
 

මාධ්ය නිවේදනයයි 

 

වාර්තාකරණයේ අයිතිය, වියරෝධතා දැක්වීයේ අයිතිය ඇතුළු භාෂණයේ හා ප්රකානයයේ අයිතිය 

සුරකිනු. 

 

පසුගිය මාර්තු 31 දිය සිට පුරවැසියන්යේ භාෂයයේ හා ප්රකානයයේ නිදහසට බරපතළ බාධා කිරීයේ ක්රියාවන් 

කිහිපයක්ව සිදු ී ඇති බවත් යමය අඛණ්ඩව පැවතීම රයේ ප්රජාාතන්ත්රවාදය අයතුයර් යහළීමක්ව බව අපයේ 

වින්වාසයයි. යේ වය විටත් සියළු සමාජා මාධය ජාාාා අවහිර කරමින් ආණ්ුව විසින් ජායතාවයේ භාෂණයේ හා 

ප්රකානයයේ නිදහස මුළුමනින්ම උල්ාංඝයය කර ඇත. සමාජා මාධය ජාාාා අවහිර කරමින් ජායතාවයේ අදහස් 

ප්රකාන කිරීම වළක්වවාාය ආණ්ුයේ අත්තයයෝමතික යමන්ම මුේධ තීරණය හකුළා යෙය ජායතාවට නිදහයස් 

සිය අදහස් ප්රකාන කිරීමට ඩඩ යදය යාස අප ආණ්ුවට බාකර කියා සිටිමු. 

මාර්තු 31 දිය මිරිහායන් පැවැති වියරෝධයේදී ආණ්ුයේ ආරක්වෂක අංනවා ප්රහාරයට ාක්ව ූ  මාධයයේදීන් ඇතුළු 

පුරවැසියන්ට ඩක්වමන් සුවය ප්රාර්ායා කරමින් අප රජායට බා කර සිටින්යන් මාධයයේදීන්ට හා පුරවැසියන්ට 

එයරහිව දිගු කර ඇති මර්ධයයේ හස්තය වහා හකුළුවා ෙන්යා යාසයි. මාර්තු 31 සිදුීයේදී මාධයයේදීන්ට පහර 

දීම සිදු වන්යන් ඔවුන් යබායහෝ යදයයකු මාධයයේදීන් යාස ආරක්වෂක අංන යවත තමන් හදුන්වා දුන් පසුව බව 

ීඩියයෝ සාක්වෂිි මගින් ඔප්පපු වය අතර එම පහරදීේ සිදු වන්යන් කැමරා උපකරණ ඔවුන් අතැතිව සිටියදීය. 

වාර්තාකරණයට මාධයයේදීන්ට ඇති අයිතිය භාෂණයේ හා ප්රකානයයේ නිදහස සහතික කිරීම උයදසා ඇති 

වැදෙත් අයිතිවාසිකමක්ව වය අතර මාධයයේදීන්ට කවර තත්වයක්ව යටයත් වුවද බාධාවකින් යතාරව සිය වෘත්තිය 

කරයෙය යාමට ඇති නිදහස සහතික කිරීම ආණ්ුයේ වෙමකමක්ව බවද අපි අවධාරණය කරමු. යේ ආකාරයයන් 

මාධයයේදීන්ට පහර දීම පිළිබද විධිමත් ස්වාධීය සහ කඩියේ පරීක්වෂණයක්ව සිදු කරය යාස අප රජායට බා කර 

සිටිමු. 

අයේල්  1 වය දිය මාධයම රා්රියේදී සමාජා මාධය මගින් ආණ්ුවට එයරහිව අදහස් පළ කා තරුණ ක්රියාධරයකු 

වය තිසර අනුරුද්ධ බණ්ඩාර මහතා අත්අඩංගුවට ෙැනීම භාෂණයේ හා ප්රකානයයේ නිදහසට එල්ා ූ  බරපතළ 

තර්ජායයක්ව බව අපයේ පිළිෙැනීමයි. වියන්ෂයයන් අත්අඩංගුවට ෙැනීයමන් පසු එම තරුණයා රදවා සිටිය 

ස්ාායයක්ව යකායතක්ව විමසීේ කාද පැය ෙණයක්ව යය යතක්ව දැනුේ දීමට ශ්රී ාංකා යපාලීසිය කටයුතු යයාකිරීම 

ාැජ්ජාාසහෙත හා බියගුළු ක්රියාවක්ව බවද අප යපන්වා යදමු. ජායතාවයේ භාෂණයේ හා ප්රකානයයේ නිදහස 

උල්ාංඝයය කිරීමට මර්දනීය නීති හා ආරක්වෂක අංන යයාදා ෙැනීම අප පිළිකුයාන් යුතුව යහළා දකිය අතර එම 

ක්රියාවන් වහා යවත්වය යාස අප රජායට බා කර සිටිමු. 

කිසිදු යහ්තුවක්ව යයාමැතිව, නිරීක්වෂයය වය පරිදි ජායතාව විසින් සංවිධායය කා වියරෝධතා වයාපාරය 

කඩාකප්පපල් කිරීයේ එකම අරමුණ ඇතුව ඇදිරි නීතිය පැයීයේ ජායාධිපතිවරයායේ ක්රියාව මුළුමනින්ම 

ප්රජාාතන්ත්රවියරෝධීය. මහජායයා බරපතළ පීඩාවන්ට ාක්ව ී ඇති අවස්ාාවක ඔවුන්යේ සාධාරණ ඩල්ලීේ ඩටු 

කිරීම සදහා මැදිහත් වයවා යවනුවට ජායාධිපතිවරයා විසින් රට පුරා හදිසි තත්වයක්ව ප්රකානයට පත්කරමින් 

ආණ්ුක්රම වයවස්ාාව හැර අන් නයමම නීතියක්ව අතික්රමණය කා හැකි, සංයනෝධයය කා හැකි, සහ අත්හිටුවිය 

හැකි මර්දයකාරී හදිසි නීති යරගුාාසි ක්රියාත්මක කිරීම ප්රජාාතන්ත්රවාදය ආපසු හරවා මහජාය වියරෝධය යටපත් 

කිරීයේ උත්සහයක්ව බව බැලූ බැල්මට යපනී යයි. යමම හදිසි නීති යරගුාාසි හා යපාදු ජාය ජීවිතයට බාධා 

පමුණුවය ඇදිරි නීතියද වහා ඩවත් කරය යාස අප රජායට බා කර සිටිමු. එයමන්ම පාර්ියේන්තුව නියයෝජායය 

කරය පක්වෂ විපක්වෂ සියළුම මහජාය නියයෝජිතයන්යෙන් අප ඩල්ාා සිටින්යන් ප්රජාාතන්ත්රවාදය යටපත් කරය 

ජායාධිපතිවරයා පැයූ  හදිසි නීති යරගුාාසි පාර්ියේන්තුයේදී සේමත කිරීමට ඩඩ යයායදය යාසයි. 

වියරෝධය දැක්වීම ඇතුළු අදහස් ප්රකාන කිරීමට ඇති අයිතිය යමන්ම සමාෙමයේ හා සංවිධායය ීයේ අයිතිය 

පුරවැසියන්ට ආණ්ුක්රම වයවස්ාායවන් හිමි ී ඇති මූික අයිතිවාසිකමක්ව බවත් මූික අයිතිවාසිකේ යමරට 

ජායතාවයේ පරමාධිපතයයේ යකාටසක්ව බවත් අප රජායට අවධාරණය කරමු. ශ්රී ාංකා ජායතාවයේ පරමාධිපතයය 

සුරැමකම ජායාධිපතිවරයා ඇතුළු ආණ්ුයේ අත්හළ යයාහැකි වෙමකමක්ව බවත් අප රජායට සිහිපත් කරමු. යමම 



 

තත්වය තුළ ආණ්ුව විසින් භාෂණයේ හා ප්රකානණයේ නිදහසට, සමාෙමයේ හා සංවිධායය ීයේ අයිතියට, 

මාධයයේදීන්ට වෘත්තිය නිදහයස් කරයෙය යාමට ඇති අයිතියට හා ප්රජාාතන්ත්රවාදයට සිදු කරය බාධා කිරීේ වාදී 

ඊට එයරහි ීමට අප පසුබට යයාවය බවත්, ඒ සදහා පුරවැසියන් ෙනු ාබය ක්රියාමාර්ෙ වාදී ඔවුන් සමෙ එකට 

සිට ෙැනීමට ද අප සූදායේ බවත් ප්රකාන කරමු. 

 

විධායක මණ්ඩාය යවනුයවන් අත්සන් කයල් 

 

දුාාන් දසයායක    යක්ව. සංජීව 

යල්කේ     සභාපති     

නීතිඥ / මාධයයේදී   මාධයයේදී 


