ඒහි අනුබද්ධිත් ආයත්නයන්හි, ක්රියාකාරී ෙැලසුේ ෙහ ප්රධ්ාන කාර්යොධ්න දර්ශක (KPI) හඳුන්වා දීම, ක්රියාත්මක කිරීම ෙහ 
ප්රග්ිය ෙමාසලෝචනය කිරීම 

2. අමාත්යාාංශයට අනුබද්ධිත් ආයත්නයන්හි ොංවර්ධ්න ෙැලසුේ ෙකෙේ කිරීසමහි ලා උපසදෙේ ෙේපාදනය, ඇග්ැයීම ෙහ එවැනි කර්ත්වයයන් හි කාර්තුමය 
ප්රග්ිය ෙහ ප්රග්ි ෙමාසලෝචනය ඉදිරිපත් කිරීම 

3. සත්ාරතුරු අයිිවාසිකම පිළිබඳ පනත් ෙේබන්ධ්සයන් අමාත්යාාංශය සවත් පැවරී ඇි වග්කීේ ක්රියාත්මක කිරීම ෙහ ප්රග්ි ෙමාසලෝචනය 

4. ජනාධිපි මාධ්ය ෙේමාන වැඩෙටහන ොංවිධ්ානය කිරීම ෙහ පැවැත්වීම 

5. විසද්ශීය රාජයයන් ෙමඟ අවසබෝධ්ත්ා ගිවිසුේ වලට එළැසෙමින් අවශය ෙේබන්ධීකරණය පවත්වා සග්න යාම 

6. ප්රවෘත්ි සවබ් අඩවි ලියාපදිාංචි කිරීම ෙහ අළුත් කිරීම 

7. විසදෙේ මාධ්යසේදීන් ෙඳහා වීො නිර්සද්ශ ලබා දීම 

8. ගුවන් විදුලි ෙහ රූපවාහිනී විකාශන බලපර නිකුත් කිරීම 

9. ගුවන් විදුලි ෙහ රූපවාහිනී විකාශන බලපර නිකුත් කිරීසේ පටිපාටිය නියමානුකූල කිරීම 

10. මාධ්යසේදීන් ෙහ සටලි-සිනමා ශිල්ීන්සේ වෘත්තීය ොංවර්ධ්නය ෙහ සුභොධ්නයට අදාල ක්රියාකාරකේ ෙේබන්ධීකරණය කිරීම 

11. ජනමාධ්ය අාංශසයහි විෂය පථය යටත්ට ග්ැසනන රාජය මාධ්ය ආයත්නයන් හි නීි, රීි, සරගුලාසි ෙහ පනත් නිසි කළට යාවත්කාලීන කිරීම ෙහ 
ොංසශෝධ්නය කිරීම 

12. ජනාධිපි කාර්ය ොධ්න බලකාය ෙමඟ එක්ව වැඩෙටහන් ක්රියාත්මක කිරීසමහි ලා දායකත්වය ෙැපයීම 

13. ශ්රී ලාංකාසේ ෙේී පුරුෂ ෙමාජභාවය මත් පදනේ වූ ප්රචණ්ඩත්වය අවම කිරීම  ෙේබන්ධ් කටයුතු  

14. මානව හිමිකේ පිළිබඳ ක්රියාකාරී ෙැලැෙේම ෙේබන්ධ් වැඩෙටහන් ක්රියාත්මක කිරීම 
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2.2.RTI ඒකකය 

2016 අාංක 12 දරණ සත්ාරතුරු දැනග්ැනීසේ අයිිවාසිකම පිළිබඳ පනත් ෙේබන්ධ්සයන් පුරවැසියන්සේ ෙහ රාජය නිලධ්ාරීන්සේ දැනුේවත්භාවය ෙහ සත්ාරතුරු 
අයිිවාසිකේ පනත් හරහා පුරවැසියන් බලග්ැන්වීම. 

1. සත්ාරතුරු අයිිවාසිකේ පනත් ෙක්රීයව ක්රියාත්මක කිරීම  

2. සත්ාරතුරු අයිිවාසිකේ පනත් ෙේබන්ධ්සයන් සත්ාරතුරු නිලධ්ාරීන් දැනුවත් කිරීම ෙහ පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම 

3. සත්ාරතුරු නිලධ්ාරීන් ෙහ නේකළ  නිලධ්ාරීන්සේ  දත්ත් පද්ධ්ිය යාවත්කාලීන කිරීම 

4. සත්ාරතුරු අයිිවාසිකම පිළිබඳ සවබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීම 

5. සත්ාරතුරු අයිිවාසිකම පිළිබඳ පනත් ෙේබන්ධ්සයන් පුරවැසියන් දැනුේවත් කිරීම ෙහ සත්ාරතුරු අයිිවාසිකම හා ෙබැඳි ග්ැටළු නිරාකරණය කිරීම. 

6. සත්ාරතුරු අයිිවාසිකම පිළිබඳ සකාමිෂන් ෙභාව ෙමඟ ෙේබන්ධීකරණය  

7. සත්ාරතුරු අයිිවාසිකම පිළිබඳ Facebook පිටුව නඩත්තු කිරීම හා යාවත්කාලීන කිරීම 

8. සත්ාරතුරු දැනග්ැනීසේ ජාත්යන්ත්ර දිනයට ෙමඟාමීව සුවි සශේෂී වැඩෙටහන් ක්රියාත්මක කිරීම  
 

 

2.3 බදු ඒකකය 

ජාිසයහි රෙවින්දනය ෙහ සද්ශීය චිරපට කර්මාන්ත්ය පරිහානියට පත්කරන විසද්ශීය චිරපට, සටලි නාටය ෙහ වැඩෙටහන් අනධ්ර්යයට පත් කිරිම.  

 

1. නිශේකාශන ෙහික නිකුත් කිරීම 

2. නිශේකාශන කටයුතු / බදු ෙහන 

3. බදු එකතු කිරීම 

4. සනාසග්වූ බදු අයකර ග්ැනීම ෙඳහා වන ක්රියාකාරකේ 
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4.මුෙේ අාංශය 

රට තුල වඩාත් යහපත් මාධ්ය ොංෙේකෘියක් බිහිකිරීසමහි ලා ජන මාධ්ය අාංශසයහි විනිවිදභාවසයන් යුතු විචක්ෂණශීලී මූලය කලමනාකරණයක් පවත්වාසග්න 
යාම. 

කාර්යක්ෂම මූලය කළමණාකරණයක් තුළින් උපරිම ඵලදායිත්ාවක් ෙහික කරමින් අමාත්යාාංශසේ ඉලක්ක ෙහ අරමුණු ඉටුකර ග්ැනීමට අවශය උපරිම 
ෙහසයෝග්ය ලබාදීම. 

1. අයවැය කලමනාකරණය 

2. ගිණුේ සලජර ෙහ ලියකියවිලි නිසි පරිදි පවත්වාසග්න යාම 

3. කාර්ය මණ්ඩල වැටුප්ත හා දීමනා ඇතුළුව සියලු සග්වීේ කලමනාකරණය ෙහ රාජය ආදායම එකතු කිරීම  

4. ආයත්නික අවශයත්ා ෙඳහා පහසුකේ ෙලෙනු වෙේ මිලදී ග්ැනීම ෙහ ග්බඩා කිරීම ඇතුළු සියලු ෙැපයුේ පැවැත්වීම 

5. අමාත්යාාංශ ෙහ ඒ යටත්ට ග්ැනසන ආයත්නයන්හි මූලය ක්රියාකාරකේ සමසහයවීම ෙහ පසු විපරේ කිරීම 

6. අමාත්යාාංශය හා එහි අනුබද්ධ් ආයත්න වල අභයන්ත්ර මූලය පාලනයට දායකත්වය සදමින් ආයත්නයන් හි මූලය අක්රමිකත්ා ෙහ වාංචා අනාවරණය 
කර ග්ැනීම ෙහ වැළැක්වීම ෙඳහා උපකාරී වන අභයන්ත්රික පරීක්ෂණයන් හි ෙවිධිමත්භාවය හා ප්රමාණාත්මකභාවය පිළිබඳ අඛණ්ඩ ෙමීක්ෂණයක් 
ෙහ ෙේවාධීන ඇග්යීමක් සිදු කිරීම. 

7. ොංවර්ධ්න වයාපෘි සහෝ වැඩෙටහන් ෙැලසුේ කිරීම ෙහ ක්රියාත්මක කිරීම ෙේබන්ධ්සයන් වන ප්රග්ිය ෙමාසලෝචනය කිරීම ෙඳහා ගිණුේ නිලධ්ාරී 

ෙහ ප්රග්ි ෙමාසලෝචන කමිටුව සවත් ෙහාය දැක්වීම.   

8. අමාත්යාාංශසේ ප්රධ්ානියාට ෙහ ප්රග්ි ෙමාසලෝචන කමිටුවට පහසුකේ ෙැලසීම. 
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5. අ න්තත්ර විගණන අාංශය  

1. ආයත්නසයහි මූලය අක්රමිකත්ා ෙහ වාංචා අනාවරණය කර ග්ැනීම ෙහ වැළැක්වීම ෙේබන්ධ්සයන් අඛණ්ඩ ෙමීක්ෂණයක් ෙහ ෙේවාධීන ඇග්ැයීමක් සිදු 
කරමින් අමාත්යාංශය ෙහ එහි අනුබද්ධිත් ආයත්නවල  අභයන්ත්ර මූලය පාලනයට දායක වීම. 

2. ොංවර්ධ්න වයාපෘි සහෝ වැඩෙටහන් ෙැලසුේ කිරීම ෙහ ක්රියාත්මක කිරීම ෙේබන්ධ්සයන් ොක්ෂාත් සකාට ග්ත් ප්රග්ිය ෙමාසලෝචනය කිරීසමහි ලා ගිණුේ 
නිලධ්ාරී ෙහ ප්රග්ි ෙමාසලෝචන කමිටුව සවත් ෙහාය දැක්වීම.   

3. අමාත්යාාංශ ප්රධ්ානි  ෙහ ප්රග්ි ෙමාසලෝචන කමිටුවට පහසුකේ ෙැලසීම. 

 

ප්රධ්ාන ක්රියාකාරකේ 

1. අක්රමිකත්ා ෙහ වාංචා වැළැක්වීම ෙඳහා සයාදාග්ත් පරිපාලන ක්රමසේදයන්හි ප්රමාණවත්බව ෙහ ොර්ථකත්වය පරීක්ෂා කිරීම. 

2. වර්ත්මානසේ පවත්නා ගිණුේකරණ පටිපාටිය මගින් මූලය ප්රකාශන පිළිසයල කිරීමටඅවශය සත්ාරතුරු ෙේපාදනය කරන්සන්ද යන්න පිළිබඳව විමො 

බැලීම. 

3. පැවරුණු රාජකාරි ක්රියාත්මක කිරීසමහි ලා කාර්ය මණ්ඩලසයහි කාර්යොධ්නය ඇග්ැයීමට ලක් කිරීම. 

4. අමාත්යාංශසේ ආරක්ෂාව ෙහ වත්කේ පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීම. 

5. ආයත්න ොංග්රහය, රජසේ මුදල් සරගුලාසි, රාජය පරිපාලන චක්රසල්ඛ, භාණ්ඩාග්ාර චක්රසල්ඛ ෙහ අසනකුත් අිසර්ක උපසදෙේ අනුග්මනය කරන්සන් 
දැයි පරීක්ෂා කිරීම. 

6. නාෙේිය, අපත්ය පිළිබඳ ධ්ාරිත්ාව ෙහ අිරික්ත් වියදේ පිළිබඳව අනාවරණය කිරීම ෙහ මග්හැරීම ෙඳහා සයාදාග්නු ලබන අභයන්ත්ර පරිපාලන 

ක්රමසේද වල ොර්ථකත්වය පරීක්ෂා කිරීම. 

7. අවශය පරිදි විසශේෂ විමර්ෂණ සිදු කිරීම. 

8. විග්ණන ෙහ කලමනාකරණ කමිටු රැෙේවීේ පවත්වමින් ඒවාසේ තීරණ පසු විපරේ කිරීම. 

9. විග්ණකාධිපි සදපාර්ත්සේන්තුසවහි විග්නණ විමසුේ වලට ප්රිචාර දක්වමින් පසු විපරේ කටයුතු සිදු කිරීම.  
10. වාර්ික විග්ණන ෙැලසුමට අනුව උක්ත් ක්රියාකාරකේ ක්රියාත්මක කිරීම 
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  අප විසින්ත සපයනු ලබන තස්වා - සාංවර්ධ්න අාංශය   

    වගකීේ ෙරණ නිලධ්ාරියා කාලය අොල තේඛනය 

1   විකාශන බලපර  නිකුත් කිරීම (ොංවර්ධ්න අාංශය)   

i 
විකාශන බලපර  ලබාග්ැනීම ෙඳහා අයදුේපත් ලැබීම (අයදුේපසත්හි 
ආකෘිය අමාත්යාංශ සවබ් අඩවිසයහි ප්ර කාශිත්ය)  
(https://media.gov.lk/email-us/media-licence) 

විෂය නිලධ්ාරී 
 15 
මිනිත්තු   

https://media.gov.lk/email-
us/media-licence 

ii 

අයදුේකරු විසින් අදාල ලියවිලි ෙමඟ ඉදිරිපත් කරන ලද අයදුේපත් 
ඇග්ැයීමට ලක් කිරීම. අිසර්ක සල්කේ (ොංවර්ධ්න හා ෙැලසුේ)               

අධ්යක්ෂ (ොංවර්ධ්න) 
5 දින                  - 

iii 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශසයන් ආරක්ෂක නිශේකාශනය ලබා ග්ැනීම 

අධ්යක්ෂ (ොංවර්ධ්න) 01 මාෙ                        - 

iv 
අයදුේකරුසේ සයෝජනාව ෙහ අයදුේපත් ඇග්ැයීසේ කාර්යය ෙඳහා 

අමාත්යාංශසේ  TV/RADIO බලපර  කමිටුව සවත් ඉදිරිපත් කිරීම. 

අධ්යක්ෂ (ොංවර්ධ්න) 05 දින 
                     - 

v 

බලපර ය පිළිබඳ කමිටු නිර්සද්ශය ෙහිත්ව, 1982 අාංක 06 දරණ ෙහ 

1966 අාංක 30 දරණ ගුවන්විදුලි ොංෙේථා පනින් අමාත්යවරයා සවත් 
ෙේපාදිත් ප්ර ි පාදන ප්ර කාරව ඔහුසග්න් අනුමැිය ෙඳහා ඉල්ලා සිටිය 
යුතුය  

අධ්යක්ෂ (ොංවර්ධ්න) 03 දින 

                  - 

vi 
රු.100,000ක පරිපාලන වියදේ ලැබීසමන් අනතුරුව අයදුේකරු සවත් 
විකාශන බලපර ය නිකුත් කිරිම 

අධ්යක්ෂ (ොංවර්ධ්න) 01 දින 

  

vii සමස්ත් ක්රියාවලියට ගත්වන කාලය 

  1 සහ 1/2 

මාස 

(ආසන්තන 

වශතයන්ත)  

  

 

 

 

  
 

 

https://media.gov.lk/email-us/media-licence
https://media.gov.lk/email-us/media-licence
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2  ප්ර වෘේති තවබ් අඩවි ලියාපදාංචි කිරීම සහ අළුේ කිරීම (සාංවර්ධ්න අාංශය) 

    වගකීේ ෙරණ නිලධ්ාරියා කාලය අොල තේඛනය 

i 

ප්ර වෘත්ි සවබ් අඩවි ලියාපදිාංචි වීම / අළුත් කිරීම ෙඳහා වන අයදුේපත් 
ලැබීම (ආකෘිය අමාත්යාාංශ සවබ් අඩවිසයහි පළ කර ඇත්.) 
https://media.gov.lk/email-us/media-licence           

අිසර්ක සල්කේ (ොංවර්ධ්න හා ෙැලසුේ) 
අධ්යක්ෂ (ොංවර්ධ්න) 

Not 

Relevant  https://media.gov.lk/email-
us/media-licence 

 

  

ii 
අයදුේකරු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අයදුේපත් ෙහ එයට ෙහාය සල්ඛන 
ඇග්ැයීම 

අධ්යක්ෂ (ොංවර්ධ්න) 05 දින 
   

iii 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශසයන් ආරක්ෂක නිශේකාෂණය ලබා ග්ැනීම අධ්යක්ෂ (ොංවර්ධ්න) 01 මාෙ  

   

iv 

ඉදිරිපත් කරන ලද ලියවිලි ෙහ සඩාසේන් ලිපිනය ෙත්යාපනය කිරීම 

ෙඳහා ෙේමුඛ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම. ආෙන්න වශසයන් මාෙ 1/2ක් 

ග්ත්සේ (අයදුේපත් 10 - 20 අත්ර ප්ර මාණයක් ලද පසු ෙේමුඛ පරීක්ෂණය 
පැවැත්වීම සිදු සකසර්) 

අධ්යක්ෂ (ොංවර්ධ්න) 02 දින  

   

v 

ලියාපදිාංචි ග්ාෙේතුව වන රු. 25,000/- සහෝ අළුත් කිරීසේ ග්ාෙේතුව වන රු. 

10,000/- ලැබීසමන් අනතුරුව අයදුේකරු සවත් සවබ් ලියාපදිාංචිය / 
අළුත් කිරීම පිළිබඳ ලිපිය නිකුත් කිරීම 

අධ්යක්ෂ (ොංවර්ධ්න) 01 දින 

   

vi සමස්ත් ක්රියාවලියට ගත්වන කාලය   1 මාස & 

8 දන 

(ආසන්තන 

වශතයන්ත) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://media.gov.lk/email-us/media-licence
https://media.gov.lk/email-us/media-licence
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  අප විසින්ත සපයනු ලබන තස්වා - සාංවර්ධ්න අාංශය   

    වගකීේ ෙරණ නිලධ්ාරියා කාලය අොල තේඛනය 

3 
නිශ්කාෂණ සහතිකයක් සඳහා අයදුේ කිරීම       

i 
රූපවාහිනී වැඩෙටහසනහි පිටපත්ක් ෙමඟ අයදුේපත් ලැබීම විෂය 01  05 මිනිත්තු 

 - 

ii අයදුේපත් පරීක්ෂා කර රිසිට්පත්ක් නිකුත් කිරීම විෂය 01 05 මිනිත්තු  - 

iii වැඩෙටහන ඛාණ්ඩ කර ොංසක්ත් අාංකයක් පිරිනැමීම විෂය 01 01 මිනිත්තු  - 

iv ෙමාසලෝචන මණ්ඩලය සවත් සයාමු කිරීම විෂය 03  03 පැය  - 

v 
ෙමාසලෝචන මණ්ඩලය විසින් වැඩෙටහන ෙමාසලෝචනය 
කිරිම 

ෙමාසලෝචන කමිටුව   
  - 

vi 

ෙමාසලෝචන මණ්ඩලසයහි තීරණය (බදු අයකළ හැකිය / 

බද්සදන් නිදහෙේ සකසර්) 2016 අාංක 11 දරණ මුදල් පනත් 
ප්ර කාරව 

ෙමාසලෝචන කමිටුව  01 මිනිත්තු  Finance Act No. 11 of 2016 

vii 
සටලි නාටය, චිර පට ෙහ වාණිජ වැඩෙටහන් මත් බදු අනුපාත් 
තීරණය කිරීම 

ෙමාසලෝචන කමිටුව 01 මිනිත්තු                   - 

viii තීරණය ෙහිත් මණ්ඩල පර ය අත්ෙන් සකාට ෙහික කිරීම ෙමාසලෝචන කමිටුව 01 මිනිත්තු   

ix 
රූපවාහිනී ආයත්න සවත් ෙමාසලෝචන මණ්ඩලසයහි තීරණය 
දැනුේ දීම. 

විෂය 02 01 දින    

x 
සග්වීේ ආකෘි ෙේූර්ණ සකාට බදු සග්වීම විෂය 02 15 මිනිත්තු   - 

xi රිසිට්පත්ක් ලැබීම   05 මිනිත්තු   - 

xii නිශේකාෂණ ෙහිකය නිකුත් කිරීම විෂය 02 30 මිනිත්තු   - 

xii 
පරීක්ෂ ොරාාංශ උපසල්ඛනය ෙහික පර  ෙමඟ පරීක්ෂා කිරීම අිසර්ක සල්කේ (පාලන) සජයෂේඨ ෙහකාර 

සල්කේ (පාලන) ෙහකාර සල්කේ (පාලන) 
30 මිනිත්තු   - 

xiii නිශේකාශන ෙහිකය පරීක්ෂා සකාට අත්ෙන සයදීම සල්කේ  30 මිනිත්තු  - 

xiv අදාල ආයත්නය සවත් ෙහිකය නිකුත් කිරීම විෂය 02 30 මිනිත්තු  - 

  සමස්ත් ක්රියාවලියට ගත්වන කාලය 

  

1 දන සහ 5 පැය 

(ආසන්තන 

වශතයන්ත )   
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ප්රඥප්තතිය යටතේ සපයනු ලබන තස්වාවන්ත නිරන්තත්ර සමාතලෝචනයට බඳුන්ත තකාට වැඩි දයුණු කිරීමට අපි කැපවී සිටිමු! 
 

පැමිණිලි සඳහා ක්රමතේෙය   

 

නේකළ නිලධ්ාරියා                                 තත්ාරුරු නිලධ්ාරී                                                                   තත්ාරුරු නිලධ්ාරී                                           

වී.පී.තක්.අනුෂ පැේපිට  මහත්ා                 එස්. ආර්. ඩබ්. එේ. ආර්. පී. සේුමාර මහත්ා                          ඊ.එේ.එස්.බී.ජයසුන්තෙර  මහත්ා 

තේකේ                                          අිසර්ක සල්කේ (පාලන)                                            අිසර්ක සල්කේ (ොංවර්ධ්න හා ෙැලසුේ) 
ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය                      ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය                              ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය  

අාංක -163                                              දුර. අාංකය -2513398                                                                දුර. අාංකය-011 -2513943                                                                  

ඇසි දිසි මැදුර,                           ෆැක්ෙේ -011-2512346                                                              ෆැක්ෙේ - 011-2512343                                                                                                                                                          
කිරුලපන මාවත්,                                                  
සකාළෙ 05. 
දුර. අාංකය – 0112513467                          adsecadmin@media.gov.lk                                                  adsecadmin@media.gov.lk                                                                            

ෆැක්ෙේ -      011-2513458                                                                                                       

info@media.gov.lk 

 

 

 

 

සකසන ලද්තද් – 

ඩී. එේ. එේ. ඩී. හරිස්චන්තර 

සාංවර්ධ්න නිලධ්ාරී  

පරීක්ෂා කතළ් –  

එස්. ඩී. එන්ත. එස්. ජයතස්න    

තජෂ්ඨ සහකාර තේකේ (තත්ාරුරු )  

අනුමත් කතළ් - 

එස්. ආර්. ඩබ්. එේ. ආර්. පී. සේුමාර 

අතිතර්ක තේකේ (පාලන) 

 

  

 
 
 

mailto:adsecadmin@media.gov.lk
mailto:adsecadmin@media.gov.lk
mailto:info@media.gov.lk


 

20 
 

  
We are committed to constantly revising and improving the services provided under the Charter 

 informed, pluralistic and dynamic society” 

MISSION 

“Formulating, Facilitating, Implementing, Monitoring and Evaluating policies and strategies in order to establish a people friendly, development – 
oriented, free and responsible Sri Lankan media culture” 

 

VISION 

VISION 

“A well – informed, pluralistic and dynamic society” 

2“A well – informed, pluralistic and dynamic society” 

 

 

 

 

 


