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ජනමාධ්ය ප්රතිසංස්කරණ ජමතනින් ජකාතනටද? 

 

මැයි 03 වන දිනට යෙයෙන ය ෝක ජනමාධ්ය නිෙහස්  දිනෙ නිමිත්යෙන් 2018 මැයි 02 දින නිෙහස් 
මාධ්ය වයාපාරෙ විසින් සංවිධ්ානෙ කරන  ෙ ප්රසිද්ධ් යද්ශනෙ හා විද්වත් හමුයේ දී එම්.යේ.ආර්.යේවිේ 
මහො, යජයෂ්ඨ  කථිකාචාර්ෙ  ජනසන්නියේෙන අංශෙශ්රී ජෙවර්ධ්න විශ්ව විෙයා ෙ විසින් පවත්වන 
 ෙ යද්ශනෙ  

 

ශ්රීලංකාජේ මාධ්ය ප්රතිසංසක්රණ පිළිබඳව ජබාජහෝ උත්සාහයන් ජෙන ඇතත්. එම උත්සාහයන් 

සාර්ථකත්වයට වඩා ලං වන්ජන් අසාර්ථකත්වජේ ඉමටයි. ජමම අසාර්ථතකත්වය ජසසු සාධ්ක 

රැසක් හා සංකලනජේ දි මාධ්ය වයවහුය තුළ වයාධි ජනක තත්වයක් ඇති ජකාට තිජබන බව 

නිෙමනය කිරීම අසාධ්ාරණ ජනාජේ.කඩවුණු ජ ාජරාන්ු හා අහිමි වු අවස්ථාවලින් ශ්රීලංකාජේ 

මාධ්ය ප්රතිසංස්කරණ පිළිබඳ අතීතයuqේරා තබා ඇත. ජමම ජකටි සටහජන් අරමුණ ජම් 

අසතුටුදායක අතීතය හා වර්තමානය හරහා නැවුම් මං ජ තක් ඔස්ජස් ඉදිරියට පිය නැගිමට 

ජකජරන ජයෝජනාවකි. ජමම ජයෝජනා ජබජහවින්ම පුේෙලානුබේධ්ව සහ ආත්ීය එකක් වන 

බැවින් එය විවාදයට බඳුන් විය හැකිය. 

1.1 මාධ්ය ප්රතිසංස්කරණ හා යද්ශපා න නයාෙ පත්ර 

මාධ්ය ප්රතිසංස්කරණ සැමවිටම මැතිවරණ කාල සීමාවන් හි දි ජේශ ාලන නයාය  ත්රජේ 

ඉහළ තැනක් ෙනී. මෑත අතීතජේ අත්දැකීම වී ඇත්ජත්  ක්ෂ ජේදයකින් ජතාරව මාධ්ය 

 ප්රතිසංස්කරණ පිළිබඳව ජ ාජරාන්ු මැතිවරණ ජේදිකාවල නිදැල්ජල් පියා සලන බවය. 

මාධ්ය ප්රතිසංස්කරණ අතීතය ජදස ජකටි විමසුමක නිරතවීම ජයෝෙය යැයි සිජත්. 
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මාධ්ය ප්රතිසංසක්රණ උත්සහායන් 1963-2018 

j¾Ih උත්සාහෙ මුඛ්ය ප්රතිඵ ෙ 
1963 පුවත් ත් ජකාමිෂන් jd¾;dj 

 

පුවත් ත් මණ්ඩලය 
පිහිටුවිමට ks¾foaY  

1966 ශ් රීලංකා ගුවන් විුලි සංස්ථාව 
 ණතකින් පිහිටුවිම  

රාේ ය විේුත් මාධ ය 
ඒකාධිකාරයක්   බිහි විම  

1989 තරුණ අසහනය පිළිබඳ i¾j 
 ාක්ික කමිටුව  

මාධ ය තුළ තරුණ 
සහභාගිත්වය වැඩි කිරීම 

1991 තරුණ අසහනය පිළිබඳ ලක්ෂ්මන් 
ජයතිලක කමිටුව 

මාධ ය තුළ තරුණ 
ක් රියාකාරිත්වය වැඩි කිරිම  

1994 ජ ාු ජන එක්සත් ජ රමුජණ් 
මැතිවරණ ප රකාශනය 

පුළුල් මාධ ය ප රතිසංස්කරණ 
හා මාධ ය සංවර්ධ්ණය 

1996 ආර්.ජක්.ඩබ්.ගුණජස්කර වාර්තාව පුළුල් නිතිමය 
ප රතිසංස්කරණ සමුහයක් 

1998 ජකාළඔ ප රකාශනය නිදහස් මාධ ය ේ යා ාරය , 

කර්තෘ සංසදය, පුවත් ත් 

ප රකාශකයින් ජේ හා 
වෘත්තීය මාධ යජේදීන් අතර 
භාවිතය පිළිබඳ එකඟතාවය 

2005 ජනමාධ ය පිළිබඳ ජනාධි ති 
කාර්ය සාධ්ක වාර්තාව 

මාධ ය අන්තර්ෙතය පිළිබඳ 
නිර්ජේශ සමුහයක්  

2005 ජතෝලංෙමුව ප රකාශය ජ ාු ජස්වා මාධ ය 
 ේධ්තියක් පිළිබඳව මාධ ය 
සංවිධ්ාන එකතුජේ නිර්ජේශ 

2006 ස්ත් රී පුරුෂ බව පිළිබඳ මාධ ය 
ආචාර ධ්ර්ම  

ස්ත් රී පුරුෂ මාධ ය ජතාරතුරු 
භාවිතය පිළිබඳ එකඟතාව  

2006 වැලිෙම ප රකාශනය ජනවාර්ගික අර්ුදය සහ 
සංහිදියාව සංජේදී 
වාර්තාකාරණය පිළිබඳ 
එකඟතාවය 

 2007 ජනමාධ ය හා ජතාරතුරු 
අමාත් යංශජේ ජාතික මාධ ය 
ප රති ත්තිය 

මාධ යජේදීන්ට 
මාර්ජෙෝජේශය 

2008 මාධ ය නිදහස හා සමාජ වෙකීම 
පිළිබඳ ජකාළඔ ප රකාශනය 

ජකාළඔ ප රකාශනය( 1998) 

නැවත විමසීම 

2010 කැළණිය විශ්ව විේ යාලජේ 
ජනසන්නිජේදන අධ යයන 
අංශජේ ප රකාශනය 

මාධ ය විේ යාර්ින් විසින් 
ආණ්ුවට නිර්ජේශ 
සමුහයක්  

2016 මාධ ය ප රතිසංස්කරණ පිළිබඳ 
ජාතික ජල්කම් කාර්ාායලජේ 
වාර්තාව 

ුජන්ස්ජකෝ දර්ශක භාවිතා 
කරමින් ශ් රීලංකාජේ මාධ ය 
භාවිතය ඇෙයීමට 
ලක්කරමින් නිර්ජේශ ලබා 
දීම 
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සමස්තයක් වශජයන් ෙත් කළ මාධ ය ප රතිසංස්කරණ උත්සහායන් කණොටුදායක ජලස  

අසාර්ික වි ඇත. වඩාත්ම කණොටුදායක වන්ජන් යම් යම් ජේ ජනාකර සිටිමට ුන් ජ ාජරාන්ු  වා 

මාධ ය නිදහස ජවනුජවන් ලබා ුන් ඉඩ ප්රස්ථා ජලස සැලකීමට ජමම සමාජය ුප ත් වී තිබීමය.  

2015 ජ ාු අජපක්ෂකයාජේ ප්රධ්ාන උේජයෝෙ  ාඨය වුජේ අ  ජනමාධ්යජේදීන්ට  හර  
ජදන්ජන් ජහෝ මරා දමන්ජන් නැත යන්නයි.2000-2015 කාලය අතරතුර අුම වශජයන් 

ජනමාධ්යජේදීන් එජකාජළාස්ජදනකු මරා දමා ඇති අතර තවත් ජබාජහෝ ජදනා තර්ජනයට ලක් වී ජහෝ 

 ැහැර ෙැනීමකට ජහෝ ලක් වී ඇත. විේුත් මාධ්ය ආයතන ගිනිජෙන ජහෝ විනාශ කර ඇත.  

දැනට ජනමාධ්යජේදීන්ට  හර දීම් නතර වී ඇතත් එය සම්පුර්ණජයන්ම  ාලනය වි නැත.  

 

මාධ්යජේදීන් ඝාතනය කිරීමට ජහෝ  ැහැර ෙැනීමට උල් න්දම් අන් අය තවමත් නිදැල්ජල්ය.  

වයවස්ථාමය ජ රමුජන් ජතාරතුරු දැනෙැනිජම්  ණත සම්මතවිම වැදෙත් ජයග්රහණයකී.  

විේුත් මාධ්ය නියාමනය පිළිබඳව යම්කිසි කටුත්තක් සිුවන බවට දැනෙන්නට තිජබ්. ඒ 

හැරුණ විට වඩාත් ප්රෙතිොී මාධ්ය නීති  ණවා ෙැනිමට ජහෝ ලිහිල් කිරීමට ඇති කළ  ණත්  

අසාර්ථක වී ඇත. මාධ්ය ආයතනය සහ පුහුණුජේ ප්රමිතිය ප්රශ්න කටුතු තත්වයක තිජබ්.  

 
මාධ්ය හසුරුවා ෙැනිම පිළිබඳව මුලික කටුතුවත් කිරීමට අසමත් සමාජ වාතාවරණයක ඉහළ 

මට්ටජම් මාධ්ය ප්රතිසංස්කරණ සිු ජනාවන්ජන් යැයි මැසිවිලි නැගීජම් අර්ථයක් තිජබ්ද? 

 ශ්චාත් නිදහස් ශ්රී  ලංකාජේ ජේශ ාලන කළමනාකරුවන් ුර්වල සහ ආත්මාර්ථකාී පිරිසක්  

බවට මතයක් තිජබ්.  ජමවැනි තත්වයක් හමුජේ ඔවුන් ජෙන් ප්රෙතිොී මාධ්ය ප්රතිසංස්කරණ  

බලාජ ාජරාත්තු වීම අර්ථවත්ද යන්න නැවත මතුවන ප්රශ්නයකි. 
සමස්තයක් ජලස මාධ්ය ප්රතිසංස්කරණ යනු සිවිල් සමාජය විසින් ආණ්ුව ජවත බාර ජදනු  

ලබන ජයෝජනාවලියකි. ජමම ජයෝජනාවලිය ආණ්ුව ජවත  බාර ුන්  මණින් එය ඉටු  

ජවතැයි සිතීම යථාර්ථවාදි වන්ජන්ද? 

දිගින් දිෙටම අසමත් පිරිසකට මාධ්ය ප්රතිසංස්කරණ පිලිබඳ ජයෝජනා බාරදී ඒවා ඉටු ජනාවන  

තැන විකල්  මං ජ ත් ෙජේෂණය ජනාකිරිම ජකාජතක් තාර්කිකද? 

නිසැක වශජයන්ම විකල්  මංජ ත් ෙජේෂණය කිරීමට හාත් ස ඇති යථාර්ිය, දැනුවත්  
මාධ්ය විදයාර්ියාට ජ ළඔවීම් ජනාකරන්නජන්ද?  එජස් කිරීජම් දී මාධ්ය ප්රතිසංස්කරණ  

සාර්ථකත්වජේ ඉමට වඩා අසාර්ථකත්වජේ ඉමට නැඔුරුවීමට බල ාන්ජන් ද විමර්ශනය  

කළ ුතුව ඇත. 
 

1.2 අසාර්ථකත්වෙට බ පෑ යහ්තු 

 
මාධ්ය ප්රතිසංස්කරණ සාර්ථක ජනාවීමට බල  ෑ ජහ්තුව පිළිබඳ සිු කළ විමර්ශනයකදී  හත  

සඳහන් කරුණු ඉදිරි ත් කළහ.  

# මාධ්ය ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාවලිය අඛණ්ඩව සිු ජනාජේ. එය බාහිර බල ෑම් මත කෘත්රිමව  
ජනනය කළ උේජයෝෙය නිසා මතුවන ක්රියාකාරිකමකී. 
# මාධ්ය ප්රතිසංස්කරණයට අදාළ ෙැටළු පිළිබඳව ප්රමාණවත් ජලස විශ්ජල්ෂණය ජනාජකජර්.  
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ඒ ජවනුවට අහඔු ජලස ජතෝරා ෙත් ෙැටළු විවිධ්  ාර්ශව විසින් තමන්ට අභිමත ජලස ඉදිරි ත් ජකජර්. 
# මාධ්ය ප්රතිසංස්කරණ යනු යම්කිසි සිුවිම් මාලාවකට දක්වන ප්රතිචාර මිස අදාළ කරුණ  

ෙැඔුරින් ග්රහණය කර ෙන්නා ක්රියාවලියක් ජනාජේ. දැනට සංස්කරණය වන මාධ්ය  

ප්රතිසංස්කරණ යල්  ැන ජොසිනි. මාධ්ය  රිසරය බර තළ ජලස  ජවනස් වී ඇති අතර සමාජ  
මාධ්ය සහ අභිසරණය වැනි ක්රියා ජමම මාධ්ය ප්රතිසංසක්රණ වලින් ආවරණ ජනාජේ. 
# ප්රෙතිොී මාධ්ය ප්රතිසංස්කරණ වලට සුුසු වටපිටාවක් නැත. උදාහරණ ජලසට 

 මාධ්යජේදීන්ජේ වෘත්තීය පුහුණුජේ අු තරමින් ප්රෙතිොී ප්රතිසංස්කරණ කිරීජම් ුෂ්කරතා 

මතු කර ඇත. 
# මාධ්ය කර්මාන්තය යනු සැබෑ ජලසින්ම කර්මාන්තයක් ජනාජේ. ුිත ප්රාේධ්න 

හිමිකරුවන් මාධ්ය ප්රතිසංසක්රණ වලට සංජේදී ජනාජවති. 
# විේුත් මාධ්ය ආයතනවලට ඉතා ලිහිල් සහ අක්රමවත් ජකාන්ජේසි මත බල ත්ර නිකුත්  
ජකාට ඇත. එවැනි  රිසරයකදී ඔවුන් මාධ්ය නියාමනයට එජරහි වීම පුුමයට කරුණක් 

 ජනාජේ.  

# විේුත් මාධ්ය නීතිරිති මඟින් නියාමනය කිරීමට උත්සාහ කිරීම යල් ැන ගිය අභයාසයකි 

. මාධ්ය ප්රතිසංස්කරණ ීලඟ මාධ්ය රැල්ල කළමනාකරණය කිරිම දක්වා ජයාමුජේ. ජමහි දී  
සුසමාදර්ශක ජවනසක් සිුවිය ුතුව ඇත. මාධ්ය නිෂ් ාදකයා ජනාව මාධ්ය  ාරිජභෝගිකයා ජවත 
අවධ්ානය ජයාමු කළ ුතුව ඇත.මාධ්ය කළමනාකාරණය සිුවිය ුත්ජත් මාධ්ය සාක්ෂරතාවය හා 

උේජේශක ක්රියාවලියකි. 
# මාධ්ය ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාවලිය තුළ ප්රමුඛතා පිළිබඳ වැටහීමක් තිබිය ුතු අතර ජවනස්  

කිරීම සඳහා මාර්ෙ සැලැසම්ක් තිබිය ුතුය.  

# මාධ්ය ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාවලියට සම්බන්ධ්  ාර්ශකරුවන් අතර අජනානය විශ්වාසය හා  

ෙැටළු බිහිව ඇත. 
# මාධ්ය ප්රතිසංස්කරණ ෙැන කථා කරන ඇතැම් ක්රියාධ්රයන් ජේ සංවිධ්ාන වල  

විශ්වනීයත්වය පිළිබඳ ෙැටළු ඇත.  

# ජනමාධ්යජේදීන් ජේ පුහුණුජේ ඇති අු ාු නිසා ඇතැම් අය තුළ මාධ්ය ප්රතිසංස්කරණ  

විජරෝධී අදහස් මතු ව ඇත.  

 

ජමම  ලැයිස්තුව තවත් දිර්ඝ විය හැකිය. 
 

1.3- ඉදිරි මඟ 

 
 වතින තත්වය හමුජේ අ  සියළු මාධ්ය ප්රතිසංස්කරණ අතහැර දමා ජවජළඳ ජ ාල සමාජ  
බලජේෙ වලට හා කර්මාන්තයට රිසි ජලස සහ ස්වයං සිේධ්ව  වත්වා ජෙන යාමට ඉඩ  

ජදන්ජන්ද?  

එජස්ත් නැත්නම් මාධ්ය ප්රතිසංස්කරණ යථාර්ථයක් බවට  ත් කර ෙැනිම සඳහා වඩාත් 

 ජවජහස වි ක්රියාකාරි ජවමුද?  නැතජහාත් තාක්ෂණික නජවෝ ාදනයට ඉඩ දී ඒ අනුව මාධ්ය  

නයාය  ත්ර හා භාවිතය  වත්වා ජෙන යාමට ඉඩ ජදමුද?  
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1.4 සුසමා ෙර්ශක යවනස  
 

ඉහතින් නැගු ප්රශ්නවලට පිලිතුරු අ  විසින්ම ජසායා ෙත ුතුය. එජහත් ජම් අවස්ථාජේදි  
ජකජරන්ජන් මාධ්ය ප්රතිසංස්කරණ පිළිබඳ එළඔුම  ජවනස් කිරීමට ජයෝජනා කිරීමයි.  

ජයෝජනාව සරල කර කියජතාත් මාධ්ය ප්රතිසංස්කරණ පිළිබඳව ජර්ඛීය එළඔුමකින් බැහැර  

වීසංකිර්ණතාවය පිළිබඳ එළඔුමකට ජයාමුවන ජලස ජයෝජනා ජකජර්.  

ජර්ඛීය එළඔුමකදි ජකජරන්ජන් කළින් තිරණය කළ ඉලක්කයක් අත් ත් කර ෙැනීම  

ජවනුජවන් ක්රජමෝ ායික ජලස වැඩ පිළිජවළක් ක්රියාත්මක කිරීමයි. සංකිර්ණතාවය පිළිබඳ එළඔුම 

බහුවිධ් අවස්ථාවන්ට හා බහුවිධ් නයායත්මක ප්රජේශවලට සහ ක්රියාවලිට සමාජජේ මතුවන 

යථාර්තයන්ට ඉඩ සලසයි.  

සංකිර්ණතාවය පිළිබඳ අවස්ථාවකදී අර්ුදකාරී වුහයන් සම්මුතිකවත් ක්රියාත්මක වන ආකාරය 

අධ්යයනය ජකජර්.  

අපිජවළ තුලින් පිළිජවල ඇති වන ආකාරය විග්රහ ජකජර්. 
 යම් ක්රියාවලියක් තුළ එකිජනකටස්වාධීනවු බව ජ ජනන ක්රියාකාරිකයින් ජ ාු අරමුණක්  ජවනුජවන් 

එකතු කර ෙැනීජම් වැඩ පිළිජවළක් ඇති කර ෙත හැකිය. අදාළ තත්වයන් ඇති වු විට එකිජනකට 

ස්වාධීන හා  රස් රව ක වන  ාර්ශවකරුවන් හට ජාජාාටි කාලින ව ජාජාෝ දිගු කාලිනව අරමුණු ජය 

ෙැනිම සඳහා එකතු විය හැකිය. එජාජා්ම අවසන් ඉලක්කය අ ැහැදිලි හා අජජන්ක්ා   එකක් විය 

හැකි බව සංකිර්ණතාව පිළිබඳ එළඔුම පිළිෙනී. 
1.5- මාධ්ය ප්රතිසංස්කරණ පිළිබඳ අවධ්ානය ජයාමු කරන ජමම ජයෝජනාජේදී මුලිකාංෙ  හක්  

සංකිර්ණතා පිලිබඳ එළඔුමක් ඔස්ජස් කළමනාකරණය කර ෙත හැකි ආකාරය ජයෝජනා  

ජකජර්. 
 

1- නයායාත්මක හා වයවස්ථාමය රාමු  
 

2- මාධ්ය සාක්ෂරතාවය හා මහජන අවකාශය 
 

3- තාක්ෂණික සංකිර්ණයය  
 

4- මාධ්ය කර්මාන්තජේ ක්රියාකාරකම් හා ප්රතික්රියා 

 
5- ඉහත සඳහන් මුලිකංෙ හතජර් සමසථ්යික ක්රියාකාරිත්වය 

 
 
සංකීර්ණතා ප්රජේශයක් ඔසජ්ස් මතු කළ ක්රියාවලියන් ජෙන් මතුවන ප්රතිඵළජයන්  

 ාර්ශවකරුවන් ජේ ඕනෑ එ ාකම් තරමක් ුරට ජහෝ පිරිමසාලිය ුතුය.  

 ාර්ශවකරුවන්ට එකට ක්රියාත්මක වීමට අවකාශයක් නිර්මාණය වන අතර අවශයවු විජටක 

 ජවන්ව ක්රියාත්මක වීජම් අවකාශයක් ද  ැවැතිය ුතුය. 
 ාර්ශවකරුවන් අතර ඇති අසමානකම් නව ප්ර ංච හා සංසිේධීන් මතු කරන 

නිර්මාණාත්මකඅවකාශයක් ජලස සැලකිය ුතුය. ජමම නිර්මාණාත්මක අවකාශය තුල ඇතිවන 

ආතතීන් කළමනාකරණය  කර ෙැනීජම් හැකියාවක් තිබිය ුතුය.  
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ජමම ආතතිදායි තත්වයක්  නනසර්ගික ජහෝ අයහ ත් තත්වයක් ජලස සැලකිය ුතු නැත.  

මාධ්ය ප්රතිසංස්කරණ  පිළිබඳ සරල ජර්ඛීය එළඔමුකට සාජ ක්ෂකව සංකිර්ණතාව පිළිබඳ එළඔුමක් 

අභිජයෝොත්මකය. ෙතිකය.  

ශ්රීලංකික සමාජය එවැනි ෙතික හා අභිජයෝොත්මක එළඔුමකට සුදානම්ද? 

 
අවම වශජයන් ශ්රීලංකාජේ මාධ්ය ප්රතිසංස්කරණ සතුටුදායක ජලසින් ඉටු ජනාවන බව  වසන  

පි රිසක් ජමම ෙතික අභිජයෝෙය බාර ෙැනීමට සුදානම් ද?  
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