ජනමාධ්යය අයිතින් සහ ප්රමිතතින්
මහජන උපදේශනයකට ඇරයුමක්
ශ්රී ලංාවේ ප ලංරජේනන්්රලේයය ලං ඩ  ලංැගීමම ලංවශ ලංවල්වලේ ඩැ ලංයේම ලංිණිව, යගනුල්ව ලංරජේනේන්ත්රිව ලං
වතිවේලවට ලං පදිවේලක් ලං ලමින් ලංපුලුල් ලංවරේවයව ලං න රතුරු ලංවශ ලංඅයශව් ලං පුරලගසියන්ට ලංවගවයීමට ලංවගව ලංවූ,
උවව් ලංවයේචේරේ්වමව ලංරමිති ලංවශ ලංලෘ්වතීය ලංනිපුණනේලයකින් ලංයුතු,

නියශව්, ව්ලේධීැ ලංවශ ලංබහුවිධ ලංජැමේධය ලං

අනයලයය. වි්ලේවයේයව ලං රලෘ්වති ලං රභලයක් ලං ව ලං වවමින් ලං ජැමේධය ලං වරිශරණය ලං වරන්ැන්ට ලං ලඩ ලං
ලැ, ලං ජේනයන්නර ලං ල යන් ලං ිණළිඩ්ව ලං ලෘ්වතීය ලං වරිච යන් ලං වශ ලං  ලං රමිති යන් ලං යුතු ලං ජැමේධය ලං ක් ්රයව ලං
වගලග්වමට ලංඅලය ලංවරැ ලංලේනේලරණය ලංිහි  ලංකිීමම ලංිණිව ලංරජය ලංවගවී  ලංසිී.
මලර ලං ජැමේධය ලං නියශව ලං ිණිබබය ලං ජේනයන්නර ලං දිැ දී ලං ( ලං මගයි ලං 03 ලගනි ලං දිැ)

ජැමේධය ලං

රතිවාව්වරණ ලංඋ යවේ ලංවූ ලංබහුවේ්ශී ය ලංව්ඩ ේයම ලංවිසින් ලංඅඩමගති ලංතුමේ ලං ලන ලංිණළිඩන්ලැ ලංය ලංRebuilding
Public Trust: An Assessment of the Media Industry and Profession in Sri Lanka, ලංැමගති ලංලේ්ශනේ ප ලං ලං
අ ාගු ලං වූ ලං නිසි ලං මේධය ලං වාල්ශධැයවට ලං අලය ලං වමව්න ලං ලේනේලරණය ලං ිණළිබඳ ලං වෂ විව්තී්ශණ ලං ඇඩයුම ලං රජ ද ලං
ඉමශ්ව ලං වගකිල්ට ලං ක් ලං විය. ලං වෘථු ලං ිණළිඩගනීමක් ලං ඇති ලං යු ැව් වෝ ලං මේධය ලං වාල්ශධැ ලං වාරචව ලං වයැ් ලං
ව ට ලං බහුවිධ ලං වරදු ලං යරන්ැන් ේ ලං උව ේැ ලං ක්රියේලිබයක් ලං මන්න් ලං ිහි වරැ ලං ය ලං ී ව ලං ලේ්ශනේ ප ලං ලගයඩ්ව ලං
ව ශතුව ලංනි්ශ ේ ලංවමූශයක් ලංම ලං ලයි.
ී මන්ම ලංවසුන්යයේ ලංවගලග්වවූ ලංශ්රී ලංාවේ ප ලං න රතුරු ලංයගැ ලංඩගනී ් ලංවැන ලංවශ ලංමේධය ලංරතිවාව්වරණ ලං
ිණළිබඳ ලංඅන්න්ශ ලංජේතිව ලංව්මන්්රණ දී ලංල්වමන් ලංමේධය ලංක් ්ර ද ලංවලතිැ ලංඅිය යෝඩ ලංිණළිබඳල ලංය ලංවථිවේ ලංවූ ලං
අනර, ලංඒ ලංිණළිබඳ ලංලගයඩ්ව ලංනි්ශ ේ ලංකිි වයක් ලංය ලංඉදිරිව්ව ලං වරිි.
ීි  ලං ීැ ලං ඇනග් ලං මූිබව ලං නි්ශ ේලට ලං අනුල ලං යශව්ව ලං ජැමේධය ලං ලේනේලරණයක් ලං ඇති ලං කිීමම ලං වඳශේ ලං
නීති ලං රතිවාව්වරණල ලංඅලයනේලය ලංඩගැ ලංය ලංවඳශන් ලං ලයි.

ඒ ලංඅනුල ලං ජැමේධය පීන්ට ලංඅලය ලංනීතිමය ලං

රැවලරණය ලංශේ ලංජැමේධය ව්ලයා ලංනියේමැ ලංවිධික්රම ලංවේ්ශයක්ම ලංකිීමම ලංවඳශේ ලංඅලය ලංනීති ලංව්වේයැය ලංවඳශේ ලං
ඒ ලංඩගැ ලංඋැන්දුලක් ලංයක්ලැ ලංවරදුයරන්ැන් ලංවමඩ උව ේැ ලංවතිවේලක් ලංඇති ලංකිීමමට ලංරජය ලංඅයශව් ලංවරයි.
රලෘ්වති ලං ශේ ලං න රතුරු ලං රැව්කිීමමට ලං ජැමේධයයට ලං ඇති ලං අයිතිය ය ලං ඇතුලුල ලං ජැමේධය ලං නියශව ලං
සුරක්ෂින ලං කිීමම ලං වයශේ ලං නීතිමය ලං රැවලරණය ලං වගගසීමටය, 1979 අාව ලං 5 යරණ ලං පුල්වව්ව ලං ම්ඩ  ලං වැන ලං
අ ශෝසි ලං කිීමමට ය, ලං ජැමේධයය ලං ලෘ්වතී ද ලං රමිති ලං වල්වලේඩගනීමට ලං අලය ලං නිසි ලං බන ලං වි න ලං ව්ලේධීැ ලං
අධීක්ණ ලංයේන්්රණයක් ලංශුන්ලේීම ලංිණිව ලංඅලය ලංවරැ ලංවටයුතු ලංඉු  ලංකිීමමට ලංය ලංරජය ලංසයේැ්ය.

ඒ ලං අනුල ලං වශන ලං වයශන් ලං වරුණු ලං ඉු කිීමමට ලං අලය ලං නීතිමය ලං විධිවිධේැ ලං ව්වේයැය ලං කිීමම ලං
ව්බන්ධ යන් ලංඅයශව් ලං ඉදිරිව්ව ලංවරැ ලං මන් ලං ් ලංිණළිබඳ ලංඋැන්දුලක් ලංයක්ලැ ලංසියලු ලංවරදු ලංයරන්ැන්ට ලංරජය ලං
ආරේධැේ ලංවරයි.
1. රලෘ්වති ලං වශ ලං න රතුරු ලං රැව්කිීමම ලං ශේ ලං බයේ ලං ශගීමමට, මශජැ ලං යශවන ලං ව්බන්ධ ලං වරැණුලී ලං
විචේරේ්වමව ලංලේ්ශනේවරණයව ලංනියගලීමට,

මශජැ ලංමනය ලං ඩ ැගීම ් ලංක්රියේලිබයට ලංයේයව ලං

ී මට ලංජැමේධයයට ලංඇති ලංඅයිතිය ය ලංඇතු්වල ලංජැමේධය ලංනියශව ලංිණළිඩගනීම;
2. ජැමේධය ලං ආයනැයක් ලං ලනු ලන් ලං රලෘ්වති ලං ශේ ලං

න රතුරු ලං රව්වරැ ලං ජැමේ ධයපීන්ට ලං

ි නේමනේ ලංබේධේ ලංකිීමම ලංයඩුල් ලංගිහය ලංයුතු ලංලරයක් ලංල යන් ලංනීතිඩන ලංකිීමම;
3. ජැමේධය පීන් ේ ලංආරක්ේල ලංවවැ ලංවිධික්රමයක් ලංඇති ලංකිීමම;
4.

න රතුරු ලං බේ ලං ඩගනී ් ලං රශවය ලං රභලයන් ලං අැේලරණය ලං ැ කිීමමට ලං ජැමේධය පීන්ට ලං ඇති ලං
අයිතිය ලංසුරක්ෂින ලංකිීමම;

5.

න රතුරු ලං ල ලං රශසිඩනභේලය ලං වල්වලේ ලං ඩගනීම ලං මශජැ ලං යශවන ලං ිණිව ලං ල ේ ලං ලගයඩ්ව ලං ලැ ලං
අලව්ථේලවී ලං ශගර, ජැමේධය ලං ආයනැයව ලං නියගිබ ලං ජැමේධය පීන්ට ලං මශජැ ලං වටයුතු ලං ශෝ ලං
මශජැ ලංයශවනට ලංඅයේෂ ලං න රතුරු අැේලරණය ලංකිීමම ලංනිවේ ලංකිසි ලකු ලංනීතිමය ලං ශෝ ලංරැකියේල ලං
ව්බන්ධ ලං යඩුලමවට ලං ක් ලං කිීමම ලං ශෝ ලං අඩුවගකිිබ ලං යගක්ී ම ලං යඩුල් ලං ගිහය ලං ශගකි ලං ලරයක් ලං
ල යන් ලංනීතිඩන ලංකිීමම;

6. ිණළිඩ්ව ලං ලෘ්වතීය ලං ආචේරධ්ශම ලං වාග්රශය (recognised professional codes of practice) ලං ව  ලං
කිීමම ලංරතික් ව ලංවරැ ලංජැමේධය පදි යකුට ලං ශෝ ලංවාව්වේරව ලංලර යකුට ලංයඩුල් ලංකිීමම ලං ශෝ ලං
වලය ලංඅලවන් ලංකිීමම ලං ශෝ ලංනීති ලංවි රෝධී ලංක්රියලක් ලංල යන් ලංවගග වම;
7. මේධය ලං ආයනැලට ලං අයේ ලං ජේනයන්නර ලං රමිතීන්ලට ලං අනුූල ලං ලෘ්වතීය ආචේර ලං ධ්ශම ලං
වාග්රශයක් ලං ිණළි ඩැ ලං ීය ලං ක්රියේ්වමව ලං කිීමම ලං අධීක්ණය ලං කිීමමට ලං අලය ලං බන ලං වි න ලං
ව්ලේධීැ ලංම්ඩ යක් ලංව්ථේිණන ලංකිීමම.
ම ව ලං යෝජින ලං ව්ලේධීැ ලං ම්ඩ ය ලං ජැමේධය ද ලං ව්ලයා ලං නියේමැ ලං විධික්රමය ලං අධීක්ණය ලං වරැ ලං
අනර, ලං ි නේමනේ ලං ලෘ්වතීය ලං ආචේරධ්ශම ලං වාග්රශය ලං ව වරැ ලං අලව්ථේල ී ලං ඒ ලං ව්බන්ධ ලං නශාචි ලං වගැී මට ලං ය ලං
ීයට ලංබය ලංි මි ලං ලයි.

න රතුරු ලංඅයිතිය ලංිණළිබඳ ලං ව මිව ් ලංව්ලේධීැ්වලය ලංආරක්ේ ලංකිීමමට ලංඅනුඩමැය ලං

වෂ ලං විධි ලං ක්රමය ලං ම ව ලං ම්ඩ  ද ලං ව්ලේධීැනේලය ලං නශවුරු ලං කිීමම ලං ිණිව ලං ය ලං අනුඩමැය ලං වෂ ලං ශගකිය. ලං
ම්ඩ  ද ලංවායුති යන් ලංතු ැන් ලං යවක් ලංජැමේධය ලංරවේවයන් ලංශේ ලංජැමේ්වරුලන් ේ ලංවාවිධේැ ලංමන්න් ලං
යෝජැේ ලංවරැ ලංවිශි්ට ලංපුේඩයන් ඩන් ය ලංඉතිරිය ලංසිවිල් ලංවමේජ ලංවාවිධේැ ලංමන්න් ලං යෝජැේ ලංවරැ ලංවිශි්ට ලං
පුේඩයන් ඩන් ය ලංවමන් ලංවින ලංවිය ලංශගකිය.
යෝජින ලංම්ඩ ය ලං ව රි  ලංමශජැ ලංවි්ලේවය ලංඇති ලංකිීමම ලංිණිව ලංශ්රී ලංාවේ ලංනීතිඥ ලංවාඩමය ලංවිමවේ ලං
අධිවරණ වලේ ලං ව මිවම ලං විසින් ලං ැ් ලං වරනු ලං බැ ලං අධිවරණ ලං විනිසුරුලර යකු ලං ීි  ලං වභේවති ලං ල යන් ලං

වලය ලංකිීමමට ලංව්ව ලංවෂ ලංශගකිය. ලයලව්ථේ ලංවභේ ප ලං යෝජැේලවට ලංඅනුල ලංවේ්ශිබ ්න්තු ලං ඡන්යයක් ලංමන්න් ලං
වමණක් ලං ඉල්ව ලං වෂ ලං ශගකි ලං අන්යමට ලං විධිවිධේැ ලං යී මන් ලං ් ලං ම්ඩ  ද ලං වේමේජියන් ේ ලං නි වේය ලං
සුරක්ෂින ලංවෂ ලංශගකිය.
වශන ලංයගක් ලැ ලංවේ්ශය ලංවශ ලංබන ලං යෝජින ලංම්ඩ යට ලංඅයේ ලං ලයි.
1. ජැමේධය පීන් ේ ලං ශේ ලං වාව්වේරවලරුන් ේ ලං වාවිධේැ ලං ශේ ලං වමිති

ය,

සිවිල් ලං වමේජය

ය ලං

ඇතු්වලැ ලංවතිවේලවට ලංඅනුල ලංඋචින ලංලෘ්වතීය ලංආචේර ලංධ්ශම ලංවාග්රශයක් ලංිණළිඩගනීම;
2. ිණළිඩ්ව ලං ලෘ්වතීය ලං ආචේර ලං ධ්ශම ලං වාග්රශය ලං ජැමේධය ලං විසින් ලං නිසි ව ලං ිණළිවදිනු ලං බන් න් ය ලං යන්ැ ලං
නිීමක්ණය ලංකිීමම;
3. ිණළිඩ්ව ලං ලෘ්වතීය ලං ආචේර ලං ධ්ශම ලං වාග්රශය ලං ව කිීමම ලං ව්බන්ධ යන් ලං ම්ඩ  ද ලං නිීමක්ණ ලං ශේ ලං
ග බැ ලංවගමිිිබ ලංලට ලංඅනුල ලංවිභේඩ ලං ව ට ලංතීරණය ලංකිීමම;
4. ජැමේධය ලංවිසින් ලං ලෘ්වතීය ලංආචේර ලං ධ්ශම ලංවාග්රශය ලං ිණළිවදිනු ලංබැ ලංඅන්යම ලං  ලං ව්බන්ධ යන් ලංමශජැ ලං
මනය ලංවිමසීම ලංිණිව ලංවිබන් ලංව ලංවිලෘන මශජැ ලංඋව ේැ ලංවගලග්වී ම;
5. ිබයේවදිාචි ලංමේධය ලංආයනැ ලංව්බන්ධ ලංය්වන ලංඩබ ේලක් ලංවල්වලේ ලංඩගනීම;
6. ලෘ්වතීය ලංඅචේර ලංධ්ශම ලංවාග්රශය ඵයේසී ලං ව ලංභේවිනේ ලංකිීමමට ලංඅලයලැ ලංඅධයේවනිව ලංවටයුතු ලංවශ ලං
පුහුණු ලංකිීම්ල ලං යීම ලංවශ ලංීලගනි ලංපුහුණු ලංකිීම් ලංලට ලංවශේය ලංයගක්ී ම ලංවශ ලංඒ වඳශේ ලංඅලය ලංපුහුණු ලං
ද්රලය ලංිණළි ය ලංකිීමමට ලංවශේය ලංයගක්ී ම.
7. ම්ඩ  ද ලං තීරණලට ලං ී රි ල ලං අධිවරණයට ලං අියයේචැේ ලං කිීමමට ලං ඇති ලං අයිතිය ලං ය ලං වි නල,
න රතුරු ලං අයිතිය ලං ිණළිබඳ ලං ව මිවමට ලං අය්ව ලං බනලට ලං වමේැ ලං බන ලං ය යේ ඩනිමින්,
ම්ඩ යට ලංග බැ ලංවගමිිිබ ලංවිභේඩ ලංකිීමම.
8. ීම ලං විභේඩලට ලං අනුල ලං ලගරදි ලං වරුලන් ලං ලැ ලං මේධය ලං ආයනැලට ලං අලලේය ලං කිීමම ලං ශෝ ලං ම්ඩ  ද ලං
තීරණය ලං ම්ඩ ය ලං විසින් ලං අනුය්ව ලං ආවේරයවට ලං වෂ ලං කිීමමට ලං ශෝ ලං රචේරය ලං කිීමමට ලං ශෝ ලං අයේෂ ලං
ජැමේධය ලංආයනැ ලංලට ලංනියම ලංකිීමම.
9. ලෘ්වතීය ලං ආචේර ලං ධ්ශම ලං වාග්රශය ලං ිණළිවගීම ලං ව්බන්ධ යන් ලං ජැමේධය ලං වලයයන් ලං වශ ලං වලවයන් ලං
අනර ලංඇතිවිය ලංශගකි ලංඩගු ්  ලංවමථයවට ලංව්ව ලංකිීමම.
් ලං වඳශේ ලං ය ජැේ ලං කිීමමට ලං අයශව් ලං වරැ ලං නීතිය ලං සියලු ලං මුද්රින ලං ශේ ලං වියයු්ව ලං රලෘ්වති ලං මේධය ලං ලට්ව ලං
ම්ඩ ය ලංවිසින් ලංඅනුය්ව ලංලෘ්වතීය ලංආචේර ලංධ්ශම ලංවාග්රශය ලංිණළිවගීමට ලංවිධිම්ව ලං ව ලංීව  ලංලැ ලංරලෘ්වති ලං ල් ලං
අ වි ලංලට්ව ලංඅයේ ලං ප.
යෝජින ලංව්ලේධීැ ලංම්ඩ  ද ලංතීරණ ලං අනුල ලංවටයුතු ලංකිීමම ලං ශෝ ලංතීරණය ලංබේ්වමව ලංකිීමම ලංරතික් ව ලං
කිීමම ලං ලුහුඬු ලං අධිවරණ ලං විනි්චයකින් ලං නියම ලං වරැ ලං ය යවට ලං යට්ව ලං විය ලං ශගකි ලං ලරයක් ලං ප.

ී මන්ම ලං

නීනයේනුූලල ලං රලෘ්වති ලං වශ ලං න රතුරු ලං රැව්වරැ ලං ජැමේධය පදි යකු ලං ට ලං බේධේ ලං වගමිණී ම,

න රතුරු ලං

ිණළිබඳ ලංරශවය ලංරභලයක් ලංීළියරප ලංකිීමමට ලංජැ ලංමේධය පදි යකුට අනිසි ලංබවෑ් ලංකිීමම ලංමශ ලංලෘ්වතීය ලංඅචේර ලං
ධ්ශම ලංව  ලංකිීමම ලංරතික් ව ලංවරැ ලංජැමේධය පදි යකුට ලංී රි ල ලංක්රියේ ලංකිීමම ලං මම ලංනීතියට ලංඅනුල ලංයඩුල් ලං
ගිහය ලංශගකි ලංලරයකි.
ම ව ලං යෝජැේ ලං වශ ලං අයශව් ලං ව්බන්ධ යන් ලං සිය ලං මනය ලං යක්ලැ ලං ව ලං ජැමේධය ලං ි මිවරුලන් ේ ලං ශේ ලං
ජැමේධය ලං රවේවයන් ේ ලං වාවිධේැලට ය, ජැමේධය පීන් ේ ලං වමිති ලං ශේ ලං වාවිධේැලට ය, සිවිල් ලං
වමේජ ලංවාවිධේැලට ය, මශජැනේලට ය ලංරජය ලංආරේධැේ ලංවරයි.
වරුණේවර ලංඔ ් ලංඅයශව් ලං ිබඛිනල ලං යවගමිබ්ශ ලං31 ලගනි ලංදිැට ලං වර ලංවශන ලංයගක් ලැ ලංනගවගල් ලංිබිණැයට ලං
ශෝ ලංඊ ්ල් ලංිබිණැයට ලංයන්ලන්ැ.

අධයක් ලංජැරේල්
රජ ද ලංරලෘ්වති ලං යවේ්ශන ්න්තුල
(අමේනයා ලං ල්ව් ලං ලනුලට)
අාව ලං163,
කිරුවැ ලංමේලන ලං,
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හා ජනමාධ්ය අමා්යාසශය.

