2017/1-2
ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව මණ්ඩලය
ස ශ ෝධිත පළමුවැනි සාකච්ඡා ශකටුම්පත - මුල් ශකටුම්පත ඉ ග්රීසි බසිනි

ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව පිළිබඳ
ස්වාධීන මණ්ඩල පනත
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2017/1-2
ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව මණ්ඩලය
ස ශ ෝධිත පළමුවැනි සාකච්ඡා ශකටුම්පත - මුල් ශකටුම්පත ඉ ග්රීසි බසිනි

ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව පිළිබඳ ස්වාධීන
මණ්ඩල පනත
ආණ්ුක්රම වයවස්ථාව සහ ශ්රී ල කාව විසින් අපරානුමත කරන ලද සිවිල් සහ ශේ පාලන
අයිතීන් පිළිබඳ ජාතයන්තර සම්මුිය මගින් අදහස් පළ කිරීශම නිදහස සහික කර ඇි
බැවින් ද;
නිබබාධිත ප්රජාතන්රවාදී කිකාවක් සඳහා ශේදිකාවක් ශවමින්, පුරවැසියන්ට පුළුල්
පරාසයක ශතාරතුරු සැපයීමට කැපශවන, උසස් ආචාරධ්මබීය ප්රමිිවලින් හා වෘත්තතීය
නිපුණත්තවයකින් යුත්ත, නිදහස්, ස්වාධීන සහ බහුවිධ් මාධ්ය ශ්රී ල කාශේ ප්රජාතන්රවාදය
ශ ාඩ නැගීමට සහ පවත්තවා ශ න යාමට අතයව ය බව සලකමින් ද;
1.

ශ්රී ල කා ප්රජාරාන්ික ජනරජශේ පාලබිශම්න්තුව විසින් ශමශස් පනවනු ලැශේ.
ශමම පනත............දරන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව පිළිබඳ ස්වාධීන මණ්ඩල පනත
යනුශවන් හඳුන්වනු ලබන අතර ආණ්ුක්රම වයවස්ථා ශේ 79 ශවනි වයවස්ථාව
ප්රකාර සහික කිරීශම් දිනශේ සිට ඉක්ිිව ම වූ දිනශේ දී ශම් පනත ක්රියාත්තමක
විය යුතු ය.

පුවත්තපත්ත මණ්ඩල පනත අවල ගු කිරීම
2.

1979 අ ක 5 දරණ ශ්රී ල කා පුවත්තපත්ත මණ්ඩල පනත ශම් මගින් අවල ගු කරනු
ලැශේ

3.

ශම් පනශත්ත අරමුණ සඳහා ශම් පනත පහත දැක්ශවන පරිදි සැදුම් ලත්ත ප්රවෘත්ති මාධ්ය
වලට අදාළ ශවයි:
3.1 ශ්රී ල කාව තුළ ප්රකා යට පත්ත කරනු ලබන ප්රවෘත්ති මාධ්ය ප්රකා න සහ
ඒවාශේ අන්තජබාල මාදිලි;
3.2 විදුත්ත මාධ්ය විකා න බලපරශේ සඳහන් වන ශකාන්ශදසි වලට යටත්ත
ව, ශ්රී ල කාව තුළ විකා නය කරන ශහෝ ශබදා හරින විදුත්ත මාධ්ය ශස්වා
සහ ඒවාශේ අන්තජබාල මාදිලි;
3.3 ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව පිළිබඳ ස්වාධීන මණ්ඩලය විසින් නිල ව ශයන්
පිළි ත්ත අදාළ වයවහාර ස ග්රහ (Codes of Practices) ස්ශවච්ඡාශවන්
පිළිපැදීමට සිය එකඟත්තවය විධිමත්ත ශලස ලිඛිත ව ප්රකා කරන සහ ඒ්
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ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව මණ්ඩලය
ස ශ ෝධිත පළමුවැනි සාකච්ඡා ශකටුම්පත - මුල් ශකටුම්පත ඉ ග්රීසි බසිනි
එකඟත්තවය තම ශවේ අඩවි මුල් පිටුශේ අදාළ පරිදි පැහැදිලිව ප්රද බනය
කරන අන්තජබාල ප්රවෘත්ති මාධ්ය ශවේ අඩවි.

මාධ්ය නිදහස හා ප්රවෘත්ති මාධ්ය
4.

ජන මාධ්ය නිදහස යනු:
අ. වයවස්ථාව මගින් සහික කරන ලද අදහස් පළ කිරීශම් අයිිශේ ම
අනුපූරකයකි;
ආ.ප්රවෘත්ති මාධ්යය කිසිදු පූවබ වාරණයකට ලක් කිරීම
තහනම් කරන්නකි.

5.

සිය මහජන කායබ ඉටු කිරීශම් ලා ප්රවෘත්ති මාධ්යයට පහත දැක්ශවන අයිි සතු ශේ.
5.1. ප්රවෘත්ති සහ ශතාරතුරු රැස් කිරීම සහ ශබදා හැරීම;
5.2. ශනාශයකුත්ත වාද විෂයයන් සහ මහජන කටයුතු සම්බන්ධ්ශයන්
විචාරාත්තමක වාතබාකරණයක නිරත වීම සහ මත පළ කිරීම;
5.3. මහජන මතය හැඩ ැස්වීමට සහභාගී වීම;

පළ කිරීශම් අයිිය
6.

ශමම පනශත්ත විධි විධ්ාන සහ විදුත්ත මාධ්ය ශස්වයක් පවත්තවා ශ න යාමට ශපර
විකා න බලපරයක් ලබා ැනීශම් අව යතාව සම්බන්ධ්ශයන් ඇි නීිමය
විධිවිධ්ාන වලට පමණක් යටත්ත ව සෑම අයකුට ම ප්රවෘත්ති මාධ්යයක් පිහිටුවීශම්
අයිිය ඇත්තශත්ත ය.

7.

ජනමාධ්යය කරුශවක් විසින් ප්රවෘත්ති මාධ්යය ආයතනයක් උශදසා නීතයනුකූල ව
ප්රවෘත්ති සහ ශතාරතුරු රැස් කරනු ලැබීම කිසිදු අශයක් විසින් හිතාමතා ශනාවැලක්
විය යුතු ය.

8.

(1). අකටයුත්තතක් සම්බන්ධ් ශහෝ ශසෞඛ්යට, නිරාපදාවට ශහෝ පරිසරයට බරපතළ
ශලස හානි සිදුවිය හැකි අවස්ථාවක් සම්බන්ධ්ව ශහෝ ශතාරතුරු ශහළිදරේ කිරීමක
දී එම ශතාරතුරු ශහළිදරේ කිරීම සේභාවශයන් සහ ප්රමාණවත්ත තරම් සතයයැයි
සැලකීමට තරම් සාක්ි ඇතැයි යන වි ්වාසශයන් කරන්ශන් නම් එම ශතාරතුරු
ශහළිදරේ කරන තැනැත්තතාශේ රැකියා ගිවිසුම්වල කිනම් ශකාන්ශේසියක් කඩ වුන

4

2017/1-2
ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව මණ්ඩලය
ස ශ ෝධිත පළමුවැනි සාකච්ඡා ශකටුම්පත - මුල් ශකටුම්පත ඉ ග්රීසි බසිනි
ද එම ප්රේ ලයාට එශරහිව නීිමය, පරිපාලනමය, රැකියාමය දඬුවමක් පැනවිය
ශනාහැක්ශක්ය.
(2) පළමුවැනි උප ව න්ිශේ අකටයුත්තතක් යන්නට දණ්ඩණිය අපරාධ්යක් කිරීම,
නීියට අනුව කටයුතු කිරීමට අශපාශහාසත්ත වීම, අවභාවිත විනි ්චය, දූෂණය
ව චාව ශහෝ මහජන ආයතන බරපතළ ශලස දුෂ්පාලනයට ලක් කිරීම අදහස් ශකශබ.

ප්රභව අනාවරණය ශනා කිරීශම් අයිිය
8.

රහසය පදනම මත ප්රවෘත්ති මාධ්යයකට ශතාරතුරු සපයන ප්රභවයක අනනයතාවය
ශහළි කිරීමට කිසිවකුට බල ශනාකළ යුතු ය.
(අ). රහසයභාවය රැකීශම් ශකාන්ශේසිය මත ශතාරතුරු සපයන
ප්රභවයක අනනයතාවය ශහළි කරන ශලස ජනමාධ්යශේදිශයකුශ න්
ඉල්ීමට ශහෝ ප්රකා නයක පළ වූ ශතාරතුර සම්බන්ධ් ව කියන
ජනමාධ්යශේදිශයකු එකී ශතාරතුරු වල ප්රභවය ශහළිදරේ කිරීම
ප්රික්ශෂප කිරීම කරණ ශකාට ඔහු ශහෝ ඇය ට එශරහිව අ ි ාමී
නි මනයකට එළඹීමට කිසිදු අධිකරණයක් කටයුතු ශනාකළ යුතුය.
(ආ) එශස් වුවද ප්රජාතන්රවාදී සමාජයක ජාික ආරක්ෂාවට අව ය සහ
වයාකූලත්තවය ශහෝ අපරාධ්යක් වැළැක්වීමට එකී ශහළිදරේ කිරීම අව ය
යැයි ශර්ෂ්ඨාධිකරණය සෑහීමට පත්ත වන්ශන් නම් එම ශතාරතුරු වල
ප්රභවය ශහළි කරන ශලස ජනමාධ්යශේදියාට නියම කිරීමට
ශර්ෂ්ඨාධිකරණයට හැකිය.
නිවැරදි ශකාට පළ කර ැනීශම් අයිිය

9.

යම් අයකුශේ කීතබියට ශහෝ නීතයනුකූල අයිතීන් ට හානි සිදු ශවන පරිදි කරුණුමය
වැරදි සහිත ශතාරතුරක් ප්රවෘත්ති මාධ්යයක පළ වූ විට, එම ශතාරතුර පළ වූ මාධ්යශේ
ම, ාස්තුවකින් ශතාර ව, පහත සඳහන් ශකාන්ශේසි වලට යටත්ත ව, එම වරද නිවැරදි
ශකාට පළ කර ැනීශම් අයිියක් එම තැනැත්තතාට ිශේ .
(අ). දිනපතා පළ ශවන ප්රවෘත්ති ප්රකා නයක, ප්රවෘත්ති මාධ්ය
ආයතනයක් වන අන්තජබාල ප්රවෘත්ති මාධ්ය ශස්වයක ශහෝ
විදුත්ත මාධ්ය අන්ත බත ශස්වයක ශහෝ නම් නිවැරදි කිරීම ලැබී
දින තුනක් ඇතුළත නිවැරදි කිරීම කළ යුතු වන අතර. අනිකුත්ත
ප්රවෘත්ති ප්රකා නයක නම් නිවැරදි කිරීම ලැබී දින තුනක් ත
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ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව මණ්ඩලය
ස ශ ෝධිත පළමුවැනි සාකච්ඡා ශකටුම්පත - මුල් ශකටුම්පත ඉ ග්රීසි බසිනි
වීශමන් පසුව එම ප්රවෘත්ති ප්රකා නය ඊළඟට පළ වන විට නිවැරදි
කළ යුතු ය;
(ආ). මැිවරණ සමයක දී නම්, (අ) උප ව න්ිශේ සඳහන් දින තුනක
කාලය පැය 24 දක්වා අු විය යුතු ය;
(ඇ.) නිවැරදි කිරීමක් කරන ශලස ශකශරන ඉල්ීමක් එම ඉල්ීමට
ශහ්තු වූ කරුණ පළ කරන ලද දිනශේ සිට මාසයක් ඉකුත්ත වීමට
ශපර ඉදිරිපත්ත කළ යුතු ය; .
(ඈ.) කිසියම් ප්රවෘත්ති මාධ්යයක් නිවැරදි කිරීමක් ඉටු කරීම
ප්රික්ශෂ්ප කළ විට එම නිවැරදි කිරීම ඉටු කර ශදන ශලස
ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්යය තත්තත්තව මණ්ඩලශයන් ඉල්ලා සිටීමට
අදාළ පුේ ලයාට හැකිය.
10. (ඇ) උප ව න්ිය යටශත්ත ඉල්ීමක් ලැබුණු විට ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්යය තත්තත්තව
මණ්ඩලය එම ඉල්ීම ලැබී සි ශදකක් ඇතුළත සිය තීරණය දැනුම් දිය යුතු ය. එශස්
වූ ව ද මැිවරණ සමයක දී නම්, ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්යය තත්තත්තව මණ්ඩලය ඒ
තීරණය සාධ්ාරණ තරම් ඉක්මනින්, ලබා දිය යුතු ය.
ප්රවෘත්ති මාධ්යය සම්බන්ධ් ව වීම
11. ශම් පනශත්ත අරමුණ සම්බන්ධ්ශයන් ත්ත විට ප්රවෘත්ති මාධ්ය ආයතනයක් විසින් නම්
කරනු ලබන ප්රධ්ාන ස ස්කාරක, ශවළඳ දැන්වීම් ද ඇතුළත්ත ව, ප්රවෘත්ති මාධ්යය
ආයතනය විසින් ශබදා හරිනු ලබන සියලු අන්ත බතය සම්බන්ධ්ශයන් ව විය යුතු
ය.
12. ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව පිළිබඳ ස්වාධීන මණ්ඩලය විසින් පිළි ත්ත වයවහාර ස ග්රහයක්
කඩ කිරීමක දී එම කඩ කිරීශම් ව කීම ප්රධ්ාන ස ස්කාරක ශවත ඍජුව පැවරිය ශනා
හැකි වුව ද ඒ සම්බන්ධ්ශයන් ප්රධ්ාන ස ස්කාරක ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව
මණ්ඩලයට ව කිය යුතු ය.
13. කිසිවකු විසින් වත්ත ප්රධ්ාන ස ස්කාරකශයකු, ජනමාධ්ය කරුශවකු ශහෝ ප්රවෘත්ති මාධ්ය
ආයතනයක ශවනත්ත ශස්වකශයකු විසින්, ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව පිළිබඳ ස්වාධීන
මණ්ඩලය විසින් ශමම පනත යටශත්ත පිළි ත්ත වයවහාර ස ග්රහයක් කඩ කිරීම
ප්රික්ශෂ්ප කරනු ලැබීම නිසා, අු සැලකිලි දැක්වීමකට ශහෝ, සම්බාධ්කයකට ශහෝ
රැකියාව අවසන් කිරීමකට ශහෝ ලක් ශනා කළ යුත්තශත්ත ය.
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ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව මණ්ඩලය
ස ශ ෝධිත පළමුවැනි සාකච්ඡා ශකටුම්පත - මුල් ශකටුම්පත ඉ ග්රීසි බසිනි
14. ප්රවෘත්ති මාධ්ය ආයතන, ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව පිළිබඳ ස්වාධීන මණ්ඩලය විසින්
පිළි නු ලැබූ අදාළ වයවහාර ස ග්රහ තම ශස්වකයන් ශවත ශබදා හැරිය යුතු ශේ.
15. තමන්ට අභිමත වෘත්තතීය ස විධ්ානයක් ශහෝ වෘත්තතීය සමිියක් තුළ ස විධ්ාන
වීම ජනමාධ්යකරුවන්ශේ අයිියකි.

ත

ලියා පදි චි වීශම් සහිකය
16. ප්රවෘත්ති මාධ්ය ප්රකා නයක් පළ කරන ශහෝ පළ කිරීමට අදහස් කරන ඕනෑම අයකු,
(18) ශවනි ව න්ිශේ දැක්ශවන ශතාරතුරු සැපයීශමන්, එවැනි ප්රකා න ස්වාධීන
ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව මණ්ඩලශේ ලියාපදි චි කළ යුතු ය.
17. ලියාපදි චි කිරීශම් ශ ෝරමශේ පහත සඳහන් ශතාරතුරු අඩ ගු විය යුතු ය.
(අ.) ප්රකා කයාශේ, ප්රධ්ාන ස ස්කාරකශේ සහ අදාළ වන පරිදි මුද්රණ
කරු ශේ නම් හා ලිපිනයන්;
(ආ.) මාධ්ය ප්රකා නශේ ශහෝ (3.3) ව න්ිය යටශත්ත ලියාපදි චි වන
අන්තජබාල ප්රවෘත්ති මාධ්ය ශවේ අඩවිශේ ශහෝ නම, ලිපිනය හා
ාඛ්ා කායබාලයක් ශවත්ත නම් එහි ලිපිනය.
18. ලියාපදි චි කිරීමට ශයෝජිත ප්රවෘත්ති මාධ්ය ප්රකා නශේ ශහෝ අන්තජබාල ප්රවෘත්ති
මාධ්ය ශවේ අඩවිශේ ශහෝ නම ඒ වන විටත්ත ලියා පදි චි කර ඇි කිසියම් ප්රකා නයක්
ශහෝ ශවේ අඩවියක් හා මුලා වන තරම් ළඟින් සමාන නමක් සහිත නම් ශවනත්ත නමක්
ශයාදා එය ලියා පදි චි කිරීම කළ යුතු ය.
19. 18 වැනි ව න්ිය යටශත්ත දන්වන ලද ශතාරතුරු වල ශවනසක් සිදු වූ විට දින
පහශළාවක් ඇතුළත ඒ බව ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව පිළිබඳ ස්වාධීන මණ්ඩලය ශවත
දැනුම් දිය යුතු ය.
20. ලියාපදි චිය පහත සඳහන් කරුණු මත අවල ගු විය හැකිය:
(අ) ප්රකා නය ශහෝ ප්රවෘත්ති මාධ්ය ශවේ අඩවිය ශහෝ පළ කිරීම නතර
කිරීම පිළිබඳ ප්රකා ක විසින් ලිඛිත ව දැනුම් දීම නිසා;
(ආ) ප්රකා නය ශහෝ ප්රවෘත්ති මාධ්ය ශවේ අඩවිය ශහෝ ශබදා හැරීම මාස
තුනකට වැඩි කාලයක් නතර වී ඇි විට;
(ඇ) ලියාපදි චිය ලබා ැනීශමන් පසු වසරක් ත වීමට ශපර ප්රකා නය
ශහෝ ප්රවෘත්ති මාධ්ය ශවේ අඩවිය ශහෝ ආරම්භ කිරීමට
අශපාශහාසත්ත වීම නිසා.
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ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව මණ්ඩලය
ස ශ ෝධිත පළමුවැනි සාකච්ඡා ශකටුම්පත - මුල් ශකටුම්පත ඉ ග්රීසි බසිනි

ආමුද්රිතය හා පාරිශතෝික පිටපත්ත
21. ප්රවෘත්ති මාධ්ය ප්රකා නයක් එහි සෑම ස ස්කරණයක ම ප්රකා කශේ නම, මුද්රණ
කරුශේ නම, ප්රධ්ාන ස ස්කාරකශේ නම සහ එහි ස ස්කරණ අ කය,
වාරානුකුලතාවය, සහ ප්රකා නශේ දිනය පළ කළ යුතු ය.
22. විදුත්ත මාධ්යය ශස්වයක් සැම වැඩසටහනක ම ආරම්භශේ සහ අවසානශේ විදුත්ත
මාධ්යශේ නම සහ වැඩසටහන පිළිබඳ ව කියන නිෂ්පාදක ශේ නම ප්රචාරය කළ යුතු
ය.
23. ජාික මට්ටශම් ශබදා හැරීමක් ඇි ශහෝ ශකාළඹ න රය මුල් ශකාට ශබදා හැරීමක්
ඇි ප්රවෘත්ති මාධ්ය ප්රකා න, ශබදා හැරීශමන් පැය විසිහතරක් ත වීමට ශපර, සෑම
ස ස්කරණයක ම පිටපත්ත ශදක බැගින් ශනාමිශල් ජාික ශල්ඛ්ණා ාරශේ තැන්පත්ත
කළ යුතු ය.
24. (24) වැනි ව න්ිශේ සඳහන් ප්රකා න හැශරන විට අශනකුත්ත ප්රවෘත්ති මාධ්ය
ප්රකා න පිටපත්ත ශදක බැගින් මාස හයක් තවන තුරු සිය ප්රකා න ස්ථානශේ තබා
ත යුතු ය.
25. විදුත්ත මාධ්යය ප්රචාරය කරන සියලු ම ප්රචාරක ද්රවය හා වැඩසටහන් හය මසක් ඉකුත්ත
ශවන ශතක් තබා ත යුතු ය.
26. ප්රවෘත්ති මාධ්ය ආයතනයක් විසින් ශබදා හරින අන්ත බතයක් ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව
පිළිබඳ ස්වාධීන මණ්ඩලය ශහෝ අධිකරණයක් හමුශේ ඇි පැමිණිල්ලකට ශහ්තුවක්
වී ඇි විට (25) වැනි සහ (26) වැනි ව න්ි වල සඳහන් කළ තබා ැනීශම් කාල
සීමාව එම පැමිණිල්ල සම්බන්ධ්ව ත හැකි ශවනත්ත අභියාචනා අවස්ථාවක් ශනාමැි
වන ශතක් දික් කළ බව ට සැලකිය යුතු ය.

ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව පිළිබඳ ස්වාධීන මණ්ඩලය
27. ශම් පනශත්ත කායබ සඳහා ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව පිළිබඳ ස්වාධීන මණ්ඩලය
යනුශවන් හඳුන්වනු ලබන (මින් මතු ‘මණ්ඩලය’ යනුශවන් සඳහන් කරන)
මණ්ඩලයක් පිහිටු විය යුතු ය. මණ්ඩලශේ පරමාථබය වන්ශන් ශ්රී ල කාශේ ප්රවෘත්ති
මාධ්ය නිදහස සුරක්ිත කිරීම සහ ප්රවෘත්ති මාධ්ය වල තත්තවය ඉහළ මට්ටමකට දියුණු
කිරීම හා පවත්තවා ශ න යාම ශේ.

8

2017/1-2
ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව මණ්ඩලය
ස ශ ෝධිත පළමුවැනි සාකච්ඡා ශකටුම්පත - මුල් ශකටුම්පත ඉ ග්රීසි බසිනි
28. මණ්ඩලය (28) වැනි ව න්ිශේ එයට ශදන නාමශයන් අවිච්ින්න පැවැත්තමක් හා
ශපාදු මුද්රාවක් ඇි ස ස්ථාවක් වන අතර ඒ නාමශයන් එය විසින් ද ඊට විරුේධ්ව ද
නු පවරනු ලැිය හැකි විය යුතු ය.
29.

(අ.) මණ්ඩලය ආණ්ුක්රම වයවස්ථා සභාශේ නිශදබ් ය පරිදි ජනාධිපි තුමා
විසින් පත්ත කළ සාමාජිකයන් දහතුන් (13) ශදශනකුශ න් සමන්විත විය යුතු ය.
(ආ.) ආණ්ුක්රම වයවස්ථා සභාව (අ.) උප ව න්ිය යටශත්ත සිය ව කීම ඉටු
කරන විට පහත දැක්ශවන ආකාරයට අනුව නිශදබ් ඉදිරිපත්ත කළ යුතු ය:
(i). ප්රවෘත්ති මාධ්යය ප්රකා කයන්, ප්රවෘත්ති මාධ්යය අයිිකරුවන් හා
ප්රධ්ාන ස ස්කාරකවරුන්ශේ ස විධ්ාන විසින් ඉදිරිපත්ත කරනු
ලබන නාම ශයෝජනා අතරින් ශතෝරා ත්ත විශිෂ්ට පුේ ලයන් සිේ
ශදශනක්;
(ii). වෘත්තතීය ප්රවෘත්ති මාධ්යය කරුවන්ශේ සමිි හා ස විධ්ාන විසින්
ඉදිරිපත්ත කරන නාම ශයෝජනා අතරින් ශතෝරා ත්ත විශිෂ්ට
පුේ ලයන් සිේ ශදශනක්;
(iii). ශ්රී ල කා පුවත්ත පත්ත ආයතනය විසින් ස විධ්ානය ශකාට පවත්තවනු
ලබන මහජන උපශේ නයක් මගින් නාම ශයෝජනා කරනු ලබන
අය අතරින් ශතෝරා ත්ත ප්රවෘත්ති මාධ්ය ආයතනයක ශනාවන
විශිෂ්ට පුේ ලයන් සිේ ශදශනක් ශහෝ ශ්රී ල කා පුවත්ත පත්ත
ආයතනය විසින් එශස් මහජන උපශේ නයක් මගින් නාම
ශයෝජනා ශනා කරන්ශන් නම්, මානව අයිිවාසිකම්, නීිශේ
ආධිපතය, අදහස් පළ කිරීශම් නිදහස ශහෝ ශතාරතුරු ලබා
ැනීශම් අයිිය ශහෝ ප්රවධ්බනය කිරීමට දායකත්තවය ලබා දී ඇි
වෘත්තතීය හා සිවිල් සමාජ ස විධ්ාන විසින් ඉදිරිපත්ත කරන නාම
ශයෝජනා අතරින් ශතෝරා ත්ත විශිෂ්ට පුේ ලයන් සිේ ශදශනක්;
(iv). මණ්ඩලශේ සභාපි ව ශයන් කටයුතු කිරීම පිණිස ශ්රී ල කා
නීිඥ ස මය විමසා ශයෝජනා කරනු ලබන ප්රවීණ
නීිශේදිශයකු විරාමලත්ත විනිසුරුවරශයකු ශහෝ නීි
රාස්රඥශයකු

9

2017/1-2
ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව මණ්ඩලය
ස ශ ෝධිත පළමුවැනි සාකච්ඡා ශකටුම්පත - මුල් ශකටුම්පත ඉ ග්රීසි බසිනි
(ඇ.) ආණ්ුක්රම වයවස්ථා සභාව විසින් අදාළ ස විධ්ාන වලින් කැඳවනු ලබන නාම
ශයෝජනා මත උප ව න්ි (ආ) යටශත්ත සඳහන් නිශදබ් කිරීම් කළ යුතු අතර එක
ම කළමනාකරණයකින්
ශහෝ හිමිකමකින් පාලනය වන ප්රවෘත්ති මාධ්ය
ආයතනයකින් ශහෝ ප්රවෘත්ති මාධ්ය ආයතන සමූහයකින් එක් අයකුට වැඩි ශනාවන
ශස් එම නිශදබ් කිරීම කළ යුතු ය.
30. 30 වැනි ව න්ිය යටශත්ත සිය නිශදබ් ඉදිරිපත්ත කිරීමට ශපර ආණ්ුක්රම වයවස්ථා
සභාව (30)-(අ) (i), (ii) සහ (iii )යන උප ව න්ි වල සඳහන් ප්රව බ තුශනන් [අවම
ව ශයන්] පුේ ලයන් අට ශදශනකු දක්වා වූ ලැයිස්තුවක් පිළිශයළ ශකාට ප්රසිේධ්
මහජන අදහස් විමසීමකින් එකඟත්තවයට පැමිණීශමන් පසු එක් එක් ප්රව බ
කණ්ඩායමට අනුකූලව මණ්ඩලයට සාමාජිකයන් ශතෝරා නිශදබ් කළ යුත්තශත්ත ය.
එශස් නිශදබ් කරන සාමාජිකයන් භාෂා හා ජනව බ, කාන්තාවන් හා භූශ ෝීය
කලාපවල නිශයෝජනයක් ද නිරූපණය කළ යුතු අතර දැනුම, අත්තදැකීම් හා
විශිෂ්ටත්තවය අින් ත්ත විට මානව අයිතීන්, පුවත්තපත්ත කලාව, ජන මාධ්ය, නීිය ,
ශේ පාලන විදයාව හා සමාජ විදයාව, විදයාව, සාහිතය ශහෝ අධ්යාපනය යන විෂය
ක්ශෂ්රවල නිපුණයන් ව ශයන් මහජන පිළි ැනීමක් ඇි අය විය යුතු ය.
31. (අ). ආණ්ුක්රම වයවස්ථා සභාශේ මතය අනුව අදාළ උපමාන අනුව සුදුසුකම් ඇි
විශිෂ්ට පුේ ලයන් සහිත නාම ශයෝජනා ප්රමාණවත්ත ස ඛ්යාවක් ලැබී නැත්තනම් තවත්ත
වරක් නව නාම ශයෝජනා කැඳවිය යුත්තශත්ත ය.
(ආ). මණ්ඩලශේ සාමාජිකශයකු ව ශයන් පත්ත කිරීම පිණිස සලකා බැශලන
ඕනෑම පුේ ලශයකුශ න් සිය නිශදබ් කටයුතු ඉටු කිරීම පිණිස අව ය ශවතැයි
සැලශකන ශතාරතුරු ඉල්ලා සිටීමට ආණ්ුක්රම වයවස්ථා සභාවට හැකිය.
32. ශම් පනත බලාත්තමක වීශමන් මාස තුනක් ඉකුත්තවීමට ශපර සහ ඉන් අනතුරුව
මණ්ඩලශේ පුරප්පාු ඇි වූ හැම විටක දීම ආණ්ුක්රම වයවස්ථා සභාව (30) වැනි
ව න්ිශේ සඳහන් වන පරිදි සිය නිශදබ් ඉදිරිපත්ත කළ යුත්තශත්ත ය. ආණ්ුක්රම
වයවස්ථා සභාව විසින් නියම කරනු ලබන සාධ්ාරණ කාල සීමාවක් තුළ අදාළ
ස විධ්ාන නාම ශයෝජනා ඉදිරිපත්ත කිරීමට අසමත්ත වුව ශහාත්ත ආණ්ුක්රම වයවස්ථා
සභාව (30) සහ (31) වැනි ව න්ි වල සඳහන් වන නිශයෝජන සැලැස්ම සලකමින්
සිය නිශදබ් ඉදිරිපත්ත කළ යුත්තශත්ත ය.
33. ආණ්ුක්රම වයවස්ථා සභාව විසින් මණ්ඩලශේ සභාපි හා සාමාජිකයන් ව ශයන්
පත්ත කිරීම පිණිස එවනු ලබන නිශදබ් ලැබීශමන් දින දාහතරක් ඉකුත්ත වීමට ශපර
ජනාධිපිවරයා විසින් එම පත්තවීම් සිදු කළ යුත්තශත්ත ය. කිසියම් අයුරකින් එම දින
දාහතරක කාලය තුළ එකී පත්තවීම් කිරීමට ජනාධිපිවරයා අශපාශහාසත්ත වන්ශන් නම්
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ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව මණ්ඩලය
ස ශ ෝධිත පළමුවැනි සාකච්ඡා ශකටුම්පත - මුල් ශකටුම්පත ඉ ග්රීසි බසිනි
ආණ්ුක්රම වයවස්ථා සභාව විසින් නිශදබ් කරන ලද පුේ ලයන් එකී කාල
පරිච්ශේදය ඉකුත්ත වූ දින සිට මණ්ඩලශේ සාමාජිකයන් ව ශයන් පත්ත වූ බව ට
සැලකිය යුත්තශත්ත ය.
34. මණ්ඩලශේ සාමාජිකශයකුශේ නිල කාලය අවුරුදු හතරක් වන අතර උපරිම ව ශයන්
නිල කාල ශදකකට ශනා වැඩි වන ශස් නැවත ශතෝරා පත්ත කර ත හැකි වන්ශන් ය.
35. මණ්ඩලය විසින්:
(අ). මණ්ඩලශේ ප්රධ්ාන විධ්ායක නිලධ්ාරියා ව ශයන් කළමනාකරණ
අධ්යක්ෂවරශයකු; සහ කළමනාකාර අධ්යක්ෂවරයා විමසා අව ය
යැයි සලකන කායබ මණ්ඩලයක් පත්ත කළ යුතු ය.
(ඇ). මණ්ඩලශේ ශපාදු පාලන හා කළමනාකරණ කටයුතු කායබ
මණ්ඩලශේ නිලධ්ාරීන්ශේ හා ශස්වකයන්ශේ විනය පාලනය
කළමනාකරණ අධ්යක්ෂක ශේ ව කීමකි.
(ඈ) (අ.) උප ව න්ිය යටශත්ත පත්ත කරනු ලබන කළමනාකරණ
අධ්යක්ෂකවරයා සහ කායබ මණ්ඩලය, මණ්ඩලය විසින් තීරණය
කරනු ලබන නියමයන් සහ ශස්වා ශකාන්ශේසි වලට යටත්ත වන
අතර ඔවුන්ශේ වැටුප්, මුදල් විෂය භාර ඇමිවරයා හා සාකච්ඡා
ශකාට මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරනු ලැශේ.

මණ්ඩලශේ කායබ සහ මණ්ඩලය සතු බලතල
36. (අ) ශම් පනත යටශත්ත සිය කායබයන් ඉටු කිරීශම් දී සහ බලය භාවිතා කිරීශම් දී
මණ්ඩලය, ශ්රී ල කාශේ වයවස්ථාවට සහ නීියට පමණක් යටත්ත ව ස්වාධීනව ක්රියා
කළ යුතු අතර අපක්ෂපාතී ව හා අ ි සිතකින් ශහෝ පක්ෂග්රාහී වීමකින් ශහෝ ියකින්
ශහෝ ශතාර ව එහි කායබන් ඉටු කළ යුතු ය. කිසිදු ශේ පාලන ශහෝ ශවනත්ත බැදීමකින්
ශහෝ ඇඟිලි ැසීමකට ලක් වීශමන් ශහෝ ශතාර ව මණ්ඩලය කටයුතු කළ යුතු අතර
ආණ්ුශේ සහ එහි පරිපාලනශේ ශහෝ ශේ පාලන පක්ෂයක ශහෝ කිසියම් මාධ්ය
හිමිකරුවකුශේ ශහෝ ශවළඳ ප්රචාරකශයකුශේ සහ ආණ්ුශේ ශහෝ ශේ පාලන
පක්ෂයක ශහෝ කිසියම් මාධ්ය හිමිකරුවකුශේ ශහෝ ශවළඳ ප්රචාරකශයකුශේ
අව යතා ඍජුව ශහෝ වක්රව නිශයෝජනය කරන ශකශනකුශේ ශහෝ ආයතනයක ශහෝ
බලපෑශමන් සහමුලින්ම නිදහස් ව ක්රියා කළ යුතු ය. සිය කායබ හා කතබවයය ඉටු
කිරීශම් දී මණ්ඩලය අදහස් ප්රකා කිරීශම් නිදහස සුරැකීමට හා මහජන යහපත ඉටු
කිරීමට මුල් තැන දිය යුතු ය.
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ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව මණ්ඩලය
ස ශ ෝධිත පළමුවැනි සාකච්ඡා ශකටුම්පත - මුල් ශකටුම්පත ඉ ග්රීසි බසිනි
(ආ). මණ්ඩලශේ නිල කායබන් හා කතබවයය වන්ශන්:
i.

ප්රවෘත්ති මාධ්යය හිමිකරුවන්, ප්රවෘත්ති මාධ්යය ප්රකා කයන්, ප්රවෘත්ති
මාධ්යය ස ස්කාරකවරු, ප්රවෘත්ති මාධ්යය කරුවන් සහ ප්රවෘත්ති
මාධ්යය ආයතන වල ශස්වකයන් නිශයෝජනය කරන ස විධ්ාන, ප්රවෘත්ති
මාධ්යයට අදාළ ක්ශෂ්ර වල නියුතු විශ ්ෂඥයන් සහ අදාළ සිවිල් සමාජ
ස විධ්ාන ද ඇතුළත්ත ව අශනකුත්ත පරදු දරන ස විධ්ාන වලට මණ්ඩලශේ
උපශේ න තත්තත්තවය පිරිනැමීම;

ii.

ප්රථම මණ්ඩලය පත්ත කිරීශමන් පසු මාස හතරක් ඇතුළත හා ඉන්
අනතුරුව අව යතාවක් ඇි වන පරිදි, මණ්ඩලශේ උපශේ න
තත්තත්තවය දරන විශ ්ෂඥයන්, ප්රවෘත්ති මාධ්යය ස ස්කාරකවරුන්ශේ
සහ ප්රවෘත්ති මාධ්යය කරුවන්ශේ ස විධ්ාන හා වෘත්තතීය සමිි හා සිවිල්
ස විධ්ාන ද ඇතුළුව පරදු දරන ස විධ්ාන සම ප්රසිේධ් උපශේ නයක්
පවත්තවා උසස් තත්තත්තව ශලස ඉහළ ඇ යීමක් සහ අන්තජබාික
පිළි ැනීමක් ඇි ප්රවෘත්ති මාධ්යය වයවහාර ස ග්රහ පදනම් ශකාට ත්ත
ප්රවෘත්ති මාධ්යය වයවහාර ස ග්රහ තීරණය ශකාට පිළි ැනීම;

iii.

(ආ)-(ii) උප ව න්ිය යටශත්ත පිළි ත්ත වයවහාර ස ග්රහ අවම ව ශයන්
සෑම වසර තුනක් පාසා මණ්ඩලශේ උපශේ න තත්තත්තවය දරන පරදු
දරන්නන් සම පවත්තවන උපශේ නයකින් විම බනයකට ලක් ශකාට
අව ය නම් ස ශ ෝධ්න හඳුන්වා දීම;

iv.

මණ්ඩලය විසින් පිළි නු ලැබූ වයවහාර ස ග්රහ නිසි පරිදි අනු මනය
කිරීම සාක්ෂාත්ත කර ැනීම පිණිස ප්රවෘත්ති මාධ්යය ආයතන වල
ක්රියාකාරීත්තවය නිරීක්ෂණය කිරීම;.

v.

මණ්ඩලය විසින් පිළි ත්ත වයවහාර ස ග්රහ උල්ල ඝනය කිරීම
සම්බන්ධ්ශයන් ලැශබන පැමිණිලි මත ශහෝ මණ්ඩලය විසින් ම කරනු
ලබන නිරීක්ෂණ අනුව විභා කිරීම සහ පැමිණිලි සම්බන්ධ්ශයන් තීරණ
ැනීම;

vi.

නිවැරදි කිරීශම් අයිිය ප්රවෘත්ති මාධ්යයක් විසින් ප්රික්ශෂ්ප කිරීම
පිළිබඳ ශචෝදනා ඒ නිසා අ ියට පත්ත අයශ න් ලැශබන පැමිණිලි මත
විමසා විභා කිරීම;
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ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව මණ්ඩලය
ස ශ ෝධිත පළමුවැනි සාකච්ඡා ශකටුම්පත - මුල් ශකටුම්පත ඉ ග්රීසි බසිනි
vii.

මණ්ඩලය විසින් පිළි ත්ත වයවහාර ස ග්රහ උල්ල ඝනය කිරීම ප්රික්ශෂ්ප
කිරීම නිසා ප්රවෘත්ති මාධ්යය වල ජන මාධ්යය කරුවන් හා ශස්වා
නියුක්ිකයන් තජබනයට, බාධ්ා කිරීම්වලට, අු සැලකිලි දැක්වීම්
වලට ශහෝ පලි ැනීම් වලට ලක් කිරීශම් ශචෝදනා පිළිබඳ ලැශබන
පැමිණිලි විමසා විභා කිරීම;

viii.

විභා කිරීම් සම්බන්ධ් කායබ පටිපාටි තීරණය කර ස්ථාපනය ශකාට
ප්රකා යට පත්ත කිරීම;

ix.

අදාළ ස විධ්ාන වලට (37)-(ආ)-(i) ව න්ිය යටශත්ත උපශේ න
තත්තවය පිරිනැමීම සම්බන්ධ් කායබ පටිපාටි තීරණය කර ස්ථාපනය
ශකාට ප්රකා යට පත්ත කිරීම ;

x.

ප්රවෘත්ති මාධ්යය වල අයිි කරුවන්, සමා ම් අධ්යක්ෂවරු, 5% වැඩි
ශකාටස් හිමියන්, ප්රකා කයන්, ප්රධ්ාන ස ස්කාරකවරු, මුද්රණ කරුවන්,
ප්රවෘත්ති මාධ්යය ප්රකා න වල ශබදාහැරීම පිළිබඳ ස ඛ්යා විස්තර සහ
මණ්ඩලය විසින් උපශේ න තත්තවය පිරිනමන ලද විශ ්ෂඥයන් සහ
ස විධ්ාන වල විස්තර ඇතුළත්ත ප්රසිේධ් ශරජිස්තරයක් පවත්තවා ශ න යාම
සහ මණ්ඩලශේ නිල ශවේ අඩවිශේ එම විස්තර පළ කිරීම;

xi.

පිළි ත්ත වයවහාර ස ග්රහ කායබක්ෂමව ක්රියාත්තමක පිළිබඳ ව හා පුවත්ත
කලාශේ මුල ධ්මබ පිළිබඳ පුහුණු ද්රවය හා ප්රකා න නිපදවීම, පුහුණු
කිරීම් වල ශයදීම ශහෝ පුහුණු කිරීම් වලට සහය ලබා දීම;

xii.

මාධ්යයකට එශරහිව අපහාස කිරීශම් ශචෝදනා එල්ල වූ විට ශම් පනශත්ත
(40) වන ව න්ිය යටශත්ත විභා කිරීම;

xiii.

ප්රවෘත්ති මාධ්යය නිදහස සහ ප්රවෘත්ති මාධ්යය කරුවන්ශේ හා මාධ්ය
ශස්වකයන්ශේ ආරක්ෂාව සඳහා යහපත්ත වාතාවරණයක් ශ ාඩනැගීශම්
ලා ආණ්ුවට උපශදස් දීම;

xiv.

ප්රවෘත්ති මාධ්යය විසින් වයවහාර ස ග්රහ පිළිපැදීම පිළිබඳ ව මහජන
මතය විමසීම පිණිස අු ම ව ශයන් වසරකට වරක් වත්ත උප ශල්ඛ්නශේ
සඳහන් ආකාරයට විවෘත මහජන උපශේ න පැවැත්තවීම;

xv.

ශම් පනශත්ත අව යතා හා පනත යටශත්ත පුේ ලයන් සතු අයිිවාසිකම්
පිළිබඳ ව ප්රචාරය කිරීම.
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ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව මණ්ඩලය
ස ශ ෝධිත පළමුවැනි සාකච්ඡා ශකටුම්පත - මුල් ශකටුම්පත ඉ ග්රීසි බසිනි
37. ශම් පනත යටශත්ත ැශනන කායබන් ඉටු කරීම පිණිස මණ්ඩලයට පහත දැක්ශවන
බලතල හිමි ශේ.
(අ).
(ආ).
(ඇ).
(ඈ).
(ඉ).
(ඊ).

(උ).
ඌ).

(එ).
(ඒ).

(ඔ).
(ඕ).

ප්රවෘත්ති මාධ්යය ප්රකා කයින්ශේ, ස ස්කාරකවරුන්ශේ, මාධ්ය
ශස්වකයන් නිශයෝජනය කරන ස විධ්ාන සහ අදාළ සිවිල් සමාජ
ස විධ්ාන ශවත උපශේ න තත්තත්තවය පිරිනැමීම;
ප්රවෘත්ති මාධ්යය සඳහා වයවහාර ස ග්රහ පිළි ැනීම;
(37)-(ආ) උප ව න්ිශේ සඳහන් විභා කිරීම් ද ඇතුළුව
මණ්ඩලශේ කටයුතු කර ශ න යාම පිණිස අව ය කායබ පටිපාටි
සකස් කිරීම;
විභා කිරීම පිණිස පැමිණිලි භාර ැනීම හා අදාළ ශනාවන
පැමිණිලි ප්රිශෂ්ප කිරීම;
ශම් පනත යටශත්ත විභා කිරීම් පැවැත්තවීම සහ ඒ සඳහා ශපනී සිටින
ශලස යම් තැනැත්තශතකු ශවත නියම කිරීම;
දිවුරුම් දීම ශහෝ ප්රිඥා දීම යටශත්ත එම තැනැත්තතා විභා කිරීම හා
අව ය අවස්ථාවල එම තැනැත්තතාශේ සන්තකශේ පවින යම්
ශතාරතුරු සපයන ශලස එම තැනැත්තතා ශවත නියම කිරීම;
ශම් පනශත්ත කායබන් ඉටු කිරීමට අව ය ශවන, ප්රවෘත්ති මාධ්ය
ආයතන වල ඇි ඕනෑම ශතාරතුරක් ලබා ැනීම;
පිළි ත්ත වයවහාර ස ග්රහ කඩ කිරීම නිසා අ ියට පත්ත පුේ ලශයකු
විසින් ඉදිරිපත්ත කරනු ලබන පැමිණිලි සම්බන්ධ් විභා ශකාට
තීරණය කිරීම; ,
ප්රවෘත්ති මාධ්යයකට, ප්රධ්ාන ස ස්කාරක වරශයකුට ශහෝ ජනමාධ්ය
කරුශවකුට අවවාද කිරීම ශහෝ දැන මුතු කම් දීම සහ ප්රවෘත්ති
මාධ්යයක, ප්රධ්ාන ස ස්කාරක වරශයකු ශහෝ ජනමාධ්ය කරුශවකු
ශේ හැසිරීම සම්බන්ධ් අරුචිය ප්රකා කිරීම.
වයවහාර ස ග්රහ බලාත්තමක කිරීශම් දී ශස්වයයන් සහ ශස්වකයන්
අතර ඇි වන ආරවුල් සමථයකට පත්ත කිරීමට මැදිහත්ත වීම.
මහජන යහපත සඳහා අව ය ශවතැයි මණ්ඩලය සලකන
අවස්ථාවල දී මණ්ඩලශේ තීරණ, මණ්ඩලය විසින් නිණබය කරන
අන්දමට ප්රකා
ශහෝ විකා නය කිරීමට ප්රවෘත්ති මාධ්ය
ආයතනයකට නියම කිරීම ;
වයවහාර ස ග්රහයකට පටහැණි යයි මණ්ඩලය විසින් තීරණය
කරනු ලබන ශවළඳ දැන්වීම් පළ කිරීශමන් ශහෝ විකා නය
කිරීශමන් වළකින ශලස ප්රවෘත්ති මාධ්යයකට නියම කිරීම;
නිවැරදි කිරීමක් මණ්ඩලය විසින් නියම කරන පරිදි පළ කිරීම ශහෝ
විකා නය කිරීමට නියම කිරීම;
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ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව මණ්ඩලය
ස ශ ෝධිත පළමුවැනි සාකච්ඡා ශකටුම්පත - මුල් ශකටුම්පත ඉ ග්රීසි බසිනි
(ඛ්).

( ).
(ඝ).

මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරනු ලබන කායබන් ඉටු කිරීම පිණිස
මණ්ඩලශේ සාමාජිකයන්ශ න් ශහෝ සාමාජිකයන් ශනාවන
අයශ න් ශහෝ එම ශදව බශයන් යුත්ත කාරක සභා පත්ත කිරීම.
ශකශස් ශවතත්ත සාමාජිකයන් ශනාවන අයශ න් සමන්විත කාරක
සභාවලට කළ හැකි වන්ශන් මණ්ඩලයට උපශදස් දීම පමණකි.
සුදුසු ශකාන්ශේසි මත මණ්ඩලශේ සභාපිවරයාට ශහෝ
සාමාජිකයන්ශ න් සමන්විත අනු මණ්ඩලයකට මණ්ඩලය සතු
ඕනෑම බලයක් පැවරීම.
(37)-(ආ)-(xv) වන උප ව න්ියට අනුව නියමිත ාස්තු ප්රවෘත්ති
මාධ්ය වලින් අය කර ැනීම;

එශස් වුව ද, ශම් ව න්ිශේ සඳහන් කිසිවක් ප්රවෘත්ති මාධ්ය
ආයතනයකට, ප්රධ්ාන ස ස්කාරක වරශයකුට ශහෝ ජනමාධ්යය
කරුශවකුට ඔවුන්ට ලැබුණු ශහෝ ඔවුන් විසින් පළ කරනු ලැබූ කිසියම්
ප්රවෘත්තියක ශහෝ ශතාරතුරක ප්රභවය ශහළිදරේ කරන ශලස බල කිරීමට
පැවශරන බලයක් ශලස ශනා සැලකිය යුතු ය.
38. (අ) මණ්ඩලය, පහත දැක්ශවන නීි වලට අනුකූලව, අු ම ව ශයන් සැම මසකට
වරක් ශහෝ එහි කටයුතු ඉටු කිරීමට අව ය යයි හැශඟන තරම් වාර ණනක් ශහෝ රැස්
විය යුතු ය.
i. එහි ආරම්භක රැස්වීශම් දී මණ්ඩලය සිය සාමාජිකයන් අතරින්
උප සභාපිවරශයකු හා ශල්කම්වරශයකු පත්ත කර ත යුත්තශත්ත
ය.
ii. ශමම පනශත්ත විධිවිධ්ාන වලට යටත්ත ව, මණ්ඩලය එහි කායබ හා
කතබවයය ඉටු කිරීමට අව ය යයි සලකන පරිදි රැස්වීම්,
පැමිණිලි, විභා පටිපාටි සහ අශනකුත්ත කරුණු පිළිබඳ ව විධි
විධ්ාන හා නීි සම්මත ශකාට ප්රකා යට පත්ත කළ යුතු ය
මණ්ඩලශේ කතබවයය එකී නීි අනුව ඉටු කළ යුතු ය..
iii. මණ්ඩලශේ රැස්වීමක ණපූරණය හත්ත ශදශනකු විය යුතු ය. ]
iv. මණ්ඩලය විසින් ශවනත්ත ආකාරයකින් විය යුතු යයි තීරණය කර
නැත්තනම් මණ්ඩලශේ තීරණයක් පැමිණ සිටින සාමාජිකයන්ශේ
වැඩි ඡන්දශයන් ත යුතු ය. එශහත්ත සමාන ඡන්ද ස ඛ්යාවක්
ලැශබන අවස්ථාවක දී මුලසුශන් සිටින සාමාජිකයාට ඔහුශේ
ශහෝ ඇයශේ මුල් ඡන්දයට අමතරව තීරක ඡන්දයක් හිමි විය යුතු
ය.
v. මණ්ඩලශේ සියලු රැස්වීම් වල මුලසුන සභාපි විසින් දැරිය යුතු
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ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව මණ්ඩලය
ස ශ ෝධිත පළමුවැනි සාකච්ඡා ශකටුම්පත - මුල් ශකටුම්පත ඉ ග්රීසි බසිනි
ය. එශහත්ත සභාපි ශනාමැි අවස්ථාවක දී උප සභාපි විසින්
ද සභාපි හා උප සභාපි ශනාමැි අවස්ථා වක දී පැමිණ සිටින
සාමාජිකයන් ඔවුන් අතරින් ශතෝරා පත්තකර ත්ත සාමාජිකශයකු
විසින් ද එම රැස්වීශම් සභාපි ධුරය දැරිය යුත්තශත්ත ය.
vi. ඕනෑම කරුණක් සම්බන්ධ්ශයන් මණ්ඩලය විසින් තීරණයක්
නු ලැබීශම් දී ශහෝ මණ්ඩලශේ ශවනත්ත කතබවයයක දී ඒ
කාරණය
ශහෝ
කතබවයය
සම්බන්ධ්ශයන්
කිසියම්
සාමාජිකශයකුට ළබැඳියාවක් ඇත්ත නම් එම තීරණය නු ලබන
රැස්වීශම් දී ශහෝ ශවනත්ත කතබවයයක් නම් එය ඇරඹීමට ශපර
එම ළබැඳියාශේ ස්වාභාවය අනාවරණය කළ යුතු ය. එම
අනාවරණය රැස්වීශම් ශහෝ ශවනත්ත කතබවයශේ ශහෝ වාතබාශේ
සටහන් කළ යුතු අතර එකී සාමාජිකයා එතැන් සිට එම කාරණය
ැන මණ්ඩලය විසින් කරනු ලබන සාකච්ඡා ශහෝ තීරණ ැනීම්
වලට සහභාගී ශනා විය යුතු ය;
vii. මණ්ඩලය විසින් එහි රැස්වීම් සහ රැස්වීම් වල කටයුතු පිළිබඳ විධි
විධ්ාන නියාමනය කළ යුතු ය.
viii. මණ්ඩලය විසින් කරනු ලබන ක්රියාවක්, නු ලබන තීරණයක්
ශහෝ පවත්තවන රැස්වීමක් හුශදක් මණ්ඩලශේ සාමාජික
පුරප්පාුවක් ශහෝ ඕනෑම සාමාජිකශයකු පත්ත කිරීශම් දී ඇි වූ
ශදෝෂයක් නිසා ශහෝ අවල ගු ශනා විය යුතු ය.
(ආ). ශම් පනශත්ත උප ශල්ඛ්නශේ සඳහන් විධි විධ්ාන මණ්ඩලශේ
සාමාජිකයන් සම්බන්ධ්ශයන් අදාළ විය යුතු ය.

ප්රවෘත්ති මාධ්ය ට එශරහිව අපහාස ශචෝදනා ැන කටයුතු කිරීම
39. අපහාස ශචෝදනාවක් ඉදිරිපත්ත කිරීශමදී ඒ සම්බන්ධ්ශයන් පිළි ත්ත වයවහාර ස ග්රහයක්

කඩව ඇත්තදැයි තීරණය කිරීම පිණිස අ ියට පත්ත පුේ ලයා විසින් පළමු ව මණ්ඩලය
ට කරනු ලබන පැමිණිල්ලක් විභා කිරීමකින් ශතාර ව කිසිවකු විසින් වත්ත ශම් පනත
යටශත්ත ලියාපදි චි කර ඇි ප්රවෘත්ති මාධ්යයකට එශරහිව උසාවියක් හමුශේ අපහාස
නුවක් ශ ානු ශනා කළ යුතු ය.
40. කිසියම් පුේ ලශයක් මණ්ඩලය විසින් නු ලබන තීරණයකට අනතුරුව තවදුරටත්ත
අපහාසය සම්බන්ධ්ශයන් වන්දි ඉල්ලා උසාවියක නුවක් පැවරීමට කටයුතු
කරන්ශන් නම් අයැදුම් කරනු ලබන වන්දි මුදලින් 10% කට සමාන මුදල් ප්රමාණයක්
මණ්ඩලය ශවත තැන්පත්ත කළ යුතු ශේ. ]
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ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව මණ්ඩලය
ස ශ ෝධිත පළමුවැනි සාකච්ඡා ශකටුම්පත - මුල් ශකටුම්පත ඉ ග්රීසි බසිනි
41. (41) වැනි ව න්ිය යටශත්ත තැන්පත්ත කරනු ලබන මුදලක් අභියාචනා අවසානශේ දී
උසාවිය තීන්දු කරන පරිදි මණ්ඩලය සතු කිරීම ශහෝ අදාළ පුේ ලයා ශවත මුදා හැරීම
කළ යුතු ය. ]
ප්රවෘත්ති මාධ්යයක් මගින් අපහාසාත්තමක ප්රකා යක් කිරීම පිළිබඳ ශචෝදනාවක්
සම්බන්ධ්ශයන් උසාවියක් නු විභා යක් පවත්තවන විට ප්රවෘත්ති මාධ්ය
ආයතනය අදාළ ප්රකා ය පළ කිරීම යුක්ි සහ ත සාධ්ාරණ ක්රියාවක් දැයි
උසාවිය විසින් තීරණය කරනු ලැබීශම් දී එම ප්රවෘත්ති මාධ්ය ආයතනය
ශකාශතක් දුරට වයවහාර ස ග්රහ පිළිපදිනු ලැබ ඇත්ත ද? සහ මණ්ඩලශේ නියමයන්
අනුව කටයුතු කර ඇත්ත ද? යන්න සැලකිල්ලට ත යුතු ය.

මණ්ඩලය සතු මුක්ිය
42. මණ්ඩලයට පවරා ඇි බලයක් භාවිතා කිරීශම් දී ශහෝ නියමිත කතබවයයක් ඉටු
කිරීශම් දී මණ්ඩලය ශහෝ එහි සාමාජිකශයක් ශහෝ මණ්ඩලශේ ශස්වා
නියුක්ිකශයක් විසින් ශහෝ සේභාවශයන් කරනු ලබන කිසිදු ක්රියාවක් සම්බන්ධ්ශයන්
සිවිල් ශහෝ අපරාධ්මය ව වීමක් ආශරෝපණය ශනා කළ යුත්තශත්ත ය.

මණ්ඩලශේ තීරණ වලට එශරහි අභියාචනා කිරීම
43. (37)-(ආ)-(v),(vi) සහ (vii), වන උප ව න්ි යටශත්ත මණ්ඩලය විසින් ශදන ලද
තීරණයකින් අතෘප්ියට පත්ත යම් පුේ ලශයකු ශහෝ ප්රවෘත්ති මාධ්යය ආයතනයක්
විසින්, ඒ තීරණයට එශරහිව, එම තීරණය එකී පුේ ලයා ශහෝ ප්රවෘත්ති මාධ්ය
ආයතනය ශවත දැනුම් ශදනු ලැබූ දිනශේ සිට මාසයක් ඇතුළත අභියාචනාධිකරණය
ශවත අභියාචනයක් ඉදිරිපත්ත කරනු ලැිය හැකිය.
44. යම් අභියාචනයකට අදාළ ව ආණ්ුක්රම වයවස්ථාශේ 136 වන වයවස්ථාව යටශත්ත
රීි සාදනු ලබන ශතක්, අභියාචනාධිකරණයට ප්රිශ ෝධ්න මා බශයන් ඉදිරිපත්ත
කරනු ලබන ඉල්ීමකට අදාළ ව එම වයවස්ථාව යටශත්ත සාදනු ලබන රීි, 44 වන
ව න්ිය යටශත්ත කරන ලද සෑම අභියාචනයක් සම්බන්ධ්ශයන් ම අදාළ කර නු
ලැිය යුතු ය.

මණ්ඩලය සහ එහි කටයුතු සඳහා මූලය ප්රිපාදන
45. මණ්ඩලයට එහි ම අරමුදලක් ිිය යුතු අතර ඒ අරමුදලට පහත සඳහන් මුදල් බැර
කළ යුතු ය.
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ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව මණ්ඩලය
ස ශ ෝධිත පළමුවැනි සාකච්ඡා ශකටුම්පත - මුල් ශකටුම්පත ඉ ග්රීසි බසිනි
(අ.)

මණ්ඩලශේ ප්රශයෝජනය සඳහා (47), (48) සහ (49) වැනි ව න්ිය
අනුව පාලබිශම්න්තුව විසින් කලින් කලට සම්මත කරනු ලැිය
හැකි සියලු මුදල්;
(ආ.) ශ්රී ල කාශේ ශහෝ ශ්රී ල කාශවන් බැහැර ඕනෑම මූලාරයකින්
ලැශබන පරිතයා , තයා ශහෝ ප්රදාන එම පරිතයා , තයා ශහෝ
ප්රදාන වල මූලාර සහ ඒවා ප්රදානය කරනු ලබන අරමුණු ප්රසිේධ්
කරනු ලැිය යුතු ය යන ශකාන්ශේසියට යටත්ත ව ;
(ඈ). (37)-(ආ )-(xv). උප ව න්ියට අනුව ප්රවෘත්ති මාධ්ය වලින් අය
කර ත්ත ාස්තු;
(ඉ). පනශත්ත (59) වැනි ව න්ිය යටශත්ත අධිකරණය විසින් නියම
කරන ලද සියලු දඩ මුදල්.
46. හැම මුදල් වෂබයක් සඳහා ම අව ය අයවැය පිළිශයළ ශකාට කලින් මුදල් වෂබය
අවසාන වීමට දින 90 කට ශපර මණ්ඩලය විසින් මුදල් විෂයය භාර අමාතයවරයා ට
ඉදිරිපත්ත කළ යුතු අතර එම අයවැශේ :
(අ).

බලාශපාශරාත්තතු වන ආදායම හා වියදම ප්රව බ වලට ශවන් ශකාට
විස්තර කළ යුතු ය;
(ආ). එම ආදායම සාධ්ාරණීකරණය කිරීම පිණිස එළශඹන වෂබය සඳහා
ඉටු කිරීමට බලාශපාශරාත්තතු ශවන කටයුතු පිළිබඳ එක් එක්
ප්රව බයට අනුව විස්තර ද ඉදිරිපත්ත කළ යුතු ය.
47. පනශත්ත (47) වැනි ව න්ියට අනුව පිළිශයළ කරන ලද අයවැය ලැබීශමන් පසු මුදල්
විෂයය භාර අමාතයවරයා :
(අ)
(ආ)
(ඇ)

එම අයවැශේ පිටපතක් පාලබිශම්න්තුශේ අනුමැිය පිණිස
පාලබිශම්න්තුවට ඉදිරිපත්ත කළ යුතු අතර ;
එවැනි අයවැයක අඩ ගු කරුණු පිළිබඳ ව පාලබිශම්න්තුවට ශහෝ
පාලබිශම්න්තුශේ කමිටුවකට කරුණු පැහැදිලි කරන ශලස
මණ්ඩලශේ සාමාජිකයන් ට දන්වනු ලැිය හැකි ය ; සහ
එවැනි අයවැයක් මහජනතාවශේ දැන ැනීම පිණිස ඔහු ශහෝ ඇය
විසින් සුදුසුයි සිශතන ආකාරයකට ප්රකා යට පත්ත කරන ශලස
මණ්ඩලයට දැනුම් දිය හැකිය.

48. එවැනි අයවැයක් පාලබිශම්න්තුවට ඉදිරිපත්ත කිරීශමන් පසු දින 90ක් ඇතුළත
පාලබිශම්න්තුව විසින් විරුේධ්ත්තවයක් දක්වා නැත්ත නම් එම අයවැය සම්මත වූ බවට
සැලකිය යුතු ය.
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ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව මණ්ඩලය
ස ශ ෝධිත පළමුවැනි සාකච්ඡා ශකටුම්පත - මුල් ශකටුම්පත ඉ ග්රීසි බසිනි
49. ඕනෑම වෂබයක් සඳහා වන අයවැයක් එම වෂබශේ දී ස ශ ෝධ්නය කිරීමට
මණ්ඩලයට හැකි අතර එවැනි ස ශ ෝධ්න (47) වන ව න්ිශේ පරිදි මුදල් විෂය
භාර අමාතයවරයාට ඉදිරිපත්ත කළ යුතු ය. එවැනි අවස්ථාවල දී (48) සහ (49) ව න්ි
ද සුදුසු ශවනස්කම් සහිත ව අදාළ ශේ.
50. ඕනෑම වෂබයක් සඳහා මණ්ඩලය විසින් පාලබිශම්න්තුශවන් ඉල්ලා සිටින
ඇස්තශම්න්තු මුදල වඩාත්ත ම මෑත වෂබය සඳහා වරින් වර ස ශ ෝධ්නය ශකාට
පාලබිශම්න්තුව විසින් අනුමත කරන ලද මුදලට වඩා අු ශනා කළ යුතු ය.
51. මණ්ඩලශේ එක වෂබයක ආදායම වියදම ඉක්මවා ඉතුරු වූ විට එම ඉතුරු මුදල ඊළඟ
වෂබය සඳහා ශ න යා හැකි ය.
52. මණ්ඩලශේ මුදල් වෂබය ලිත්ත වෂබය විය යුතු අතර පහත සඳහන් විධි විධ්ාන අදාළ
ශේ:
(අ).

මණ්ඩලය විසින්, සිය ආදායම් සහ වියදම් සහ මණ්ඩලශේ
අශනකුත්ත සියලු නුශදනු සම්බන්ධ්ශයන් නිසි ගිණුම් ශපාත්ත
පවත්තවා ශ න යා යුතු ය.
(ආ). රාජය ස ස්ථාවල ගිණුම් වි ණනය සඳහා අදාළ වන ආණ්ුක්රම
වයවස්ථාශේ 154 වන වයවස්ථාශේ විධිවිධ්ාන, මණ්ඩලශේ ගිණුම්
වි ණනය කිරීම සම්බන්ධ්ශයන් අදාළ වන්ශන් ය.
(ඇ). 1971 අ ක 38 දරන මුදල් පනශත්ත II වන ශකාටශස් විධිවිධ්ාන,
අව ය ශවනස් කිරීම් සහිත ව, මණ්ඩලශේ මූලය පාලනය සහ
ගිණුම් සම්බන්ධ්ශයන් අදාළ විය යුතු ය.
53. (19 වන අධිකාරය වූ) දණ්ඩ නීි ස ග්රහශේ අථබානුකූලව සහ එහි කායබ සඳහා,
මණ්ඩලශේ සාමාජිකයන් සහ නිලධ්රයන් සහ අශනකුත්ත සියලු ශස්වා නියුක්ිකයන්
රජශේ ශස්වකයන් ශලස සලකනු ලැිය යුතු අතර, ශම් පනත යටශත්ත මණ්ඩලය
විසින් පවත්තවනු ලබන සෑම පරීක්ෂණයක් ම, 1979 අ ක 15 දරන අපරාධ් නු විධ්ාන
ස ග්රහය පනශත්ත අථබානුකූලව අධිකරණ ක්රියා පටිපාටියක් ශස් සලකන ලැිය යුතු
ය.
54. මණ්ඩලය, (26 වන අධිකාරය වූ) අල්ලස් පනශත්ත අථබානුකූලව උප ශල්ඛ්න
ආයතනයක විය යුතු අතර, ඒ පනශත්ත විධිවිධ්ාන ඒ අනුව ශත්තරුම් ත යුතු ය

ත
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ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව මණ්ඩලය
ස ශ ෝධිත පළමුවැනි සාකච්ඡා ශකටුම්පත - මුල් ශකටුම්පත ඉ ග්රීසි බසිනි
55. ශම් පනශත්ත විධිවිධ්ාන ක්රියාත්තමක කිරීශම් කායබය සඳහා මණ්ඩලශේ යම්
සාමාජිකයකු, නිලධ්රයකු ශහෝ ශස්වා නියුක්ිකයකු විසින් සේභාවශයන් කරන ලද
ශහෝ කරන ලදැයි උේශේශිත යම් ක්රියාවක් ශහෝ ශනා කර හැරීමක් සම්බන්ධ්ශයන් යම්
අධිකරණයක් ඉදිරිශේ ඔහු විසින් ශහෝ ඔහුට විරුේධ්ව පවරන ලද යම් සිවිල් ශහෝ
අපරාධ් නුවක දී, එම ක්රියාව ශහෝ ශනා කර හැරීම සේභාවශයන් කරන ලේදක් බවට
අධිකරණය තීරණය කරන්ශන් නම්, ඒ නුශේ දී ඔහු විසින් දරන ලද යම් වියදමක්,
එම සිවිල් ශහෝ අපරාධ් නුශේ දී දී ඔහු විසින් අය කර නු ලැබුශේ නම් මිස,
මණ්ඩලශේ අරමුදලින් ඔහුට ශ වනු ලැිය යුතු ය.

මණ්ඩලශේ කටයුතු වාතබා කිරීම
56. (අ). අව ය යයි මණ්ඩලය විසින් සලකනු ලබන පරිදි ශනාශයක් විට, එශහත්ත එක් ලිත්ත
වෂබයකට යටත්ත පිරිශසයින් එක් වාතබාවක් වත්ත වන ශස්, මණ්ඩලය විසින් එහි
කටයුතු පිළිබඳ වාතබා පිළිශයල කරනු ලැිය යුතු ය. එශස් පිළිශයල කරනු ලබන
සෑම වාතබාවක ම පිටපතක් මණ්ඩලය විසින් පාලබිශම්න්තුශේ සභා ත කිරීමට
පාලබිශම්න්තුව ශවත ශේෂණය කළ යුතු අතර, එක් එක් වාතබාශේ පිටපතක්
ජනාධිපිවරයාට ද යැවිය යුතු ය.
57. මණ්ඩලශේ කටයුතු පිළිබඳ ව ප්ර ාමී ශලස යාවත්තකාීන කළ යුතු ශතාරතුරු වලට
අිශබක ව (57) වන ව න්ිය යටශත්ත සකස් කරන ලද වාතබාශේ පිටපතක්
පාලබිශම්න්තුවට ඉදිරිපත්ත කිරීශමන් සි ශදකක් ඇතුළත දී, මණ්ඩලශේ ශවේ
අඩවිශයන් මහජනයාට දැන ැනීමට සැලැස්විය යුතු ය.

වැරදි
58.

(අ)
i. ප්රවෘත්ති මාධ්ය ආයතනයක් මගින් ශස්වශේ ශයාදවා ඇි ජන
මාධ්ය කරුශවකු විසින් නීතයනුකූල ව කරනු ලබන ප්රවෘත්ති හා
ශතාරතුරු රැස් කිරීමක් අවහිර කරන ඕනෑම අශයක්;
ii. ශම් පනශත්ත (9) වැනි ව න්ියට පටහැණි ව රහසය ශතාරතුරු
ප්රභවයක් ශහළිදරේ කරන ශලස යම් පුේ ලශයකුට නියම කරන
ඕනෑම අයකු;
iii. ප්රධ්ාන ස ස්කාරකශයකු, ජනමාධ්ය කරුශවකු ශහෝ ප්රවෘත්ති
මාධ්ය ආයතනයක ශවනත්ත ශස්වකශයකු, ප්රවෘත්ති මාධ්ය
තත්තත්තව පිළිබඳ ස්වාධීන මණ්ඩලය විසින් පිළි නු ලැබූ
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ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව මණ්ඩලය
ස ශ ෝධිත පළමුවැනි සාකච්ඡා ශකටුම්පත - මුල් ශකටුම්පත ඉ ග්රීසි බසිනි
වයවහාර ස ග්රහයක් කඩ කිරීම ප්රික්ශෂ්ප කිරීම නිසා, අු
සැලකිලි දැක්වීමකට ශහෝ, සම්බාධ්කයකට ශහෝ රැකියාව
අවසන් කිරීමකට ශහෝ ලක් කරන ඕනෑම අයකු;
ශම් පනත යටශත්ත වරදක් සිදු කරන අතර මශහ්ස්රාත්තවරශයකු විසින් කරනු ලබන
ලඝු නු විභා යක දී රුපියල් ලක්ෂයකට ශනා වැඩි දඩයකට ශහෝ මාස තුනකට ශනා
වැඩි සිරදඬුවමකට ශහෝ එකී දඬුවම් ශදකට ම ශහෝ යටත්ත විය යුතු ය.
(ආ)
iv. මණ්ඩලයට ශච්තනාන්විත ව වැරදි සහ ත, අසම්පූණබ ශහෝ
නිවැරදි ශනාවන ශතාරතුරු සපයනු ලබන, ඔහු ශහෝ ඇයශේ
ශස්වා නියුක්ිය ක්රියාත්තමක කිරීම ශහ්තුශවන් ලබා ත්ත දැනුම
ශහෝ තමා ශවත ප්රශේ යක් ඇි ශතාරතුරු ශච්තනාන්විත ව
විනා කරනු ලබන, අවල ගු කරනු ලබන, ශවනස් කරනු ලබන
ශහෝ පූණබ ශහෝ අධ්බ ව ශයන් වසන් කරනු ලබන යම් අයකු;
v. මණ්ඩලය විසින් ඉල්ලා සිටීශම් දී මණ්ඩලය ඉදිරිශේ ශපනී
සිටීම පැහැර හරිනු ලබන ශහෝ ප්රික්ශෂ්ප කරනු ලබන ඕනෑම
අයකු ;
vi. මණ්ඩලය ඉදිරිශේ ශපනී සිටිමින් මණ්ඩලය විසින් විභා
කිරීම පැහැර හරිනු ලබන ශහෝ ප්රික්ශෂ්ප කරන ඔහුශේ
භුක්ිශේ ශහෝ බලය යටශත්ත පවින යම් ශතාරතුරු ඉදිරිපත්ත
කිරීම පැහැර හරිනු ලබන ශහෝ ප්රික්ශෂ්ප කරනු ලබන
අවස්ථාවක දී ශහෝ දිවුරුම් දීම ශහෝ ප්රිඥා දීම් යටශත්ත
ශච්තනාන්විත ව සාවදය ශතාරතුරු සපයනු ලබන ඕනෑම අයකු
;
vii. ශම් පනත මගින් මණ්ඩලය ශවත ශහෝ එම මණ්ඩලශේ යම්
නිලධ්රයකු ශහෝ ශස්වා නියුක්ිකයකු ශවත පැවරී ඇි බලතල
ක්රියාත්තමක කිරීශම් දී, මණ්ඩලය ශහෝ එහි යම් නිලධ්රයකු ශහෝ
ශස්වා නියුක්ිකයකු වළක්වන ශහෝ අවහිර කරනු ලබන ඕනෑම
අයකු ;
ශම් පනත යටශත්ත වරදක් සිදු කරන අතර මශහ්ස්රාත්තවරශයකු විසින් කරනු ලබන
ලඝු නු විභා යක දී රුපියල් ලක්ෂයකට ශනා වැඩි දඩයකට ශහෝ මාස තුනකට ශනා
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ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව මණ්ඩලය
ස ශ ෝධිත පළමුවැනි සාකච්ඡා ශකටුම්පත - මුල් ශකටුම්පත ඉ ග්රීසි බසිනි
වැඩි සිරදඬුවමකට ශහෝ එකී දඬුවම් ශදකට ම ශහෝ යටත්ත විය යුතු ය. (ආ) උප
ව න්ිශේ සඳහන් වරදවල් මණ්ඩලය ශහෝ මණ්ඩලය විසින් මශහ්ස්රාත්තවරයා ශවත
ශයාමු කරනු ලබන වාතබාවකට අනුව (ආ) සිදු වී ඇි වරදවල් ශලස මශහ්ස්රාත්ත
අධිකරණය විසින් සැලකිය යුතු ය.
59. මණ්ඩලශේ තීරණයට කීකරු වීම ශහෝ තීරණය ක්රියාත්තමක කිරීම ප්රික්ශෂ්ප කරන
ඕනෑම ප්රවෘත්ති මාධ්ය ආයතනයක් ශම් පනත යටශත්ත වරදක් සිදු කරන අතර
මණ්ඩලය විසින් ඉදිරිපත්ත කරනු ලබන වාතබාවකට අනුව මශහ්ස්රාත්ත අධිකරණයක
පැවැත්තශවන ලඝු නු විභා යක දී රුපියල් දස ලක්ෂයක් දක්වා වූ, එශහත්ත එහි
වි ණනය කරන ලද ආදායම් ප්රකා ය මත ශහෝ උසාවිය විසින් තීරණය කරනු ලබන
සුදුසු ආකාරයකින් ණනය කරනු ලබන පරිදි, එම ප්රවෘත්ති මාධ්ය ආයතනශේ
සියක දළ ආදායමට ශනා වැඩි දඩයකට යටත්ත විය යුතු ය.
60. (අ). ශම් පනත යටශත්ත පැනවීමට අව ය වන නීි පැනවීමට මණ්ඩලයට හැකිය.
(ආ). ශම් පනත යටශත්ත පැනශවන සෑම නීියක් ම පාලබිශම්න්තුශේ සභා ත කළ
යුතු අතර මාස තුනක් ශනා ඉක්මවන සාධ්ාරණ කාලයක් තුළ ැසට් පරශේ පළ කළ
යුතු ය.

මණ්ඩලශේ මුද්රාව
61. මණ්ඩලශේ මුද්රාව :
(අ). මණ්ඩලය විසින් කලින් කලට නි ්චය කරනු ලබන ආකාරයට විය
යුතු ය;
(ආ). මණ්ඩලය විසින් නි ්චය කරනු ලබන යම් තැනැත්තතකු භාරශේ
ිිය යුතු ය;
(ඇ). මණ්ඩලය විසින් නි ්චය කරනු ලැිය හැකි යම් ආකාරයකින්
ශවනස් කරනු ලැිය හැකි ය; සහ
(ඈ). මණ්ඩලශේ මුද්රාව, මණ්ඩලශේ සභාපිවරයා සහ ශවනත්ත එක්
සාමාජිකයකු ඉදිරිපිට දී මිස කිසිදු සාධ්න පරයකට ශනා තැිය යුතු
අතර, ඒ ශදශදනා විසින් තමන් පැමිණ සිටි බවට සාක්ි ව ශයන්
එකී සාධ්න පරශයහි අත්තසන් කළ යුතු ය.
62. ශම් පනශත්ත සි හල හා ශදමළ ශපළ අතර ශනා ැළපීමක් ඇි වුව ශහාත්ත සි හල ශපළ
නිවැරදි ව ශයන් සැලකිය යුතු ය.
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ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව මණ්ඩලය
ස ශ ෝධිත පළමුවැනි සාකච්ඡා ශකටුම්පත - මුල් ශකටුම්පත ඉ ග්රීසි බසිනි

w¾: ±laùu
63. සන්දභබය විසින් අව ය කරන විටක දී හැර, ශම් පනත සම්බන්ධ්ශයන්,
(අ) ‘ප්රවෘත්ති මාධ්ය ප්රකා නයක්’ යනුශවන් අදහස් කරන්ශන් නිතය
නාමයක් ඇි, අවම ව ශයන් මසකට වරක් වත්ත නිරන්තර ව පළ
කරන, ශ්රී ල කාව තුළ සිය කටයුතු පවත්තවා ශ න යන
ප්රකා කශයකු විසින් ප්රකා යට පත්ත කරනු ලබන, වි ්වාසදායක
ප්රවෘත්ති හා ශතාරතුරු ප්රභවයක් ශලස එම ප්රකා නය සලකනු
ලබන ශපාදු මහජනතාවකට ශහෝ ඉන් ශකාටසකට ශහෝ ශබදා
හැරීම අරමුණු ශකාට ත්ත මුද්රිත ප්රකා නයකි.
(ආ) ‘ප්රකා කයා’ යනුශවන් අදහස් ශවන්ශන් ප්රවෘත්ති මාධ්ය
ප්රකා නයක් මුද්රණශයන් ප්රකා යට පත්ත කරන තැනැත්තතා ශහෝ
නිසි බලපර නිකුත්ත කරන ආයතනයකින් ලබා ත්ත විකා න ශහෝ
ශබදා හරින බලපරයක් හිමි ඒ බලපරය යටශත්ත විදුත්ත ජන මාධ්ය
ශස්වයක් ශබදා හරින ශහෝ විකා නය කරන තැනැත්තතා ය.
(ඇ) ‘විදුත්ත මාධ්ය ශස්වයක්’ යනු භූමි පාදක විකා න ක්රමයක් මගින්
ශහෝ චන්ද්රිකාවක් මගින් ශහෝ රැහැන් ක්රමයක් මගින් ශහෝ එකවර
මහජන පරිශභෝජනය සඳහා ශබදා හරින, ාස්තු ශ වා ශහෝ ශනා
ශ වා ගුවන් විදුලි යන්රයක්, රූපවාහිනී යන්රයක් ශහෝ ශවනත්ත
ඕනෑම අදාළ ඉශලක්ශරානික උපකරණයක් මගින් ලබා ත හැකි,
නිසි බලධ්ාරිශයකු විසින් නිකුත්ත කරන බලපරයක් යටශත්ත පවත්තවා
ශ න යන, රවය ශහෝ දෘ ය ශහෝ රවය දෘ ය වැඩසටහන් ශහෝ
විකා නය කරනු ලබන ශස්වාවකට ය. එශස් වුව ද පුේ ලික ශහෝ
ආණ්ුශේ ආයතනයක ආභයන්තරික සන්නිශේදන කටයුතු සඳහා
ශයාදා
නු ලබන ශහෝ අන්තජබාලය ඔස්ශස් කරන
සන්නිශේදනයක් එමගින් අදහස් ශනාශේ.
(ඈ) ‘අන්තජබාල ප්රවෘත්ති මාධ්ය ශස්වාවක්’ යනු ශ්රී ල කාශවන් උේ ත
වී මහජනතාව අරමුණු ශකාට ප්රවෘත්ති මාධ්ය ප්රකා නයක් ශහෝ
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ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව මණ්ඩලය
ස ශ ෝධිත පළමුවැනි සාකච්ඡා ශකටුම්පත - මුල් ශකටුම්පත ඉ ග්රීසි බසිනි
විදුත්ත මාධ්ය ශස්වයක් හා අනුරූප ව අන්තජබාලය ඔස්ශස් ශබදා
හරින ප්රවෘත්ති හා ශතාරතුරු ශස්වාවකටයි.
(ඉ) ‘ප්රවෘත්ති සහ ශතාරතුරු’ යන්ශනන් ප්රවෘත්ති මාධ්ය කියවන ශහෝ
අසන ශහෝ නරඹන ග්රාහකයන් විසින් වි ්වාස දායක යයි සලකන
ශපළ, චලන ශහෝ ස්ිික පින්ූර ශහෝ රවයමය ද්රවය අදහස් ශේ.
(ඊ) ‘ප්රධ්ාන කතබෘ’ යනුශවන් අදහස් වන්ශන්, ශම් පනශත්ත (12 ) වැනි
ව න්ියට අනුව, ප්රවෘත්ති මාධ්ය ආයතනයකින් නිකුත්ත වන
අන්ත බතය සම්බන්ධ්ශයන් අවසාන ස ශල්ඛ්ය පාලනය කරන
තැනැත්තතා ය.
(උ) ‘අයිිකරු’ යන්ශනන් අදහස් වන්ශන් ප්රවෘත්ති මාධ්ය ආයතනයක
සැලකිය යුතු හිමිකාරත්තවයක් දරන තැනැත්තතා ශේ.
(ඌ) ‘මුද්රණකරු’ යන්ශනන් අදහස් වන්ශන් ප්රවෘත්ති මාධ්ය ප්රකා නයක්
මුද්රණය කිරීම පිණිස ප්රකා කශයකු විසින් පත්ත කරනු ලබන ශහෝ
ගිවිසුමකට එළශඹන ඕනෑම තැනැත්තශතකි.
(එ) ‘පුේ ලයා’ යන්ශනන් කායික ශහෝ නීිමය පුේ ලශයකු සැලශක්
(ඒ) ‘ශබදා හරින්නා’ යන්ශනන් අදහස් වන්ශන් ප්රවෘත්ති මාධ්ය
ප්රකා නයක් ශතා ව ශයන් ශබදා හැරීම පිණිස ප්රකා කශයකු
විසින් පත්ත කරනු ලබන ශහෝ ගිවිසුමකට එළශඹන ඕනෑම
තැනැත්තශතකි.
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ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව මණ්ඩලය
ස ශ ෝධිත පළමුවැනි සාකච්ඡා ශකටුම්පත - මුල් ශකටුම්පත ඉ ග්රීසි බසිනි

උප ශල්ඛ්නය - I

(39 )- (එ) උප ව න්ිය

මණ්ඩලශේ සාමාජිකයන්ට අදාළ වන විධිවිධ්ාන

1.

මණ්ඩලශේ සාමාජිකයකු
(අ) ජනාධිපිවරයා අමතා යවනු ලබන ලිපියකින් ඔහුශේ ශහෝ ඇයශේ
ධුරශයන් කලින් ඉල්ලා අස් වූ අවස්ථාවක දී;
(ආ) ජනාධිපිවරයා විසින් ශමම උප ශල්ඛ්නශේ (2) ශදවැනි
ව න්ිශේ ප්රකාර ධුරශයන් ඉවත්ත කරන අවස්ථාවක දී;
(ඇ) මා බ නීි උල්ල ඝනය කිරීමක දී හැර නිසි බලය ඇි
අධිකරණයක් විසින් වරදකරුවකු කරනු ලැබ ඇි අවස්ථාවක දී;
(ඈ)ශකාමිෂන් සභාශවන් කලින් නිවාු ලබා ැනීමකින් ශතාර ව
මණ්ඩලශේ අනුක්රමික රැස්වීම් තුනකට ඔහු ශහෝ ඇය ශනා පැමිණ
සිටීශමන් ධුරය හැර ගියා ශස් සලකන අවස්ථාවක දී; ශහෝ ඔහුශේ
ශහෝ ඇයශේ සාමාජිකත්තවය අවසන් විය යුතු ය.

2.

මණ්ඩලශේ සාමාජිකයකු
(අ) යම් සිහිවිකලභාවයක් ශහ්තුශවන් ඔහුශේ ශහෝ ඇයශේ කායබයන්
ඉටු කිරීමට ස්ිර ව ශයන් ශනා හැකි අවස්ථාවක දී; ශහෝ
(ආ) චරිත දූෂණය මත ඔහු ශහෝ ඇයශේ රාජකාරි ඉටු කිරීමට සුදුසු
තත්තවයක ශනාමැි අවස්ථාවක දී;ශහෝ
අදාළ සාමාජිකයාට ආණ්ුක්රම වයවස්ථා සභාවට හා පාලබිශම්න්තුවට කරුණු
ඉදිරිපත්ත කිරීමට සාධ්ාරණ අවස්ථාවක් ලබා දීශම් ශකාන්ශේසිය මත ආණ්ුක්රම
වයවස්ථා සභාව විසින් කරනු ලබන නිශදබ් යක් පරිදි සියලු ම පාලබිශම්න්තු
මන්ීවරුන්ශේ තුශනන් ශදකකට වැඩි ඡන්දයකින් පාලබිශම්න්තුව විසින් සම්මත
කර නු ලබන ශයෝජනාවකට අනුව ජනාධිපි තුමා විසින් ඉවත්ත කළ හැකිය.

3.

ජනාධිපිවරයා අමතා තත්තකායබ සඳහා යවනු ලබන ලිපියක් මගින් මණ්ඩලශේ
සභාපිවරයාට ශහෝ ශවනත්ත යම් සාමාජිකයකුට සිය ධුරශයන් ඉල්ලා අස් විය හැකි
අතර, ඒ ඉල්ලා අස්වීම ජනාධිපිවරයා විසින් ලිඛිත ව පිළි න්නා දිනශේ සිට
බලාත්තමක විය යුතු ය.

4.

මණ්ඩලශේ යම් සාමාජිකයකුශේ ධුරය හිස් වන අවස්ථාවක දී, එකී සාමාජිකයාශේ
ධුර කාලශයන් මාස හයක් ශහෝ ඊට වැඩි කාල පරිච්ශේදයක් ඉිරි ව ඇත්තනම් අදාළ
සාමාජිකයාශේ නාම ශයෝජනා කරනු ලැබූ ප්රව බශයන් පනශත්ත (30) වන ව න්ිශේ
සඳහන් කායබ පටිපාටිය අනුව ආණ්ුක්රම වයවස්ථා සභාව විසින් නිශදබ් කරනු
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ස්වාධීන ප්රවෘත්ති මාධ්ය තත්තත්තව මණ්ඩලය
ස ශ ෝධිත පළමුවැනි සාකච්ඡා ශකටුම්පත - මුල් ශකටුම්පත ඉ ග්රීසි බසිනි

ලබන ශවනත්ත පුේ ලශයකු ජනාධිපිවරයා විසින්, අනුප්රාප්ි වන සාමාජිකයාශේ
ධුර කාලශයන් ඉකුත්ත ශනාවී ඇි කාලය සඳහා ධුරය දැරීමට පත්ත කරනු ලැිය යුතු
ය.
5.

මණ්ඩලශේ සාමාජිකයකු අසනීපයක්, ශ්රී ල කාශවන් බැහැරව සිටීම ශහෝ ශවනත්ත
යම් ශහ්තුවක් නිසා ඔහුශේ ශහෝ ඇයශේ කායබයන් ඉටු කිරීමට තාවකාලිකව ශනා
හැකි වන අවස්ථාවක දී, ඒ සාමාජිකයා ශවනුවට ක්රියා කිරීමට ඔහු ශහෝ ඇය ශනා
පැමිණි කාලය සඳහා ජනාධිපිවරයා විසින් ආණ්ුක්රම වයවස්ථා සභාශේ
එකඟත්තවය මත මණ්ඩලය විසින් නිශදබ් කරන ශවනත්ත තැනැත්තතකු පත්ත කරනු
ලැිය හැකි ය;

6.

ප්රවාහනය, නවාතැන් සහ දදනික යැපීම් දීමනා ඇතුළුව මණ්ඩලශේ කායබන් ඉටු
කිරීශම් දී මණ්ඩල සාමාජිකයන් විසින් දරන වියදම් ඔවුන්ට ශ විය යුතු ය.

7.

කල් ියා තීරණය කරන ලද ශහෝ සභාපිවරයා විසින් කැඳවනු ලබන මණ්ඩලශේ
රැස්වීම් වලට පැමිණීම පිණිස මණ්ඩලය විසින් දීමනාවක් සභාපි වරාය ද ඇතුළු
සියලු සාමාජිකයන්ට එක සමාන පදනමකින් ලැිය යුතු ය.

8.

නිසි ණපූරණය ඇි තාක් මණ්ඩලශය සාමාජිකයන් ශේ පුරප්පාුවක් ශහෝ ඉල්ලා
අස්වීමක් නිසා ශහෝ මණ්ඩලශේ රැස්වීමක තීරණ අවල ගු ශනාවන්ශන්ය.
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උප ශල්ඛ්නය - II
37 (ආ) (xiv) උප ව න්ිය

මහජන අදහස් විමසීම පිළිබඳ විධිවිධ්ාන

1.

මණ්ඩලය මහජන අදහස විමසීමක් පවත්තවන්ශන් නම්:
1. මහජන අදහස් විමසීමක් සිදු කරන බවට;
2. එම මහජන අදහස් විමසීම ක්රියාත්තමක වන කාල පරිච්ශේදය
3. මහජන අදහස් විමසීම හා සම්බන්ධ් කාරණශේ ස්වභාවය
4. එම කරණය සම්බන්ධ්ශයන් මණ්ඩලය ශවත කරුණු ඉදිරිපත්ත කිරීමට
නියමිත කාල පරිච්ශේදය සහ ආකාරය සහ
5. කරුණු ඉදිරිපත්ත කළ යුතු ලිපිනය
දැන්වීමක් මගින් පළ කළ යුතු ය.

2.

මහජන අදහස් විමසීමක් කරන විට මණ්ඩලය ඒ සම්බන්ධ්ශයන්:
(අ). මණ්ඩලශේ මතය අනුව කාරණයට අදාළ වන ප්ර ්න සහ
(ආ). මණ්ඩලය අදහස් කරන ආකාරයට එම ප්ර ්න පිළිබඳ පසුිම් විස්තර කරුණු
ඇතුළත්ත
සාකච්ඡා පත්රිකාවක් ප්රකා යට පත්ත කළ යුතු ය.

3.

ඕනෑම මහජන අදහස් විමසීමක් සම්පුණබ ශකාට මාස තුනක් ත වීමට ශපර
මණ්ඩලය අදාළ ශවතැයි සලකන ප්රමාණයට එම මහජන අදහස් විමසීශම් ප්රිඵල
ප්රකා යට පත්ත කළ යුතු අතර ශම් පනත යටශත්ත පවරා ඇි කටයුතු හා ව කීම් ඉටු
කිරීශම් දී ද, බලය භාවිත කිරීශම් දී ද එම මහජන අදහස් විමසීම් වල ප්රිඵල
සැලකිල්ලට ත යුතු ය.

4.

ශම් ශකාටස සම්බන්ධ්ශයන් දැන්වීම්, ශල්ඛ්න සහ ශතාරතුරු පළ කිරීශම් දී
මණ්ඩලශේ ශවේ අඩවිශේ ඒවා පළ කරනු ලැිය හැකි අතර මණ්ඩලශේ කායබාල
වල ද තැිය යුතු ය. එයට අමතරව එවැනි දැන්වීම්, ශල්ඛ්න සහ ශතාරතුරු ඒ ැන
උනන්දුවක් දක්වන සියලු පා බව වල අවධ්ානයට ශයාමු කිරීම සඳහා සුදුසු යයි
මණ්ඩලය සිතන ආකාරයකට පළ කල හැක්ශක් ය.
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