
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

Ethics Eye මාර්ගෝප්ේශන සංග්රහය 
2020 

 



   
 

Page 1 of 9 
 

පටුන 
      

පෙරවදන ...................................................................................................................................... 2 

1. වැරදි පුවත් වාර්තාකරණය ......................................................................................................... 3 

2. නිවැරැදි කිරීම් හා සමා අයැදීම/ පිළිතුරු දීමට අවස්ථා................................................................... 3 

3. පුවත්ෙත් වාර්තාවක/ලිපියක මූලාශ්ර ෙළ කිරීම සහ රහසය මූලාශ්ර .................................................. 3 

4. අෙරාධ /සමාජ ප්රශ්ණ පිළිබඳ පුවත් ෙළ කිරීපම්දී ......................................................................... 4 

5. ආගමික /ජනවාර්ික පුවත් ෙළ කිරීපම්දී ..................................................................................... 4 

6. දිවි අහිමි කරගැනීම  සම්බන්ධ පුවත් ෙළ කිරීපම්දී ....................................................................... 4 

7. පෙෞද්ගලිකත්වය /පෙෞද්ගලික පතාරතුරු ෙළ කිරීපම්දී ................................................................ 6 

8. පකාන්කිරීම් /පවනස්පකාට සැලකීම්/අගතිසහගත සහ අවඥාසහගත සදහන් කිරීම් ....................... 6 

9. බාලවයස්කරුවන් සම්බන්ධ වාර්තා කරණයන්............................................................................ 7 

අර්ථ නිරූෙණය ............................................................................................................................. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Page 2 of 9 
 

පපරවදන 
  

Ethics Eye යනු, ශ්රී ලංකාව තුළ මාධය ආචාර ධර්මයන්ට අනුකූල වූ මාධය සංස්කෘතියක් පෙෝෂණය කිරීම 
උපදසා කටයුතු කරනා, ෙර්පේෂණ මත ෙදනම් වූ ෙර්යන්තයකි. ශ්රී ලංකාපේ එදිපනදා වාර්තාකරණය තුළ 
දක්නට ලැපබනා මාධය ආචාර ධාර්මික උල්ලංඝනයන් හා ඊට අදාළව සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු 
විෂපයහි මාධය ක්පෂ්ත්රය සමගත්, පොදුජනයා සමගත් සම්බන්ධ වන්නට හා ඔවුන්ව දැනුවත් කරන්නට 
අපි කටයුතු කරමු. 
 
මාධය ආචාර ධර්ම යනුපවන් පමහිදී හැඳින්පවන්පන්, මාධයකරණපේදී පිළිෙැදීමට දිරිගැන්පවන යම් 
ප්රතිෙත්ති හා සම්මතයන් පේ. පමවන් මාධය ආචාර ධර්මයන් ෙැවතීපම් අවශයතාවය වන්පන්, යම් 
ොර්ශවයන්ට පහෝ පුද්ගලයින්ට පහෝ පුද්ගල කණ්ඩායම් වලට පහෝ පොදුපේ මහජනතාවට මාධයකරණය 
ඔස්පස් අගතීන් පහෝ පකාන් කිරීම් සිදුවීම වැළැක්වීමටත්, මාධයකරණපේ වෘත්තිය පගෞරවය ආරක්ෂා 
කිරීමටත් පේ. මාධය මින් වාර්තාකරණපේදී පමම මාධය ආචාර ධර්මයන්ට අනුකූල වීම අතිශයින්ම 
අවශය කරුණක් වන්පන්ත් එනිසායි. 
 
අෙ විසින් ඉදිරිෙත් කරන පමම මාධය ආචාර ධර්ම සංග්රහය සම්ොදනය සඳහා, ශ්රී ලංකාපේ කර්තෘ සංසදය 
මින් හඳුන්වා දී ඇති වෘත්තිය ප්රතිෙත්ති මාලාවත්, යම් ක්පෂ්ත්රයන් සඳහා පලෝකපේ පවනත් පිළිගත් 
අධිකාරීන් සහ ආයතන මින් හඳුන්වා දී ඇති ආචාර ධර්ම සංහිතාවන්ද ෙරිශීලනය පකාට ඇත. 
 
පමම Ethics Eye මාධය ආචාර ධර්ම සංග්රහය, මාධය වෘත්තිකයින් හටත්, මාධය ක්පෂ්ත්රය පිළිබඳ උනන්දුව 
සහ අදාළත්වය ඇති විදයාර්ීන් හටත්, ොඨක ප්රජාව හටත් එකපස් වැදගත් වනු ඇතැයි අපි සිතමු. ඒ ඔස්පස් 
වඩාත් යහෙත්, වඩාත් ආචාර ධාර්මික මාධයකරණයක් ශ්රී ලංකාව තුළ ඇතිවනු ඇතැයි අපි උදක්ම අපේක්ෂා 
කරමු. 
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පුවත්පත් මාධ්ය අචාරධ්ර්ම මාලාව 

 

1. වැරදි පුවත් වාර්තාකරණය  

1-1 පුවත්ෙත් සෑමවිටම සාවදය, පනාමඟ යවන සුළු පහෝ විකෘති කළ පතාරතුරු (ඡායාරූෙද ඇතුළත්ව) 

ප්රකාශයට ෙත් පනාකිරීමට වග බලා ගත යුතුය.1 

2. නිවැරැදි කිරීම් හා සමා අයැදීම/ පිළිතුරු දීමට අවස්ථා 

2-1 යම් කිසි ෙළවූ වාර්තාවක් කරුණු අතින් වැරැදියැයි කර්තෘට පෙනී යන අවස්ථාවකදී එය නිසි 

ප්රමුඛතාවක් ඇතිව සහ පයෝගය වන්පන් නම් සමා අයැදීමක් ද ඇතිව, එම නිවැරැදි කිරීම හා සමා අයැදීම 

පීඩිත පාර්ශවයේ කැමැත්තට පටහැනි වන අවස්ථාවකදී හැර, අයනක් හැම වියටකදීම වහාම ෙළ පකාට 

එය නිවැරැදි කළ යුත්පත්ය.2 

2-2  කරුණු අතින් සාවදය ප්රකාශන නිසා පුද්ගලයන්පේ පහෝ සංවිධානවල පහෝ කීර්තියට පගෞරවයට, 

නම්ුවට, හැඟීම්වලට පෙෞද්ගලිකත්වයට හා නිලයට හානි සිදුවන්පන් නම්, ඒ ප්රකාශනවලට පිළිතුරු දීම 

සඳහා සාධාරණ හා යුක්ති සහගත අවස්ථාවක් ඒ පුද්ගලයනට පහෝ සංවිධානවලට පහෝ දිය යුත්පත්ය. එම 

පිළිතුරු සිය කරුණු ෙැහැදිලි කිරීම සඳහා  පැමිණිළිකරු/ෙැමිණිළිකාරිය කරන ප්රකාශයට සීමා විය යුතු 

අතරම, සිදුවිණැයි කියන වරද නිවැරැදි කිරීම පිණිස අවශය ප්රමාණයට වඩා එය දීර්ඝ ද පනාවිය යුත්පත්ය.3 

2-3 වරද ගැන සමාව අයැදීම පහෝ කනගාටුව ෙළ කිරීම පවනුවට  පැමිණිළිකරු/ෙැමිණිළිකාරියපේ 

පිළිතුරට ප්රතිචාර දක්වන කතුවරු පහෝ පුවත්ෙත් කලාපේදිපයෝ ඊට පිළිතුරු දීපම් තවත් අවස්ථාවක් අතෘේත 

ොර්ශවයට නැවත ප්රතිචාර දැක්වීමට අවකාශය සැලසිය යුතුය.4  

3. පුවත්පත් වාර්තාවක/ලිපියක මූලාශ්ර පළ කිරීම සහ රහසය මූලාශ්ර 

3-1 පතාරතුරුවල රහසය භාවය ආරක්ෂා කළ යුතු මූලාශ්ර, එය අනාවරණය කිරීපම් අවසරය ඒ 

මූලාශ්රපයන්ම පනාලැපබන පතක් පහළිදරවු පනාකිරීපම් සදාචාරත්මක වගකීමක් සෑම පුවත්ෙත් 

කලාපේදියකුටම/පේදිනියකටම ඇත්පත්ය.5  

3-2  මුලාශ්ර සඳහන් පනාකර සිටිය හැකි අවස්ථාවන් වන්යන් ,  

 
1 එඩිටර්ස් පකෝඩ් ඔෆ් ප්රැක්ටිස ්කමිටි (2019), Editors' Code of Practice (සංස්කාරකවරුන්පේ භාවිත සංග්රහය), ප්රපේශය: 
https://www.editorscode.org.uk/the_code.php.; ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසදය (2015), ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසදය වෘත්ීය 
ප්රතිපත්ති මාලාව, පි.1 ප්රපේශය: http://www.slpi.lk/wp-content/uploads/2019/05/Editors-Code-Sin.pdf.  
2 ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසදය (2015), ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසදය වෘත්ීය ප්රතිපත්ති මාලාව, පි.2 ප්රපේශය: 

http://www.slpi.lk/wp-content/uploads/2019/05/Editors-Code-Sin.pdf; ඉන්දියානු පුවත්ෙත් මණ්ඩලය (2010), 
Norms of Journalistic Conduct (ජනමාධය භාවිතාපේ සම්මතයන්), පි. 17 (14, i.), ප්රපේශය: 

http://www.presscouncil.nic.in/OldWebsite/NORMS-2010.pdf. 
3 ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසදය (2015), ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසදය වෘත්ීය ප්රතිපත්ති මාලාව, පි.2 ප්රපේශය: 
http://www.slpi.lk/wp-content/uploads/2019/05/Editors-Code-Sin.pdf. 
4 ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසදය (2015), ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසදය වෘත්ීය ප්රතිපත්ති මාලාව, පි.2 ප්රපේශය: 
http://www.slpi.lk/wp-content/uploads/2019/05/Editors-Code-Sin.pdf; ද පරපනෝල්ඩ්ස ්ජර්නලිස්ම් ඉන්ස්ටිටියුට් 

ඇන්ඩ් එතිකල් ජර්නලිස්ම් පනට්වර්ක් (n.d), Accountable Journalism (වගකීම් සහගත මාධයකරණය), ප්රපේශය: 
https://accountablejournalism.org/ethics-codes/Fiji-General.  
5 ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසදය (2015), Y ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසදය වෘත්ීය ප්රතිපත්ති මාලාව, පි.2 ප්රපේශය: 
http://www.slpi.lk/wp-content/uploads/2019/05/Editors-Code-Sin.pdf; ද පරපනෝල්ඩ්ස ්ජර්නලිස්ම් ඉන්ස්ටිටියුට් 

ඇන්ඩ් එතිකල් ජර්නලිස්ම් පනට්වර්ක් (2013), Sources (මූලාශ්ර), ප්රපේශය: https://accountablejournalism.org/ethics-
codes/international-code-of-practice-of-caribbean-journalists. 

http://www.presscouncil.nic.in/OldWebsite/NORMS-2010.pdf
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▪ පුවතට අවැසි  කරුණ පතාරතුරක් මිස මතයක් පහෝ අනුමානයක් පනාවන අවස්ථාවක සහ එම 

කරුණ පුවතට අතයාවශය වන විට. 

▪ මුලාශ්රය පතාරතුරු ලබාපදන්පන් එම මුලාශ්රපේ අනනයතාවය පහළි පනාකර සිටින්පන් නම් ෙමණක් 

යැයි පකාන්පද්සියක් ෙනවන අවස්ථාවක. 

▪ මුලාශ්රය විශ්වාසනීය සහ නිවැරදි පතාරතුරු ලබාදීමට සමත් වනවිට.6  

4. අපරාධ් /සමාජ ප්රශ්ණ පිළිබඳ පුවත් පළ කිරීපම්දී 

4-1 කම්ෙන පහෝ හිත් පේදනා ඇති කරන ආකාරපේ සමාජ ප්රශ්න, එනම්, කෲරත්වය, ප්රචණ්ඩත්වය, 

මත්රවය අෙපයෝජනය, දුෂ්ටත්වය, ෙරපීඩා/කාමුකත්වය, ලිංික පීඩනය හා අශිෂ්ටත්වය ද යනාදිය පිළිබඳ 

කරුණු වාර්තා කිරීපම් දී ඊට සම්බන්ධ ඡායාරූෙ හා චිත්ර, අවශය සංපේදීතාපවන් හා විචාර ුද්ධිපයන් යුතුව 

පමන්ම පොදුජන යහෙත උපදසා කරුණු ප්රකාශයට ෙත් කිරීම පිළිබඳ තමන්පේ වගකීමට යටත්ව ද 

ඉදිරිෙත් කිරීමට පුවත්ෙත විපශ්ෂපයන් සැලැකිලිමත් විය යුත්පත්ය.7 

4-2  අෙරාධ හා අෙරාධ නඩු පිළිබඳ පතාරතුරු හා වාර්තා කිරීපම් දී ප්රකාශන නීතිපයන් හා පොදු ජන යහෙත 

පිළිබඳ සාධකපයන් ද යන පදවිදිපයන්ම අවසර ලැපබපතාත් විනා එපස් පනාපේ නම්: 

▪ ලිංික අෙරාධවලට ලක්වූවන්පේ නම/ අනනයතාවය පහළිදරවු පනාකළ යුතුය.  

▪ අෙරාධයක් සම්බන්ධපයන් පචෝදනා පහෝ දඬුවම් පහෝ ලැබූ පුද්ගලයකුපේ ඥාතීන්පේ අනනයතාව 

සාමානයපයන් ඔවුන්පේ කැමැත්ත නැතිව පහළිදරවු පනාකළ යුත්පත්ය.8  

5. ආගමික /ජනවාර්ික පුවත් පළ කිරීපම්දී  

5-1 පුවත්ෙත් කලාපේදිපයක් දැන දැනම පහෝ හිතාමතා පහෝ ජනවාර්ික පහෝ ආගමික අසමියට පහෝ 

ප්රචණ්ඩත්වයට අනුබල පනාදිය යුත්පත්ය.9  

6. දිවි අහිමි කරගැනීම  සම්බන්ධ් පුවත් පළ කිරීපම්දී  

6-1 දිවි අහිමි කරගැනීම් නුවුමනා පලසින් සංපේගය/උද්පේගය ඇතිකරනා ආකාරපයන්, දිවි අහිමි 

කරගැනීම් උත්කර්ෂයට නංවමින්, පහෝ එය සුළු පකාට දක්වමින් වාර්තා පනාකළ යුතුය. එපමන්ම දිවි අහිමි 

ගැනීපම් ක්රියාව හා එය තැත් කරන පුද්ගලයන්ව ගර්හාවට ලක් පනාකළ යුතුය.10 

 
6 ද ඇපසෝසිපේටඩ් පප්රස,් Anonymous Sources (අඥාත මූලාශ්ර), ප්රපේශය: https://www.ap.org/about/news-values-
and-principles/telling-the-story/anonymous-sources. 
7 ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසදය (2015), ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසදය වෘත්ීය ප්රතිපත්ති මාලාව, පි.2 ප්රපේශය: 
http://www.slpi.lk/wp-content/uploads/2019/05/Editors-Code-Sin.pdf. 
8 එඩිටර්ස් පකෝඩ් ඔෆ් ප්රැක්ටිස ්කමිටි (2019), Editors' Code of Practice (සංස්කාරකවරුන්පේ භාවිත සංග්රහය), ප්රපේශය: 
https://www.editorscode.org.uk/the_code.php; ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසදය (2015), ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසදය වෘත්ීය 
ප්රතිපත්ති මාලාව, පි.2, ප්රපේශය: http://www.slpi.lk/wp-content/uploads/2019/05/Editors-Code-Sin.pdf. 
9 ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසදය (2015), ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසදය වෘත්ීය ප්රතිපත්ති මාලාව, පි.2, ප්රපේශය: 
http://www.slpi.lk/wp-content/uploads/2019/05/Editors-Code-Sin.pdf; ද පරපනෝල්ඩ්ස් ජර්නලිස්ම් ඉන්ස්ටිටියුට් 

ඇන්ඩ් එතිකල් ජර්නලිස්ම් පනට්වර්ක් (n.d), Accountable Journalism (වගකීම් සහගත මාධයකරණය), ප්රපේශය: 
https://accountablejournalism.org/ethics-codes/Fiji-General. 
10 ඔස්පේලියානු පුවත්ෙත් මණ්ඩලය (2014), Specific Standards on Coverage of Suicide (සියදිවි නසාගැනීම් ආවරණය 
සඳහා නිශ්චිත ප්රමිතීන්), පි.2 ප්රපේශය: 
https://www.presscouncil.org.au/uploads/52321/ufiles/SPECIFIC_STANDARDS_SUICIDE_-_July_2014.pdf. 
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6-2 දිවි අහිමි කරගැනීම් පිළිබඳ පුවත් ප්රමුඛත්වපයන් ෙළ පනාකළ යුතුය. පුවත්ෙත තුල පමවැනි වාර්තා 

ෙළ විය යුත්පත් ඇතුල් පිටුවක ෙහළ පකාටසට වන්නට මිස, මුල් පිටුපේ පහෝ ඇතුල් පිටුවක උඩ පකාටපස් 

පනාපේ.11  

6-3 දිවි අහිමි කරගත් ආකාරය දීර්ඝ පලස විස්තර පනාකළ යුතුය.12 

6-4 "සියදිවි නසා ගැනීම/ දිවිපතාර කරගැනීම" යන්න සිරස්තලපයහි සඳහන් පනාකළ යුතුය. එපමන්ම 

ක්රමය පහෝ ස්ථානය පිළිබඳ ෙැහැදිලි සඳහනක් සිරස්තලපයහි පනාදැක්විය යුතුය. සිරස්තලය ප්රධාන පුවත 

ලියන කතුවරයා මිස පවනත් මාධය වෘත්තිකපයක් විසින් ලියනු ලැපේ නම්, එම වෘත්තිකයා කතුවරයා 

සමග සාකච්ඡා පකාට සුදුසු සිරස්තලයක් පතෝරා ගත යුතුය.13 

6-5 ඉංග්රීසි පුවත්ෙත් වාර්තාකරණපේදී committed suicide පවනුවට died by suicide/ took his/her 

life/killed him/herself පයදිය යුතුය. 

6-6 දිවි අහිමි කරගැනීමක් සිදු වූ ස්ථානයක ඡායාරූෙ, වීඩිපයෝ දර්ශන පහෝ සමාජ මාධය සබැඳි, 

විපශ්ෂපයන් ස්ථානය පහෝ ක්රමපේදය පිළිබඳ නිශ්චිත පතාරතුරු, ෙළ පනාකළ යුතුය.14 

6-7 සියදිවි හානිකරගත් පුද්ගලයා ලියූ ලිපි   ෙළ පනාකළ යුතුය.15  

6-8  දිවි අහිමි කරගන්නා පොදු ස්ථාන පිළිබඳව සඳහන් කිරීම, එවැනි ස්ථාන තිපබන බව හැඟවීම, සහ එම 

ස්ථාන වල පතාරතුරු ප්රවර්ධනය කිරීම පනාකළ යුතුය.16  

6-9 සිය දිවි නසා මියිය පුද්ගලපයකුපේ පින්ූර භාවිතා කිරීපම්දී විශාල ප්රපේශම් වීමක් අවශය පේ. 

පින්ූර භාවිතා කරන්පන් නම්, ෙවුපල් සාමාජිකයන්පගන් ෙැහැදිලි අවසරයක් ලබා ගත යුතුය. එපමන්ම 

 
11 පලෝක පසෞඛය සංවිධානය සහ සියදිවි නසා ගැනීම් වැළැක්වීපම් ජාතයන්තර සංගමය (2017), Preventing suicide: a 
resource for media professionals (සියදිවි නසා ගැනීම වැළැක්වීම: මාධය වෘත්තිකයින් සඳහා වන මූලාශ්රයක්), පි.6, 
ප්රපේශය: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258814/WHO-MSD-MER-17.5-
eng.pdf;jsessionid=55237240456D70AC099D3B9F7B2B10DB?sequence=1. 
12 පලෝක පසෞඛය සංවිධානය සහ සියදිවි නසා ගැනීම් වැළැක්වීපම් ජාතයන්තර සංගමය (2017), Preventing suicide: a 
resource for media professionals (සියදිවි නසා ගැනීම වැළැක්වීම: මාධය වෘත්තිකයින් සඳහා වන මූලාශ්රයක්), පි.7, 
ප්රපේශය: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258814/WHO-MSD-MER-17.5-
eng.pdf;jsessionid=55237240456D70AC099D3B9F7B2B10DB?sequence=1. 
13 පලෝක පසෞඛය සංවිධානය සහ සියදිවි නසා ගැනීම් වැළැක්වීපම් ජාතයන්තර සංගමය (2017), Preventing suicide: a 
resource for media professionals (සියදිවි නසා ගැනීම වැළැක්වීම: මාධය වෘත්තිකයින් සඳහා වන මූලාශ්රයක්), පි.7, 
ප්රපේශය: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258814/WHO-MSD-MER-17.5-
eng.pdf;jsessionid=55237240456D70AC099D3B9F7B2B10DB?sequence=1. 
14 පලෝක පසෞඛය සංවිධානය සහ සියදිවි නසා ගැනීම් වැළැක්වීපම් ජාතයන්තර සංගමය (2017), Preventing suicide: a 
resource for media professionals (සියදිවි නසා ගැනීම වැළැක්වීම: මාධය වෘත්තිකයින් සඳහා වන මූලාශ්රයක්), පි.7, 
ප්රපේශය: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258814/WHO-MSD-MER-17.5-
eng.pdf;jsessionid=55237240456D70AC099D3B9F7B2B10DB?sequence=1. 
15 සමාරිටන්ස් (2017), Guidelines for Reporting on Suicide (සියදිවි නසාගැනීම් වාර්තාකරණය සඳහා මාර්පගෝෙපද්ශ), 
පි.15, ප්රපේශය: 
https://media.samaritans.org/documents/Samaritans_Media_Guidelines_UK_Apr17_Final_web.pdf. 
16 පලෝක පසෞඛය සංවිධානය සහ සියදිවිනසාගැනීම් වැළැක්වීපම් ජාතයන්තර සංගමය (2017), Preventing suicide: a 
resource for media professionals (සියදිවි නසා ගැනීම වැළැක්වීම: මාධය වෘත්තිකයින් සඳහා වන මූලාශ්රයක්); පි.7, 
ප්රපේශය: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258814/WHO-MSD-MER-17.5-
eng.pdf;jsessionid=55237240456D70AC099D3B9F7B2B10DB?sequence=1. 
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පමම පින්ූර කැපී පෙපනන පලස ස්ථානගත පනාකළ යුතු අතර දිවි අහිමි කරගත් පුද්ගලයාට පහෝ දිවි 

අහිමි කරගැනීමට ොඨක ආශක්තභාවය ලැපබන පලසින් ඒවා ෙළ පනාකළ යුතුය.17 

6-10 සියදිවි හානිකරගත් පහ්තුව ඉතා සරලව පනාදැක්විය යුතු අතර උෙකාරක අංකයක් (උදාහරණ පලස 

:-සුමිත්රපයෝ 0112696666/ CCC line: 1333 / National Institute of Mental Health: 1926 ) පිළිබද ලිපිය 

තුළ සදහන් කිරීම පයෝගය පේ.18 

7. පපෞද්ගලිකත්වය /පපෞද්ගලික පතාරතුරු පළ කිරීපම්දී  

7-1 පුද්ගලයන්පේ පෙෞද්ගලික හා ෙවුල් ජීවිත ඔවුන්පේ පේ-පදාර, පසෞඛයය හා සහසම්බන්ධතා ද ඩිජිටල් 

සන්නිපේදනය පකපරහි පගෞරවයක් දැක්වීපමහිලා පුවත්ෙත් විපශ්ෂ සැලැකිල්ලකින් ක්රියා කළ යුත්පත්ය. 

පෙෞද්ගලිකත්වයට ඇති පම් අයිතිය අදාල පුද්ගලයන්පේ කැමැත්පතන් පතාරව ආක්රමණය කිරීම 

සාධාරණීකරණය කළ හැක්පක් පොදුජන සුබ සිද්ධිය ඒ සියල්ල ඉක්මවා යන්පන් නම් ෙමණකි.19 

 7-2 පෙෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳ සාධාරණ අපේක්ෂාවක් සහිතව පොදු පහෝ පෙෞද්ගලික ස්ථානයන්හි සිටිනා 

අයවලුන්ව, ඔවුන්පේ අනුමැතියකින් පතාරව ඡායාරූෙගත කිරීම පිළිගත පනාහැකි පේ.20  

8. පකාන්කිරීම් /පවනස්පකාට සැලකීම්/අගතිසහගත සහ අවඥාසහගත සදහන් කිරීම් 
8-1 පුද්ගලයකුපේ වර්ගය, වර්ණය, ආගම, ලිංික නැඹුරුතාවය, ලිංිකත්වය (ස්ී/පුරුෂ භාවය) 

පිළිබඳවත් ශාරීරික යවනස්කමක් පහෝ මානසික පරෝගාබාධ පිළිබඳවත් අගති සහගත හා අවඥාසහගත 

කරුණු සඳහන් කිරීපමන් පුවත්ෙත් වැළැකිය යුත්පත්ය. ඉහත කරුණු ොදක කරගනිමින් වාර්තාවක් පහෝ 

ලිපියක් තුළ පවනස් පලසින් සැලකීම පනාකළ යුතුය.21  

 

 
17 පලෝක පසෞඛය සංවිධානය සහ සියදිවිනසාගැනීම් වැළැක්වීපම් ජාතයන්තර සංගමය (2017), Preventing suicide: a 
resource for media professionals (සියදිවි නසා ගැනීම වැළැක්වීම: මාධය වෘත්තිකයින් සඳහා වන මූලාශ්රයක්); පි.7, 
ප්රපේශය: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258814/WHO-MSD-MER-17.5-
eng.pdf;jsessionid=55237240456D70AC099D3B9F7B2B10DB?sequence=1. 
18 පලෝක පසෞඛය සංවිධානය සහ සියදිවිනසාගැනීම් වැළැක්වීපම් ජාතයන්තර සංගමය (2017), Preventing suicide: a 
resource for media professionals (සියදිවි නසා ගැනීම වැළැක්වීම: මාධය වෘත්තිකයින් සඳහා වන මූලාශ්රයක්); පි.6, 
ප්රපේශය: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258814/WHO-MSD-MER-17.5-
eng.pdf;jsessionid=55237240456D70AC099D3B9F7B2B10DB?sequence=1; සමාරිටන්ස් (2017), Guidelines for 
Reporting on Suicide (සියදිවි නසාගැනීම් වාර්තාකරණය සඳහා මාර්පගෝෙපද්ශ), පි.15, ප්රපේශය: 
https://media.samaritans.org/documents/Samaritans_Media_Guidelines_UK_Apr17_Final_web.pdf. 
19 ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසදය (2015), ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසදය වෘත්ීය ප්රතිපත්ති මාලාව, පි.3, ප්රපේශය: 
http://www.slpi.lk/wp-content/uploads/2019/05/Editors-Code-Sin.pdf; එඩිටර්ස ්පකෝඩ් ඔෆ් ප්රැක්ටිස් කමිටි 
(2019), Editors' Code of Practice (සංස්කාරකවරුන්පේ භාවිත සංග්රහය), ප්රපේශය: 
https://www.editorscode.org.uk/the_code.php; ද පරපනෝල්ඩ්ස් ජර්නලිස්ම් ඉන්ස්ටිටියුට් ඇන්ඩ් එතිකල් ජර්නලිස්ම් 

පනට්වර්ක් (n.d), Accountable Journalism (වගකීම් සහගත මාධයකරණය), ප්රපේශය: 
https://accountablejournalism.org/ethics-codes/Fiji-General; ඉන්දියානු පුවත්ෙත් මණ්ඩලය (2010), Norms of 
Journalistic Conduct (ජනමාධය භාවිතාපේ සම්මතයන්), පි. 12, ප්රපේශය: 
http://www.presscouncil.nic.in/OldWebsite/NORMS-2010.pdf. 
20 එඩිටර්ස් පකෝඩ් ඔෆ ්ප්රැක්ටිස් කමිටි (2019), Privacy (පෙෞද්ගලිකත්වය), ප්රපේශය: 
https://www.editorscode.org.uk/the_code.php. 
21 එඩිටර්ස් පකෝඩ් ඔෆ් ප්රැක්ටිස ්කමිටි (2019), Editors' Code of Practice (සංස්කාරකවරුන්පේ භාවිත සංග්රහය), ප්රපේශය: 
https://www.editorscode.org.uk/the_code.php; ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසදය (2015), ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසදය වෘත්ීය 
ප්රතිපත්ති මාලාව, පි.3 ප්රපේශය: http://www.slpi.lk/wp-content/uploads/2019/05/Editors-Code-Sin.pdf 
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8-2 පුද්ගලයකුපේ වර්ගය, කුලය, ආගම, ලිංික නැඹුරුතා, ශාරීරික යවනස්කමක් පහෝ මානසික 

පරෝගාබාධ  පිළිබඳ විස්තර, පුවතට සෘජුවම අදාළ වන්පන් නම් විනා, එපස් නැතිව ප්රකාශයට ෙත් කිරීපමන් 

වැළැකිය යුත්පත්ය.22  

 

9. බාලවයස්කරුවන් සම්බන්ධ් වාර්තා කරණයන්   

9-1 සාෙරාධී වරදක් සම්බන්ධපයන් පචෝදනා ලත් වයස අවුරුදු 16 ට අඩු හා පෙර දඬුවම් නැති කිසිදු 

බාලවයස්කරුපවකුපේ නම, අනනයතාවය පහළි කරගත හැකි කරුණු දැන දැනම අනාවරණය පනාකළ   

යුතුය.23 

9-2 ලිංික අෙරාධයකට/අෙපයෝජනයකට ලක්වූ බාලවයස්කරුපවකු සම්බන්ධ අවස්ථාවක ඕනෑම මාධය 

වාර්තාවක:  

▪ බාලවයස්කරු හඳුන්වා දිය යුතු පනාපේ. 

▪ වැඩිහිටියාපේ අනනයතාවය හඳුන්වා දිය හැක. 

▪ බාලවයස්කාර වින්දිතපයකු හඳුනාගත හැකි තැන “වයභිචාරය” (incest) පහෝ පවනත් ඊට සමාන වචන 

භාවිතා පනාකළ යුතුය. 

▪ චූදිතයා සහ බාලවයස්කරු අතර ඇති සම්බන්ධය පිළිබඳව කිසිවක් වාර්තාපේ ඇඟවුම් පනාකිරීමට 

වගබලා ගත යුතුය.24  

9-3 සිය ොසල් සමය අනවශය අත පෙවීම්වලින් පතාරව සම්ූර්ණ කර ගන්නට බාලයනට නිදහස තිබිය 

යුතුය.25 

9-4 වයස අවුරුදු 16 ට ෙහළ බාලවයස්කරුවන්පගන්, ඔවුන් පහෝ පවනත් බාලවයස්කරුපවකුපේ 

සුභසාධනය සම්බන්ධ කරුණු පිළිබඳව සම්මුඛ සාකච්ඡාවන් ඔස්පස් පතාරතුරු විමසීම පහෝ ඡායාරූෙගත 

කිරීම, ඔවුන්පේ භාරකාර පදමාපියන් පහෝ ඒ හා සමාන වගකීම් සහගත වැඩිහිටිපයකුපේ අවසරය ඇතිනම් 

මිස පනාකළ යුතු පේ.26  

 
22 එඩිටර්ස් පකෝඩ් ඔෆ ්ප්රැක්ටිස ්කමිටි (2019), Editors' Code of Practice (සංස්කාරකවරුන්පේ භාවිත සංග්රහය), ප්රපේශය: 
https://www.editorscode.org.uk/the_code.php; ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසදය (2015), ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසදය වෘත්ීය 
ප්රතිපත්ති මාලාව, පි.3, ප්රපේශය: http://www.slpi.lk/wp-content/uploads/2019/05/Editors-Code-Sin.pdf.  
23 ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසදය (2015), ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසදය වෘත්ීය ප්රතිපත්ති මාලාව පි.2, ප්රපේශය: 
http://www.slpi.lk/wp-content/uploads/2019/05/Editors-Code-Sin.pdf.  
24 එඩිටර්ස් පකෝඩ් ඔෆ් ප්රැක්ටිස ්කමිටි (2019), Editors' Code of Practice(සංසක්ාරකවරුන්පේ භාවිත සංග්රහය), ප්රපේශය: 
https://www.editorscode.org.uk/the_code.php; ස්වාධීන පුවත්පත් ප්රමිති සංවිධානය (n.d), Guidance on reporting of 
sexual offences (ලිංික අෙරාධ වාර්තා කිරීම පිළිබඳ මාර්පගෝෙපද්ශය), ප්රයේශය: https://www.ipso.co.uk/member-
publishers/guidance-for-journalists-and-editors/guidance-on-reporting-of-sexual-offences/. 
25 එඩිටර්ස් පකෝඩ් ඔෆ් ප්රැක්ටිස ්කමිටි (2019), Editors' Code of Practice (සංස්කාරකවරුන්පේ භාවිත සංග්රහය), ප්රපේශය: 
https://www.editorscode.org.uk/the_code.php. 
26 එඩිටර්ස් පකෝඩ් ඔෆ් ප්රැක්ටිස ්කමිටි (2019), Editors' Code of Practice (සංස්කාරකවරුන්පේ භාවිත සංග්රහය), ප්රපේශය: 
https://www.editorscode.org.uk/the_code.php. 
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9-5 බාලවයස්කරුපවකුපේ පෙෞද්ගලික ජීවිතය හා සම්බන්ධ කරුණු අවසර ලබාගැනීමකින් පතාරව 

ප්රකාශයට ෙත් කිරීම, බාලවයස්කරුපේ පහෝ බාලවයස්කාරිනියපේ පදමාපියන්පේ කීර්තිය පහෝ අෙකීර්තිය 

පහෝ තත්ත්වය මින් හුදුපේ සාධාරනීකරණය කළ පනාහැක.27 

අර්ථ නිරූපණය  
 

‘මහජන යහපත’ යනු:  

ප්රජාතන්ත්රවාදය, යහොලනය, අදහස් ප්රකාශ කිරීපම් නිදහස සහ මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ 

ජනතාව විසින් පතෝරාෙත්කර ගනු ලැබූ නිපයෝජිතයින් පේ සහ රජපේ ක්රියාකලාෙ පිලිබදව ජනතාව 

දැනුවත් කිරීම.28 

එපස්ම මහජන යහෙත/ මහජන බැඳියාව යනු මහජන අභිරුචියට තුලය වූවක් පනාපේ. මහජන යහෙත 

මින් බලාත්ප්රපේශයක් සාධාරණීකරණය පකපරන්පන් නම්, එය බරෙතළ, යථාපයෝගය මහජන යහෙතක් 

වනු විනා, හුදු කුතුහලය පනාවිය යුතුය. පුද්ගලයින් තමන් දරණ පහෝ අපේක්ෂා කරන මහජන භූමිකාවන් 

හි ඔවුන්පේ ක්රියාකාරීත්වයට පහෝ පයෝගයතාවයට බලෙෑම් කරන අවස්ථාවන්හිදී හැපරන්නට, 

පුද්ගලපයකු මහජන ජීවිතයකට ඇතුළු වීම ඔස්පස් ඔවුන් තම පෙෞද්ගලික කටයුතු සඳහා ඇති 

පුද්ගලිකත්වපේ අයිතියට නුසුදුස්සන් පනාපකපරනු ඇත.29 

 

මහජන යහපත/මහජන බැඳියාව යනු: 

1. මහජන යහෙතට/මහජන බැඳියාවට මතු දැක්පවන කරුණු ඇතුලත් වන අතර, එපස් වුවත් එම 

කරුණුවලට සිමා වී පනාමැත. 

අ) අෙරාධයක් පහෝ අෙරාධයක තර්ජනයක් නැතිනම් බරෙතළ අනිසිතාවයක් පසායාගැනීම හා පහළිදරවු 

කිරීම. 

ආ) මහජන පසෞඛයය සහ මහජන ආරක්ෂාව රැක ගැනීම. 

ඇ) පුද්ගලපයකු පහෝ සංවිධානයක් මින් කරන යම් ප්රකාශනයකින් පහෝ ක්රියාවකින් මහජනතාව පනාමඟ 

යැවීපමන් ආරක්ෂා කිරීම. 

ඇ) පුද්ගලපයකු පහෝ සංවිධානයක් විසින් ඔවුන් යටත් වන ඕනෑම නනතික බැදීමකට අවනත වීමට 

අපොපහාසත් වීම පහෝ අපොපහාසත් වීමට ඇති හැකියාව අනාවරණය කිරීම. 

ඈ) යුක්තිය අවගමනය වීපම් අවස්ථාවක් අනාවරණය කිරීම. 

 
27ද පරපනෝල්ඩ්ස් ජර්නලිස්ම් ඉන්ස්ටිටියුට් ඇන්ඩ් එතිකල් ජර්නලිස්ම් පනට්වර්ක් (n.d), The Media Council's General 

Media Code of Ethics and Practice (මාධය කවුන්සිලපේ පොදු මාධය ආචාර ධර්ම හා භාවිතා සංග්රහය), ප්රපේශය: 

https://accountablejournalism.org/ethics-codes/Fiji-General. 
28 ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසදය (2015), ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසදය වෘත්ීය ප්රතිපත්ති මාලාව, පි.4, ප්රපේශය: 
http://www.slpi.lk/wp-content/uploads/2019/05/Editors-Code-Sin.pdf. 
29 එතිකල් ජර්නලිස්ම් පනට්වර්ක් (n.d), The Media Council's General Media Code of Ethics and Practice (මාධය 
කවුන්සිලපේ පොදු මාධය ආචාර ධර්ම හා භාවිතා සංග්රහය), ප්රපේශය: https://accountablejournalism.org/ethics-
codes/Fiji-General. 
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ඉ) බරෙතළ අනිසිතාවයන්, සදාචාර විපරෝධී හැසිරීම් පහෝ මහජනතාවට අදාළ කරුණු පිළිබඳ 

අකාර්යක්ෂමතාව/ පනාහැකියාව යන කරුණු ඇතුළත්ව මහජන සංවාදයක් ඇති කිරීම පහෝ එවැන්නකට 

දායකත්වය ලබාදීම. 

ඊ) ඉහත දැක්පවන ඕනෑම කරුණක් සම්බන්ධපයන් කරුණු සැඟවීමක් පහෝ සැඟවීමට තැත් කිරීමක් 

අනාවරණය කිරීම. 

2. ප්රකාශනපේ නිදහස තුළමද මහජන බැඳියාවක් තිපේ. 

3. පතාරතුරු, මහජන විෂයට දැනටමත් අයත් වන පහෝ ඉදිරිපේදී අයත් විය හැකි විස්තාරය පිළිබඳව 

නියාමකයා විසින් සලකා බලනු ඇත. 

4. මහජන යහෙත අදාළ පකාට ගන්නා පුවත්ෙත් කලාපේදීන්/ කතුවරුන් විසින්, ප්රකාශනයක් පහෝ 

ප්රකාශනය කිරීපම් අදහසින් සිදුකරනු ලැබූ ජනමාධයපේදී ක්රියාකාරකමක්,  මහජන යහෙතට යටත් වනට 

හා සමානුොතික වන බවට සාධාරණව විශ්වාස කරන බව පෙන්වා දීමත්, එම පමාපහාපත්දී එම තීරණයට 

ඔවුන් ෙැමිණි ආකාරයද ෙැහැදිලි කිරීමත් අවශය පේ. 

5. වයස අවුරුදු 16 ට අඩු දරුවන් සඳහා සාමානයපයන් ෙරම වන ලැදියාවන් අභිබවා යාමට නම්, සුවිපශ්ෂී 

මහජන ලැදියාවක් තිබීම අවශය පේ.30 

 

සැළකිය යුතුයි:  

අප විසින් දක්වා ඇති ඉහත මාධය ආචාර ධර්ම මාර්යගෝපයේශන සංග්රහය සම්පාදනය යකරී ඇත්යත් ශ්රී 

ලංකායේ සහ ජාතයන්තරව පවත්නා, ජනමාධය ආචාර ධර්මයන් සම්බන්ධයයන් කටයුතු කරනා පිළිගත් 

ආයතනයන් ඔස්යස් ඉදිරිපත් යකාට ඇති ජනමාධය ආචාර ධර්ම මාර්යගෝපයේශනයන් මූලාශ්ර යලසින් 

ගනිමිනි. එම ආචාර ධර්ම මාර්යගෝපයේශනයන් යවනස් වීම්, යම් යම් මාධය ආචාර ධර්මයන් 

සම්බන්ධයයන් යලෝකයේ සිදුයවමින් පවත්නා කතිකාවන්යේ වර්ධනයන් ඔස්යස් සිදුවන සංයශෝධනයන් 

යහෝ එකතු කිරීම් ඔස්යස්, අප විසින් ඉදිරිපත් කරනා ඉහත මාධය ආචාර ධර්ම මාර්යගෝපයේශන සංග්රහයද 

සංස්කරණයන්ට ලක් විය හැකි බව කරුණායවන් සලකන්න. 

යමම මාධය ආචාර ධර්ම මාර්යගෝපයේශන සංග්රහයේ පළමු යකාටයස් එන කිසිදු කරුණක් අප විසින් 

නිර්මාණය යකාට යහෝ/ අප විසින් යවනස් යකාට යනාමැති බවද කරුණායවන් සලකන්න. 

 

 
30 එඩිටර්ස ්පකෝඩ් ඔෆ ්ප්රැක්ටිස ්කමිටි (2019), Privacy (පෙෞද්ගලිකත්වය), ප්රපේශය: 
https://www.editorscode.org.uk/the_code.php. 
 


