(ඇමුණුම 01)
දුම්වැටි හා මද්ය0සාා ාාිතය තුළත්  වවිකාා සාම්න්ධයෙ ්ධ 2011.09.01 දින සිට රූපවාහිනී නාලිාා ිතසි්ධ
පිළිපැදි යුුළ ිතධිිතයාන
පූර්ිතාාව
රූපවාහිනී වැඩසටහන් නැරඹීම, ළමා ළපටි වයසසේ සිට වසයෝවෘද්ධ වන සෙක් සෑම සෙසනකුම පාසහේ අඩු
වැඩි වශසයන් ෙරන සෙයකි. සලෝෙසේ විවිධ රටවල ෙරන ලෙ පර්සේශනාත්මෙ අධනනවිනන් සනා ී
තිසෙන එක් වැෙගත් ෙරැණක් අවධාරණය ෙළ යුතුය. එනම් දුම්සෙොළ සහ මෙනසාර ාාවිෙය සහිෙ වවිකො
රූපවාහිනී මාධන සසසසසේ නරනන සමහුනන් විසශේයසයන් වැඩිහිටියන් අුෙරණය කිරීමට ිකරායාසසයන්
සපළසනන හය හෙර සනොෙත් ෙුනවන් ඒවා ාාවිෙයට සගොදුුන වන ෙවයි. ඒ දුම්වැටි ඉරීම සහ අරක්කු බීම
මනසමෝහනීය ක්රි යාවිනයක්ය, යන මායාව එවැික වවිකො විනන් ිකරූපනය වන ෙැවිික.
දුම්වැටි සහ මෙනසාර ිකශසපාෙන වනාහි සලෝ ුරරා ිනිකුනන් සරෝී  ෙරවන, අොලසේ ඝාෙනය ෙරවන ප්රාධාන
සහේතු ොරෙ සෙෙකි. ඊට අමෙරව ඒවා ාාවිෙසයන් විකෙ වන සමාජීය සහ ආර්ථිෙ ආදීනව ුනළුපටු සනොසේ.
දුම්සෙොළ හා මෙනසාර ාාවිෙය සමාව ජීවිෙයට සවසහසින් අහිෙෙරය. මත් උවදුසරන් ලංොවාසී වනොවට
සිදුවන විනාශය පිළිෙඳව සංසේදී වූ අතිගුන වනාධිපතිතුමා සිය පරමාෙර්ශී මෙට තිෙ සංෙල්පය 2005
වර්යසේදී රට හමුසේ ෙැබූ ෙව ප්රාෙට ෙුනණකි. එය ක්රි යාත්මෙ කිරීමයි, සමසසෙ සමාවය හමුසේ සම් වනවිට
තිසෙන අභිසයෝගය.
මෙට තිෙ, සංෙල්පය ක්රි යාවට නැංීසම් ලිිනෙ වගමකමක් ඇති ආයෙන අෙර දුම්සෙොළ හා මෙනසාර පිළිෙඳ
වාතිෙ අධිොරිය සහවත් NATA ආයෙනයට හිින වන්සන් ප්රාමුසසස ානයකි. ඒ රාවොරිය ඉටුෙරු වසස NATA
ආයෙනය, වනමාධන හා සෙොරතුරැ අමාෙනාංශ සල්ෙම්තුමාසහ සහාය ිකරතුුනව අසෂක්යා ෙළ අෙර එය
සනොෙඳවම ලැබුණු ෙව සනොවළහා පැවසිය යුතුය.
දුම්සෙොළ සහෝ මෙනසාර ාාවිෙය සම්ෙන්ධ වවිකො ෙැක්සවන අවසස ාවන්හිදී ෙෘශන මාධන විසින් සම් ෙක්වා
අුගමනය ෙරු ලෙන සෙොටු ෙැමීම සහවත් සමොසැයිෙ ක්රවමය, සාර් ෙ ක්රවමයක් සනොවන ෙවට ෙහුරුන ී
ඇති අෙර එය දුම්සෙොළ හා මෙනසාර පිළිෙඳ වාතිෙ අධිොරිය විසින් අුමෙ ක්රවමසේෙයක්ෙ සනොසේ. එෙැවින්
2011 සැෂෙැම්ෙර් මාසසේ සිට සමම සෙොටු ෙැමීසම් ක්රවමය ඉවත් ෙළ යුතු ෙව වනමාධන සල්ෙම් විසින් සම්
වනවිටත් ිනඛිෙව මාධන ආයෙන සවෙ ෙැුම් දී තිස .
සම් වන විට NATA ආයෙනයට පැවරී තිසෙන්සන් රූපවාහිනී නාිනොවල ප්රාෙර්ශනය වන දුම්වැටි සහ මෙනසාර
ාාවිෙ ෙරන අවසස ා සම්ෙන්ධව ප්රාතිපත්ති මාලාවක් සම්පාෙනය ෙර ක්රි යාත්මෙ කිරීමයි. ඒ වනාපෘතිසේ මුසන
අරමුණ අසෂ අහිංසෙ ෙුන පරුරර සම් වනසනයට සගොදුුනව අොලසේ ිනිනනව යෑම වැලැක්ීමය. ඒ අරමුණ
සාක්යාත් ෙර ගැනීමට අුගමනය ෙල යුතු ක්රි යා පටිපාටිය පහෙ පරියය.
01. නව ක්ර මෙදද්ය 2011.09.01 දින සිට ක්රිය ා් මා ාත යුුළ .
02. ඒ අනුව 2011.09.01 ද්යා සිට ාත යුුළව ත් ේ  දුම්වැටි ෙහෝ මද්ය0සාා අ්ධයර්තය වවිකාා හිය
ිකර්මාණ හා වැඩසාටහ්ධ ිතාාශ කිරීම . ම් ෙහ කි්ධ දුම්ොොත හා මද්ය0සාා පිළිනඳ වාතිා
අධිාාරී පනය ක්රිය ා් මා මටමට ර0ථමම නනම් 2006.12.01 දිනට ෙප ිකපද්යවන ලද්ය නවැික නාම මාත්රා
අද්යහසාක් ෙහෝ අ්ධයර්තය වවිකාා සාහිය වැඩසාටහ්ධ ර0චාා
කිරීමට සිදුෙදනම් ඒවා වව්  කිරීම
ර0ාෙ ෝක ා ෙනොවන අවසාාථමාවල රූපවාහිනී නාලිාා අනුතමන ාත යුුළ ක්රිය ාවලි ව්ධේධ නවැික
වවිකාා ද්යැක්ෙවන අවසාාථමාවලදී ෙමො ැසිා ක්ර ම ෙවනුවට අධිාාිය ිතසි්ධ නනුමය ම්  ිතෙ ෝී
පණිිතඩ, පහය ද්යැක්ෙවන ිතධිිතයානවලට අනුකූලව ර0චාා කිරීම .
i.
ii.

iii.

වැඩසාටහන ිතාාශ මටමට පූර්වාසා්ධන ය් ප 20ා සාම්පූර්ණ ාාල ුළත NATA
ආ යන ිතසි්ධ සාප ා තති ආ ම්ාා පණිිතඩ පමණක් රූපවාහිනී ති ෙේ නායා හියව
ර0ද්යර්ශන ාත යුුළ .
වැඩසාටහන ිතාාශ වන ාාල ුළත දුම්වැටි ෙහෝ මද්ය0සාා ාාිතය දිසාාවන සාමම
අවසාාථමාවාදීම ති ෙේ පෙහ්ධ නාාට ෙනොඅඩු තීරුවා වහළි්ධ ෙහෝ පහලි්ධ දුම්ොොත හා
මද්ය0සාා පිළිනඳ වාතිා අධිාාිය (NATA) ිතසි්ධ සාප ා තති පණිිතඩ වවිකාාව දිසාා වන
මුළු ාාල ුළත නායා හියව ර0ද්යර්ශන ාත යුුළ .
නක් ාාෂාවකි්ධ ිකපද්යවන ලද්ය වැඩසාටහනක් ෙවන්  ාාෂාවාට අ ්  ෙර0ේ්ක්ෂා ්ධ
නහුය ක් ෙවනුෙව්ධ උපසි සාායල සාහියව ෙහෝ හඞ ාවා ෙහෝ ර0ද්යර්ශන ා න
අවසාාථමාව්ධහිදී ම්  ිතෙ ෝී පණිිතඩ නම ෙද්යවැික ාාෂාෙව්ධ පත ාත යුුළ .

(ඇමුණුම 01)
03. පණිිතඩ ර0ද්යර්ශන පිළිනඳ පැහැදිලි කිරීම
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.

දුම්වැටි ෙහෝ මද්ය0සාා ාාිතය සාහිය වවිකාාවක් දිසාා වන සාම්පූර්ණ ාාල ුළත ම්  ිතෙ ෝී
පණිිතඩ ිතාාශ ිත යුුළ .
දුම්වැටි ෙහෝ මද්ය0සාා ාාිතය වන වවිකාා ය් ප 05ාට අඩු ාාල ක් ුළත ර0ද්යර්හන ූවව් 
ම්  ිතෙ ෝී පණිිතඩ ර0ද්යර්ශන ිත යුුළ අවම ාාල ය් ප 05ක් ිත යුුළ .
දුම්වැටි පමණක් තුළල්  වවිකාා වලදී දුම්වැටි පිළිනඳ පිණිිතඩ ිතාාශ ිත යුුළ .
මද්ය0සාා පමණක් තුළල්  වවිකාාවලදී මද්ය0සාා ාාිතය පිළිනඳ පණිිතඩ ිතාාශ ිත
යුුළ .
දුම්වැටි හා මද්ය0සාා න ෙද්යාම ාාිතය වන වවිකාා වලදී පණිිතඩ අකා 03 (ෙමවැික ද්යර්ශන
දුම්ොොත ාර්මා්ධය ිතසි්ධ මුද්යල් ෙතවා තුළළු ා තති නවට ශාක්ෂ0 තිෙ .) සාහ 05
(ෙමොනවා ෙප්ධනුව්  මද්ය0සාා බෙ සි ල්ල අඩපණ ා ි.) මාරුෙව්ධ මාරුවට ිතාාශ
ිත යුුළ .
සාප ා තති පණිිතඩ චාක්රීස
ටාවාට අනුව උත ය පියදි ති ෙේ දිසාාවන වවිකාාවලට අද්යාතව
ිතාාශ ාත යුුළ . ව්ධ අද්යහසාා ව්ධේධ ෙම් පණිිතඩ අයිය්ධ නාක් පමණක් ෙනොව සි ළුම
පණිිතඩ විය්ධ ව මාරුෙව්ධ මාරුවට ිතාාශ ිත යුුළ නවි.

04. දුම්වැටි හා මද්ය0සාා ාාිතය ට සාම්න්ධය වවිකාා ආ්රිකයව රූපවාහිනී නාලිාා ිතසි්ධ ිතාාශ ාත
යු් ේ  NATA අධිාාිය ිතසි්ධ සාප ා තති පණිිතඩ පමණකි. ඒවාට නායා ා වන ෙවන්  කිසිවක්
නම අවසාාථමාෙදදී ර0චාා ෙනොාත යුුළ .
05. අවශ0යාව මය විය්ධව NATA ආ යන ිතසි්ධ ෙමම පණිිතඩ සාහ ක්ර මෙදද්ය අුත්  ා නු තය.
06. ෙමම ිතධිිතයාන ෙම ට සි ුතම රූපවාහිනී නාලිාා සාඳහා අද්යාත ෙද.
පූර්වෙ ්ධ ර0චාා

ාත යුුළ පණිිතඩ

ර0ෙදශම් ව්ධන !
දුම්ොොත ාාිතය සාහ මද්ය0සාා ාාිතය , හෘද්ය ෙ ෝත, අකශාාත , දි වැඩි ාව, පිළිාා සාහ ෙපණහුත
ෙ ෝතවලට ර0යාන ෙහේ්ුළාා ා ෙද. ඒවාි්ධ සිදුවන හාික වසා්ධ ා න ද්යර්ශන ෙහෝ ෙද්යනසාා ෙහෝ ෙම්
වැඩසාටහේධ තුළත්  ිත හැකි . ාරුණාා බෙ හ හය ෙනොද්ය්  අහිකසාා ද්යරුවාට ඒ නව කි ා ෙද්ය්ධන.
දුම්සෙොළ විසරෝධී පණිවිඩ :
01. දුම්බීම ලිකක ා අර0ාණිා් ව තතිා ි.
02. දුම්බීම පිළිාා තති ා ි.
03. ෙමවැික ද්යර්ශන දුම්ොොත ාර්මා්ධය ිතසි්ධ මුද්යල් ෙතවා තුළළු ා තති නවට ශාක්ෂ0 තිෙ .
මද්ය0සාා ිතෙ ෝී පණිිතඩ :
01. මද්ය0සාා ද්යර්ශන ද්යැීමෙම්ධ බෙ ද්යරුවා මයට ෙ ොමුිත හැකි .
02. ෙමොනවා ෙප්ධනුව්  මද්ය0සාා බෙ සි ල්ල අඩපණ ා ි.
03. මද්ය0සාා තපමම්වලට රැවෙට්ධන නපා.
අපසහ ෙුන පරුරසර් පහපෙ සඳහා දුම්වැටි හා මෙනසාර ාාවිෙය යරිගන්වනුනු  ෙර්හන සහෝ සෙෙසස සෘුවව සහෝ
වක්රවව ඇතුළත් සටිනනාටන වැික විවිධ වැඩසටහන් ඉයරිසේදී ිකශසපාෙනය සනොෙරන සලස ප්රා මසයන්
ිකශසපාෙනෙුනවන්සගන් උෙක්ම ඉල්ලා සිටිින. එවැික වැඩසටහන් විොශය සනොෙරන සලස මාධන ආයෙන
සවතින්ෙ ඉො ඕනෑෙිනන් ඉල්ලා සිටිින. "අවසෙෝධසයන් ිකවාරණය ෙරා" යන ගමනට සැෙෑ වනහිෙොමී
මාධන සමසහවරෙ ිකරෙ සෙ සැමටෙ ආරාධනා ෙරින.
සාාපති
දුම්සෙොළ හා මෙනසාර පිළිෙඳ වාතිෙ අධිොරිය

