
මාධ්ය සංවිධ්ාන එකතුව  
 

නිදහස් මාධ්ය වයාපාරය  

ශ්රී  ලංකා වෘත්තීය ජනමාධ්යවේදීන්වේ සංගමය 

මාධ්ය වස්වක වෘත්තීය සමිති සම්වම්ලනය 

දමිළ මාධ්ය එකතුව  

ශ්රී ලංකා තරුණ ජනමාධ්යවේදීන්වේ සංගමය 

ශ්රී ලංකා මුස්ිම් ජන මාධ්ය සංසදය  
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සියළු මාධ්ය හිමිකරුවන් / ප්රධ්ානීන් වවත, 

 

වකාවිඩ්-19 වගෝලීය වසංගතයට එවරහිව ජනමාධ්ය වගවීම පිළිබදව 
 විදුත්ත සහ මුද්රිත මාධ්ය හිමිකරුවන්, ප්රධ්ානීන් වවත. 

 

ක ොවිඩ්-19 වෛරසය ෛසංගතයක් කෙස කගෝලීයෛ ෛයොප්ත ෛන කේ ක ොක ොකේ ශ්රී ෙං ොෛට ද එහි 

බෙපෑ  දැඩිෛ දැකනමින් තිකේ. එෛැනි පසුබි  දී නිරෛදය  ො විශ්ෛොසදොය  ප්රෛෘේති  ො කතොරතුරු 

කබදො රිමින් ජනතොෛකේ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිය ආරක්ෂො  රමින් සියලු  ජන ොධ්ය ඉටු රනු 

ෙබන්කන් අතිශය භොරදූර  ො ප්රශංසනීය ක ක ෛරකි. අෛදොන  ප ෛ යනතුරු ස ස්ත  ොෙය පුරො  

ජන ොධ්ය සතු එ  යුතු    ො ෛගකී   ැනවින් ඉටු රමින් කේ ෛයසනයට එකරහිෛ  ටයුතු කිරී  ශ්රී 

ෙං ොකේ  ොධ්ය සංවිධ්ොන එ මුතුෛ කෙස අපකේ අකප්ක්ෂොෛයි. ඒ අතර  , විකශ්ෂකයන් පුෛේපේ 

 ර් ොන්තය ඇතුළු  ොධ්ය  ර් ොන්තය ස  එහි පැෛැේ  ආරක්ෂො  රගැනී ද අතිශයින් ෛැදගේ බෛ අපි 

අෛධ්ොරණය  ර සිටිමු.  

ඒ උකදසො කේ ෛයසන ොරී අෛස්ථොකේ දැඩිකෙස සැළකිලි ේ විය යුතු ස  ක්රියොේ    ළ යුතු  රුණු 

කිහිපයක් ක කෙස ඔකේ අෛධ්ොනයට කයොමු කිරී ට අප සංවිධ්ොන අකප්ක්ෂො  රනු ෙබයි. 

• ශ්රී ෙං ො රජයද, නිෛකස් සිට ෛැඩකිරීකේ  ොෙයක් ප්ර ොශයට පේ ර ඇති අෛසථ්ොෛ  අතයෛශය 

සීමිත කස්ෛ  පිරිසක් ස   ොධ්ය  ොර්ය  ණ්ඩෙයක් ප ණක් ආයතන කෛත  ැඳෛො කසසු පිරිසට 

ඔන්ෙයින් තොක්ෂණය ඔසක්ස් නිෛකස් සිට ෛැඩකිරී ට අෛස්ථොෛ සළසො දීක න් ඔවුන් ෛයසනයට 

කගොදුරු වීකේ අෛස්ථො ස  කරෝගය තෛදුරටේ පැතිර යොකේ අෛස්ථො  ැකිතොක් අෛ   ළ  ැකි කේ.  



• පුෛේ  කබදො  ැරී ක් සිදුෛන්කන් නේ ජනතොෛ අතර විෂබීජ සංසරනයවී  ෛැළැක්වී  සද ො අදොෙ 

අංශෛෙ උපකදස් පැතී   ෛැදගේෛන අතර විදුේ  ොධ්ය උප රන භොවිතකේදී ද අදොෙ ප්රමීතීන්ට 

අනුෛ ආෛරන  ටයුතු සිදු රන්නට උපකදස් දී  ද ෛැදගේකේ. 

• ක   සියලු  ොර්ය  ණ්ඩෙ ආයතන කෛත ස  කපරළො නිකෛස් කෛත ප්රෛො නය කිරී ට 

කයොදොගන්නො ෛො න සේූර්ණකයන් විෂබීජ රණය  ළ බෛට ත වුරු කිරී ද නිතිපතො නියමිත 

පරිදි එය සිදුකිරී ද ෛැදගේ ෛන අතර ආයතනකේ ඇති සියලු යන්ර සූර නිතිපතො පිරිසිදු කිරී ද, 

 ොර්ය  ණ්ඩෙ කෛත පිරිසිදුවී  ස  ආරක්ෂොවී  සඳ ො ප සු ේ සැපයී  අනිෛොර්ය කිරී  ඇතිවිය 

 ැකි ගැටලු අෛ   රයි. 

• කරෝගය  ර්ධ්නය කිරීකේ ක්රියොන්විතය සඳ ො පේ ර ඇති ජොති  යොන්රණය දිනපතො ප්රෛෘේති 

සො ච්ඡො පෛේෛනු ෙැකේ. ඒෛොට ස භොගී වී  ස  ඉදිරිපේ ක කරන කතොරතුරු ජන ොධ්ය  ගින් 

කබදො ැරී  රට ස  ජනතොෛ කෛනුකෛන්  ළයුතු ප්රමුඛ යුතු  කි. එක ේ, එෛැනි ප්රෛෘේති 

 මුෛෙට ස භොගී ෛන ආයතනි   ො ප්රොකේශීය  ොධ්යකේදීන්කේ සනීපොරක්ෂොෛ කෛනුකෛන් අෛශය 

ප සු ේ සැපයී  දැඩි ෛගකී ක්  ො යුතු  ක් කේ. 

• විකශ්ෂකයන් රූපෛොහීනී  ොධ්ය ආයතනෛෙ  ොධ්යකේදීහු  යික්රක ෝන භොවිතො  රමින්, ජනතොෛට 

 ො නිෙධ්ොරීන් ඇතුළු පොර්ශෛෛෙට සමීපෛ කතොරතුරු වි සන අන්ද  ස  ඇතැේ විට මුෛ ෛැසුේ 

භොවිතො කනො රන බෛ ක න්  මුෛෛැසු   ද කේෙොෛකින් කගෙට ඇද ද මින් කතොරතුරු වි සන 

ආ ොරයද නොලි ො කිහිපය   ප්රෛෘේති වි ොශ අතරතුර දකින්නට ෙැබුණි.  සියලු කදනො 

අෛධ්ොන ට පේවිය  ැකි බැවින් ඒ සේබන්ධ්ෛ  ොධ්යකේදීන් දැනුෛේ කිරී ද, පුේගෙයොකගන් 

පුේගෙයොට ත න්කේ  යික්රක ෝනය පිරිසිදු  රමින් භොවිතො  රන කෙස උපකදස් දී ද ක හිෙො 

ෛැදගේ කේ. 

• ක ොවිඩ් - 19 වෛරසකේ ජීෛ ොෙය පැය ක ෝ දින ගණනක් විය ැකි බැවින් ඒෛො විවිධ් ද්රෛයෛෙ 

තැෛරී සංසරණය විය  ැකි බෛ වෛදය විකශ්ෂඥයින්කේ ස  වෛරසකේදීන්කේ  තයයි. ඒ 

අනුෛ, දිෛයින පුරො කබදො ැකරන පුෛේපේ වෛරසය ෛ නය ක කරන  ොධ්යයක් බෛට 

පේකනොවී ට දැඩිකෙස ෛගබෙො ගැනී  ජනතොෛකේ ආරක්ෂොෛට ක න්   ොධ්ය  ර් ොන්තකේ 

විශ්ෛොසනීය පැෛැේ ට ද ෛැදගේ ෛන බෛ අපකේ අකප්ක්ෂොෛයි. ඔබ ආයතනෛෙ කෛේ අඩවි ස  

කසසු විදුේ  ොධ්ය ඔස්කස ්ජනතොෛ තුළ පුෛේපේ ක කරහි ඇති විශ්ෛොසය ත වුරු කිරී  ක න්  

කබදො ැරීේ ක්රියොෛලිකේදී අෛශය ෛගවී  ක කරහි සැළකිලි ේවී  ද ඒ කෛනුකෛන් ගන්නො 

ඥොනොන්විත පියෛර කේ.  

ක   තීරණොේ   අෛස්ථොකේ ඔබ ස ය ෙබොදිය යුතු උක්ත  රුණුෛෙට අදොෙෛ ගන්නො පියෛර ස ස්ත 

ජොතිකේ ආරක්ෂොෛ සඳ ො ක න්  පොර්ශෛ රුෛන් කෙස ඔබ  ො අප  ැපවී ආරක්ෂො කිරී ට ෛගබෙො ගත 

යුතු  ොධ්ය  ර් ොන්තකේ උන්නතියටද ෛැදගේ ෛන බෛ  ොරුණි ෛ කපන්ෛො කදනු  ැ ැේකතමු. එබැවින් 



අප සංවිධ්ොන විසින් ඉදිරිපේ  රනු ෙබන  රැණු පිළිබදෛ දැඩි කෙස සැළකිලි ේ ෛන්කන් නේ ශ්රී 

ෙං ොකේ  ොධ්ය සංවිධ්ොන එ මුතුෛ කෙස එය කබක වින් අගය  රනු ෙබයි. 

 

       

සී.කදොඩොෛේත 

 ැඳවුේ රු  

නිද ස්  ොධ්ය ෛයොපොරය 

 

 

 ධ්ර් සිරි ෙං ොකප්ලි  

 ොධ්ය කස්ෛ  ෛෘේතීය සමිති සේකේෙනය 

ප්රධ්ොන කේ ේ 

 

 

 

දුමින්ද සේපේ 

සභොපති 

ශ්රී ෙං ො ෛෘේතීය ජන ොධ්යකේදීන්කේ සංග ය 

 

 

එන්.එේ. අමීන්, 

සභොපති, 

ශ්රී ෙං ො මුස්ලිේ  ොධ්ය සංසදය 

 

 

 නපතිපිේකේ  සර්ෛොනන්ද  

කේ ේ 

දමිළ  ොධ්ය එ තුෛ 

 

 ආදිේ අලි සේරි 

සභොපති 

ශ්රී ෙං ො තරුණ ජන ොධ්යකේදීන් කේ සංග ය 

 

පිටපත්ත:  

 

සියළු ජන ොධ්ය කෛත.  

 

  

 


