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� ලකාෙ� මාධ
 �දහස  

�දහස් මාධ
 ව
ාපාරය ෙප�� �ප�ෂය ෙවත ඉ��ප� කරන ෙක� කා න 

ෙය!ජනා.. 

�ධායක ජනා	ප� �මය  අෙහ�� ෙක�ට, 17 වන සංෙශ�ධනය ය� බලා�මක � ම, 

වඩා ෙය�ග$ මැ�වරණ �මය( සථ්ා+ත � ම සහ මහජනයා ෙපෙළන ආ/0ක 

1ෂ්කරතාවය3ට සහන ලබා 4ම  5ථම 6න �යෙ7 වැඩ සටහන වශෙය3 ඇ�ව 

එළෙඹන ජනා	ප�වරණය සඳහා තරඟ කරන �ප(ෂෙ7 ෙප�1 අෙ=(ෂක ෛම?පාල 

�@ෙසAන මහතාට Bදහස් මා ධ$ ව$ාපාරය දැනටම� �ය සහෙය�ගය පළ කර �ෙD. 

Bදහස් මාධ$ ව$ාපාරය ජනා	ප� අෙ=(ෂක ෛම?පාල  �@ෙසAන මහතා සමඟ 

අ�ස3 කරන ලද ෙප�1 එකඟතා F�GෙමH Bල ෙක�ටස්කIවJ ද ෙවK. 

පGFය වසර ගණනාව Lරා ෙමරට බරපතල ෙලස ඛාදනයකට ල( N ජනතාවෙO 

ෙත�රPI දැන ගැQෙR Bදහස පදනR කර ග� මාධ$ Bදහස ආර(ෂා කරන ෙලස  

ජනා	ප� මH3ද රාජප(ෂ නායක�වය ෙදS ලබන ව�ම3 ආ3Tවට Bදහස් මාධ$ 

ව$ාපාරය  ��3 නැවත නැවත කරන ලද ඉVWR ඉ6@ප� කර �ෙD. එනX� එම 

ඉVWR ජනා	ප� 5Xඛ ආ3Tව ��3 සහXY3ම ෙන�සළකා හැර ඇ� බැ�3 

ෙතවන ජනා	ප�Zර කාලය( සඳහා තරඟ ව6න රාජප(ෂ මහතාට ය�� එවැB 

ආයාචනය( � ෙම3 5�පලය( ෙවතැK Bදහස් මාධ$ ව$ාපාරය කVපනා 

ෙන�කරK.   

එබැ�3 ජනා	ප�වරණෙය3 ජය ගැBෙම3 පG ජනා	ප� ෛම?පාල �@ෙසAන 

මහතාෙO ආ\Tව ��3  5ථම 6න �යය Pළ ෙමරට මාධ$ Bදහස යR තරමකට ෙහ� 

තහ]I කරS +^ස Bදහස් මා ධ$ ව$ාපාරය පහත සඳහ3 ෙය�ජනා _යා�මක 

කරන ෙලස ෙය�ජනා කරK. 

 

1. ෙත�රPI Bදහස 

 

එ(ස� ජා`3ෙO සං�ධානෙ7 මානව HaකR 5ඥා=�ය සහ c 

ලංකා3Tෙd ව$වස්ථාව ��3 +�ෙගන ඇ�, මහ ජනයාෙO 

අSලංඝQය අK�ය( වන ෙත�රPI දැන ගැQෙR Bදහසට ගI කරන 
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බවට සංෙ(තා�මකi 5�චාරය( වශෙය3 2004 ෙපබරවා@  මාසෙ7 4 

අගමැ� රBV ��ම�ංහෙO නායක�වෙය3  අමාත$ මංඩලය ��3 

අSමත කරන ලද ෙත�රPI BදහෙසA පනත  බලා�මක කළ fPය. 

එHලා ජනමාධ$ෙd4  සංගR, ජනමාධ$ කPවI3 සහ ජනමාධ$ 

HaකIව3 Bෙය�ජනය කරන g ලංකා ජනමාධ$ ආයතනය සමඟ 
සහෙය�ගෙය3 කටfP කරන ෙලසද Bදහස ්මාධ$ ව$ාපාරය ඉVලා 

�h. 

 

2. ද\ඩ X(�ය අෙහ�� � ම 

 

17වන සං ෙශ�ධනය බලා�මක �@ෙම3 පG සව්ාiන ආයතන වශෙය3 

ස්ථා+ත �ය fP ආයතනය( වන මානව HaකR ෙක�aසම වහාම 

පGFය දස වසර Pළ ෙමරට �1N ජනමාධ$ෙd43 ඝාතනය3  සහ   

එVල N 5හාරය3  ෙම3ම ජනමාධ$ ආයතනය3ට එVල කරන ලද 
5හාරය3 සRබ3ධෙය3  B� ප (ෂණය( ආරRභ කළ fP අතර ඒ 
සඳහා මානව HaකR ෙක�aසෙමH �ෙශAෂ කා/යාංශය( ආරRභ කළ 

fPය. රාජ$ ආර(ෂක සහ lm	 අංශ ��3 ෙR සRබ3ධෙය3 ෙස�යා 

ෙගන ඇ� ෙත�රPI ලබා ගැQමට මානව HaකR ෙක�aසමට අවස්ථාව 

ලබා 6ය fP ය. 

 

 

3.  මාධ$ සව්ාiන�වය 

 

මහ ජනයාෙO  ෙත�රPI දැන ගැQෙR Bදහස සා(ෂා� ව3ෙ3 
ජනමාධ$ ආචාර ධ/ම මත පදනR N සත$ ගIක සහ සමබර 

��ධ�වෙය3 fP මාධ$ සංස්කෘ�යක පැවැ�ම ��B.  එHලා 

සංෙoතා�කම සහ ආරRභක +යවර( වශෙය3 රාජ$ පාලනය යටෙ� 

ඇ� Xpත සහ �දq� ජනමාධ$ B/-ෙmශපාලQය කර මහජන ෙසAවා 

ජනමාධ$ +�ෙවත යටෙ� පව�වා ෙගන යෑමට +යවර ගත fP ය. 

ව$වසථ්ා ෙවනස්කR වY3 අනPIව පැවැ�ෙවන මහා මැ�වරණයක 
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4 රාජ$ පාYත ජනමාධ$ මැ�වරණ ෙක�මසා@සව්රයාෙO B/ෙmශ 

අJරටම _යා�මක කරන බවට වග බලා ගත fP ය.  

 

4. මාධ$ වාරණය අෙහ�� � ම 

 

පGFය කාලය Lරා g ලංකාෙd ජනමාධ$ භයංකාර ස්වයං වාරණයක 

FW Fය බව 5�mධ කIණ�. සත$ ගෙdශණය සහ ස� වා/තාකරණය 

අද මර^ය ත/ජන ලඟා කර ගැBම( බවට ප�ව �ෙD. ෙමම ත�වය 

ෙවනස ්�@ෙR සංෙ(තා�මක සහ හ6� +යවර( වශෙය3 ව�ම3 
රජය ��3 Bල සහ Bල ෙන�වන අ3දa3 වාරණය කර ඇ� �යs 

ෙවD අඩ� Bදහස ්කළ fP ය.  

 

5.  සමාජ වගtම 

 

ජනමාධ$ Bදහස,  සමාජ වග�ෙම3 බැ6 �uය fP බව Bදහස ්මාධ$ 

ව$ාපාරය +�ගQ. සමාජ වගtම ජනමාධ$ ආචාර ධ/ම ��3 

5කාශයට ප�ෙවK. අසත$ ෙත�රPI මත පදනRව LmගලK3ට අපහාස 

� ම ජනමාධ$ Bදහස ඇPY3 කා දමන +Yකාව( ෙලස Bදහස ්

මාධ$ ව$ාපාරය සළකK.   එවැ�3 අග�යට ප� වන එවැB 

LmගලK3ට සාධාරණය ඉv කර ගැQමට මඟ( සලසS වස ්ක/තෘ 
සංසදෙ7 5ධාන�වෙය3 Bදහස ්මාධ$ ව$ාපාරෙ7 ද සහාය ඇ�ව 
සකස ්කරන ලද g ලංකා ජනමාධ$ ආයතනය ��3 +�ෙගන ඇ� 
වෘ�`ය ආචාර ධ/ම මාලාව මත කටfP කරන ජනමාධ$ පැa^� 

ෙක�aසම හා ස්ෙවw ඡාෙව3 බැෙදන ෙසA Bදහස ්මාධ$ ව$ාපාරය 

�යyම Xpත, �දq� සහ ෙවD අඩ� අPල� නව මා ධ$ ෙකෙර3 ද 

ඉVWම( කරK. 

 

නව  ජනා	ප�වරයා යටෙ�  6න �යෙ7 5�සංස්කරණ අවසානයකට 
පැazෙම3 පG ෙය�{ත ජා�ක ආ\Tව ��3 _යාවට නැං�ය 
fPයැK Bදහස ්මාධ$ ව$ාපාරය කVපනා කරන 6/ඝ කාWන ෙය�ජනා 
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මාලාව, පGව අෙන( ජනමාධ$ සංගR ද සමඟ එ(ව ඉ6@ප� � මට 

අෙ=(ෂා කරX. 

 

ෙමයට 

 

Bදහස ්මාධ$ ව$ාපාරය ෙවSෙව3  

 

 

GBV ජයෙසAකර       සRප� සමරෙක�3 

කැද]RකI        ෙVකR 

 

 

 

                                                           
i
  සංෙ(තා�මක යSෙය3 අදහස් ෙකෙරSෙ7 එම පනත සRL/ණ _යාකා@�වයට ෙගන ඒමට අTම 
වශෙය3 වසරකට වැ| කාලය( ගත වන ඇ� බැ�B. 


