
ලංකාෙ& සමාජ මාධ+ හා  ෛව/ කථනය 

ලංකාව &ළ පැව* +,- යu0ධය අවස45 දශකයකට වැ9 කාලය: ෙග5 ෙගා+=. දශක &නක යu0ධය?4 අන&@ව 
සමාජය: වශෙය4 ,C ෙDදනාව4 ෙග4 EF අප සමාජය: වශෙය4 සuවපGවනවා ෙවනuවට වඩ වඩා ෛවරය වපුරන 
සමාජය: ද:වා නැවත ගම4ෙකාට ඇත. N-පා සමර&ංග සහ සංජන හGෙතාටuව ,+4 +Pකරන ලද Q ලංකාව &ළ 
ෙRSබu: අඩ,ෙයU +P වන ෛවV කථනය XYබඳ අධ[යනය: ,ක-ප \*පG* ෙ:4]ය ,+4 2014 සැ^තැ_බ` 
මාසෙaF =bG කරන ලF. එම අධ[නය ෙප4වා ෙදන ආකාරයට සාමාන[ෙය4 මuSe_ ,ෙරfg ෛවV කථනය යu0ධෙa 
උපiම අවSථාෙD පැව* එ-jjඊ ,ෙරfg හැl_වලටG වඩා mණාGමක වශෙය4 bi@ හා ,සb@ ෙD. 

 දශක &නක යu0ධය: අවස45 අප සමාජය: වශෙය4 ගම4කර ඇGෙG ෙමවැ= අ4තයකටය.   

රට &ළ සමාජ මාධ[ය පiහරණය කර4න4 වඩ වඩා ෙDගෙය4 වැ9 5මG සමග ඔ4ලp4 සංවාද මqඩප &ළ 
ෛවරය, අන`ථය හා Uංසාව ව`ධනය ෙවE4 හා පැ*ෙරE4 පව*4ෙ4 සංr`ණ Sවභාවය?4 බව, එම තGGවය 
,ෙtෂෙය4 ම වඩාG ම කා@vක ත@ණ ජන ෙකාටස: &ළ ගැඹu@ හා මu- කාxන මතවාFමය ෙපරYකාiGවයකට 
දායක වන බව සහ එම ෙපරYකාiGවය ෙවනG ,,ධ මාධ[ හා උපyම ගණනාව: හරහා අ4තවාF zයාකාරකය4ට 
පසu කාලෙa F ගසා කෑ හැ? ස@ පස: බවට පG වන බව N-පා සමර&ංග සහ සංජන හGෙතාටuව ෙ| අධ[යනය 
ෙප4වා ෙදp. 

ලංකාව 3ළ සමාජ මාධ+5ෙ6 ව+ා78ය 

පසu}ය දශකය &ළ ලංකාෙD අ4ත`ජාලය භා,තය ,ශාල වශෙය4 ව`ධනය 5 ඇ* අතර එU අ&@ =~පාදනය: වන 
සමාජ මාධ[ භා,තෙaද සu,ශාල ව`ධනය: පසu}ය වසර පහ &ළ අපට හPනාගත හැ?ය. සමාජ ජාල ,tෙ-ෂක 
නාලක mණව`ධන සඳහ4 කරන පiC 2015 වසර වන ,ට Q ලංකාව &ළ අ4ත`ජාලය භා,ත කළ Xiස මu� 
ජනගහනෙය4 25% ?. 2019 වන ,ට එම \*ශතය 33% - 35% ද:වා ඉහළ ෙගාS ඇතැp පවසන ඔහu ඉ4 අ* 
බහuතරය අවම වශෙය4 එ: සමාජ ජාලය: ෙහf භා,ත කරන බව ෙප4වා ෙදp.  

2018 මහබැංb වා`ථාව ෙප4වාෙදන පiC 2018 ව`ශය වන ,ට ලංකාෙD ජංගම Pරකතන ස_බ4දතාවය4 Eeයන 
32.5 ද:වා වැ95 ඇ* අතර Sථාවර Pරකථන ස_බ4දතාවය4 4.6 % ?4 පහතවැj ඇත. Sථාවර Pරකථන 
ස_බ4දතාවය4 Eeයන 2.5 ද:වා පහත වැj ඇත  

2018 ව`ශෙaF සමSත අ4ත`ජාල ස_බ4ධතාවය4   2.3 % ව`ධනය 5 ඇත. 2018 ව`ෂය අතර&රF Sථාවර 
අ4තරජාල ස_බ4දතාවය4 1,530,099 ද:වා ව`ධනය5 ඇ* අතර ජංගම අ4ත`ජාල ස_බ4දතාවය4 5,733,062 
ද:වා ඉහල ෙගාS ඇත.  ෙමම ව`ධනය4 සමඟ Sථාවර Pරකථන ,=,ද යාම සහ ජංගම Pරකථන ,=,ද යාම 
XYෙවe4 11.5 සහ 150.1 ෙලස සමSතය: වශෙය4 161 ද:වා ඉහළ ෙගාS ඇත. ෙ_ අතර, අ4ත`ජාලය ,=,ද 
යාම (පු0ගලp4 100 ෙදෙනb සඳහා ස_බ4ධතා වශෙය4) 2017 අවසානෙa 27.5 ට සාෙ^:ෂව 2018 අවස4 වන 
,ට එය 33.5 , ඇත (Q ලංකා මහ බැංbව,2018)  

Sri Lanka Together ෙව� අඩ,ය ෙප4වාෙදන පiC Q ලංකාව &ළ අ4ත`ජාලය භා,තා කරන Xiස Eeයන 7.3?. එය 
ලංකාෙD සමSත ජනගහනෙය4 34% ?. Q ලංකාෙD වැ9ම Xiස: භා,ත කරන සමාජ ජාලය ෙRSබu: වන අතර එම 
Xiෙස4 63% : අවu@P 18 G 34 G අතර වයෙS පසuව4න4ය. ජංගම Pරකථන සබදතා \මාණය Eeයන 28.7 : වන 



අතර එය ජනගහනෙa \*ශතය: වශෙය4 137 % ?. zයා�x සමාජ ජාලා පi�ලකp4 සංඛ[ාව Eeයන 62 : වන 
අතර Pරකථන ඔSෙS පැEෙනන පi�ලකp4 සංඛ[ාව Eeයන 5.7 ?.  

නැෙපfeය4කැ� ෙව� අඩ,ය ෙප4වාෙදන ආකාරයට (NapoleonCat.) 2019 ජු= මාසෙaF Q ලංකාෙD ෙRSබu: 
භා,තා කර4න4 5,454,000 : +� අතර එය ජනගහනෙය4 25.9% ?. ඔවu4ෙග4 බහuතරය XiE4 (67.8%) ය. වයස 
අවu@P 25 G 34 G අතර පු0ගලp4 ,ශාලතම පi�ලක කqඩායම ,ය (1,980,000 එන_ 36.3%). XiE4 සහ 
කා4තාව4 අතර ඉහළම ෙවනස ෙප4ව4ෙ4 වයස අවu@P 25 G 34 අතරය. එUF පු@ෂp4 620,000 : (XiE4 
1,298,052 කට සාෙ^:ෂව S�4 681,750 : වන අතර එය 23.8 % හා 12.5 % ෙD). 

පසu}ය වසර ?Uපය &ළ ලංකාෙD ජංගම Pරකතන හා ස_බ4ද ජංගම අ4ත`ජාල ස_බ4දය4ෙ| ව`ධනයG සමග 
ව�Sඇ^ සහ  වpබ` වැ= සමාජ මාධ[4 භා,තෙaද ,ශාල ව`ධනය: +P5 ඇත.  

පසu}ය දශකය &ළ  ලංකාෙD සමාජ මාධ[ භා,තය &ළ +PෙවE4 පව*න ෙමම ,ශාල ව`ධනය යහපG සමාජය:  
සදහා අවශ[ ෙකෙරන සමාජ ව�නාක_ සහ ආක-පය4 ව`ධනය ?Vමට ඉවහ- වන ෙමවලම: වශෙය4 භා,තා 
5මකට වඩා දශක &නක යu0ධයකට පසuවG සමාජය &ළ අෙනකාට එෙරUව පව*න ෛවරය \*=tපාදනය ?Vමට 
ඉවහ- වන ෙමවලම: වශෙය4 භා,තා ෙවE4 පව�. ෙමවැ= ස4ධ`බය: &ළ ලංකාෙD සමාජ මාධ[ය4 හරහා 
\කාශයට පGවන ෛවV කථනෙa Sව�පය4 XYබඳව ගැඹui4 ,මසා බැxම වැදගGය.   

ෛව/ කථනය යනu :ම;ද ?  

ෙRSබu: අඩ,ය ෛවV කථනය අ`තකථනය කරන ආකාරය ෙමෙS ය. 

“ජා*ය, ජනවා`}කGවය, ජා*ක ස_භවය, ආගEක අනu�හය, eං}ක Cශාන*ය, bලය, eං}කGවය, S� පු@ෂ 
භාවය, S� පු@ෂ අනන[තාවය සහ බරපතල ෙරfග ෙහf ආබා�ත බව යන පදන_ මත පදන_ ව� පු0ගලය4ට එෙරU 
සෘජු \හාරය: ෙලස අX ෛවV කථාව අ`ථ ද:වමu. වයස තවG ආර:�ත ලkණය: සමඟ යuගලනය වන ,ට අX 
වයස අනuව පහරF_ වe4 ආර:ෂා වන අතර සංyමvක තGGවය සඳහා ය_ ආර:ෂාව:ද සපය4ෙනමu. අX \හාරය 
අ`ථ ද:ව4ෙ4 \චqඩකාV ෙහf අමානu�ක කථාව:, හා=කර ඒකාකෘ*, පහG \කාශ ෙහf බැහැර ?Vම ෙහf ෙව4 
?Vම සඳහා වන ඉ-x_ ෙලස ය.” 

එ:සG ජා�4ෙ| ෛවV කථනය ස_බ4දෙය4 වන උපාය මා`ග සහ zයාකාV සැලැSම නE4 2019 මැp මස =bG 
කරන ලද ෙ-ඛණය &ළ ෛවV කථනය යනu bම:ද ?  ය4න ෙමෙS පැහැCe කරp “ෛවV කථනය XYබඳ ජාත[4තර 
ෛන*ක අ`ථ දැ:5ම: ෙනාමැත, ෛවරය ය4ෙනU සවභාවය මතෙ�දාGමක හා ,වාදාGමකය. ෙමම ෙ-ඛනෙa 
ස4ද`භය &ළ ෛවV කථනය යන ෙයPම, කථනය, e5ම ෙහf හැ+Vම XYබඳ ඕනෑම ආකාරයක ස4=ෙDදනය: ෙලස 
වටහා ගැෙනp. පු0ගලෙයbට ෙහf කqඩායම: ස_බ4දෙය4 ඔවu4 කවu@4ද ය4න මත පදන_ව  ෙනාසලකාහiන 
ෙහf ෙවනSෙකාට සලකන ආකාරෙa භාෂාව: භා,තාකර4ෙ4 ෙහf භාෂාව?4 පහර ෙදන, ෙවනG ආකාරයකට 
?වෙහාG ඔවu4ෙ| ආගම, ජනවා`}කGවය, ජා*කGවය, ජා*ය, ව`ණය, ස_භවය, S� පු@ෂ භාවය ෙහf ෙවනG 
අනන[තා සාධක මත පදන_ 5මp.” 

නව සං=ෙDදන තා:ෂණෙa ව[ා^*යG සමග   ෛවV කථනෙa නව බලෙDගය: වශෙය4 “සpබ` ෛවරය “ ව`ධනය 
ෙවE4 පව�. ඹ4ලp4 ෙලfකෙය4 පiභාUරව පව*න ෙලfකය(�R ලp4 ෙලfකය) &ළ +Pවන ,නාශකාV 
\*,පාකය4 සමග ෙDගෙය4 ව[ා^ත 5ෙ_ හැ?යාව ෙමම “සpබ` ෛවරය “ ස&ය. අපහාස-,ෙරfg xගය ,+4 
“සpබ` ෛවරය “ අ`තකථනය කර ඇGෙG  “යuෙදD ,ෙරfg, ජා*වාF, ආදාන�ා�, අ4තවාF ෙහf �SතවාF පv,ඩ 



ෙහf ෙතාර&@ ප&@වා හැVම සඳහා ,ද[Gු ස4=ෙDදන තාkණය භා,තා ?Vම” වශෙය=. (Cyber Guardian 
2019). ,0�ුG සං=ෙDදන තා:ෂනය හා බැPනu ෙමම “සpබ` ෛවරය “ පු�- වපසiය: පුරා පැ*V පව*p. ,0�ුG 
සං=ෙDදන තා:ෂනය &ළ අ4ත`ජාලය යනu එ: \ධාන අංගය?. ෙමම eXය &ලF \ධාන වශෙය4 අවධානය ෙයාමu 
කර4ෙ4 අ4ත`ජාලෙa අ&@ =tපාදනය: වන සමාජ මාධ[4 &ල ලංකාෙD ෛවV කථනෙa Sව�පය4 ගෙDශනය 
?iම ෙවතටය. ෙමම ෛවV කථනය ආගම, ජනවා`}කGවය, ජා*කGවය, ජා*ය, ව`ණය, ස_භවය, S� පු@ෂ 
භාවය, eං}කGවය ෙහf ෙවනG අනන[තා සාධක මත පදන_ වන අතර ෙමUF  \ධාන වශෙය4 අවධානය ෙයාමu 

කර4ෙ4 ආගම, ජනවා`}කGවය සහ ජා*ය පදන$ව &'වන ෛව) *කාශය/ෙ1 2ව3පය ප)4ෂා 6)ම8.  

මu=>? @ෙරBදය හා බැEනu සමාජ මාධ+5F ෛව/ කථනය  

2013 අෙගfS& 10 ෙසනසuරාදා ෙකාළඹ �ෑ4�පාSU ෛචත[ පාෙ` XU� මS�� Fනu- ඉSලා_ මuSe_ යා�ඤා 
මධ[Sථානයට \හාරයට ල: ,ය. \චqඩGවය පාලනය ?Vමට අසමG ව� ෙපාx+ය \ෙ0ශෙa ඇ�i �*ය පැන5ය. 
මS�� මධ[Sථානයට \හාරය එ-ල ව�ෙa —ම|i� ෙහවG ස4ධ[ා යා�ඤාව අතර&ර කඩා වැPණ u කලහකාV 
XiS ,+4 වන අතර ඔවu4ට නායකGවය P4ෙ4 ෙබෟ0ධ ¡:ෂූ4 බව ?යනu ලැ£ණ. ... \හාරය =සා ෙකfපයට පG 
කලහකාV මuSe_ ත@ණ XiS තම පූජ�ය Sථානයට තව PරටG \හාර එ-ල 5ම වැළැ:5ම Xvස 5C වල ෙපළපාe 
දැ:ව�හ (BasNans 2013). E4 පසu වඩාG ම කැ¤ ෙපෙනන මuSe_ ,ෙරfg \චqඩGවය හට ගGෙG Q ලංකාෙD 
දbණට ව4නට XU� අ¥Gගම \ෙ0ශෙයU 2014 ජූ= 15 Cන ය. ෙකාළඹ ඇමiකානu තානාප* කා`�ාලය පු0ගලය4 
හතර ෙදෙනb ඝාතනයට ල:කරE4 80 ෙදෙනbට වැ9 \මාණයකට බරපතල  &වාල +PකරE4 ,ශාල ෙ0පල 
හා=ය: +Pෙක@නu ෙමම UංසාකාV zයාව දැ9ෙලස ෙහලා ද?න ලF (Aljazeera,2014) ෙමම +P5ෙ_F මuSe_ 
\ජාවට අයG =වාස හා ව[ාපාiක Sථාන 60 කට වැ9 \මාණය: }= තබා ,නාශ ෙක@නu අතර මuSe_ ප-e 
?Uපයකටද අලාබහා= +Pකරණ ලF. (Aljazeera,2014) 

මuSe_ \ජාවට එෙරU \චqඩGවය වඩාG ම කැ¤ ෙපනuෙq �ෑ4�පාS හා අ¥Gගම +P5_වල F වuවG ෙවෙස+4 ම 
2012 වසෙ` +ට ෙබාෙහf අ4තවාF, Sවයං \කාNත +ංහල ෙබෟ0ධ කqඩාය_ ඔ4ලp4 (සමාජ මාධ[) සංවාද 
මqඩප &ළ F ද සැබෑ ෙලfකෙa +P5_ &ළ F ද මuSe_ ,ෙරfg \ලාප ෙDCකා�ඪ ෙකාට ප&රවා හැර ඇත(BBC, 
2014).  අ�Gගම +P5ම ආ¨තව සමහර ෙRSබu: Xටu ෛවV කථනය =පද5මට දායක ව� ආකාරය =V:ෂණය කරE4 
N-පා සමර&ංග සහ සංජන හGෙතාටuව ෙ| අධ[යනය ෙප4වා ෙද4ෙ4 “ෙකෙS වuව ද අ¥Gගම \චqඩGවය අතර&ර 
F ග4නා ලද ෙමම *ර ද`ශනය අද Cන Q ලංකාව &ළ ෛවV කථනෙa අනuගාEකය4ව +�න හා එය =පදවන වයS 
කqඩාය_ XYබඳ මනා සංඥාව?. එපමණ: ෙනා ව 2014 ජූ= 12 ªහSප*4දා සu� වශෙය4 සහ අන&@ව 2014 
ජූ= 14 ෙසනසuරාදා සැබ,4 ම \චqඩGවය ඇරඹu« ,ට ,ශාල වශෙය4 zයාකාරක_ වැ9 ව� ආකාරය ද ඉ4 ෙප4නu_ 
ෙකෙරන අතර එය කාpක \චqඩGවය අවu�වE4 ඔ4ලp4 yමයට තැපැ- ෙකෙරන \ෙකfපකාV අ4ත`ගතය ඉටu 
කරන කා`ය භාරය XYබඳ සැල?eමG 5_ තවG ශ:*මG කරp.” යනuෙව=.  

 මැC වයෙS +ංහල ජා*ක ෙලාi iයPෙරb ,+4 +Pකරණ ලද iය අන&ර: සමග මuSe_ ජා*ක ත@ණp4 හතර 
ෙදෙනb ,+4 iයPරාට පහරFෙම4 Cන හතරකට පසu +ංහල ජා*ක iයPරා Eය යෑමG සමග +ංහල කලහාකාV XiS 
,+4 2018 මා`& 05 වනදා නuවර CS¬:කෙa උඩu පුSසැ-ලෑව හා ෙත-ෙද=ය \ෙ0ශවල මuSe_ ජනයාෙ| ෙ0පට 
වලට පහර Fමට පට4 ගැ«නu අතර එම \හාරය4 පසuව Cගන හා ෙත4ෙනbඹuර \ෙ0ශ ද:වා පැ*i=. ෙපාeS මාධ[ 
\කාශක  @ව4 mනෙSකර මහතා \කාශකර +�ෙa අපරාධ පV:ෂන ෙදපා`තෙ_4&ව ,+4 ෙහfමාගම හා 



ෙකා-�X�ය \ෙ0ශවe4 වයස අවu@P 17 සහ 18 ක ත@ණp4 ෙදෙදෙනbව නuවර +P5මට අදාලව සමාජ මාධ[4 
&ළ ෛවV කථනය ඇ,Sම ස_බ4දෙය4 අGඅඩංmවට ගG බවp (Daily News,2018). මහනuවර \ෙ0ශෙa ගැටu_ 
ගැන කටකතා පැ*ර යE4 පව*න අතරවාරෙa ව[ාජ \කාශන ප&@වා හැVම සඳහා සමාජ ජාල මාධ[ උපෙයf® කර 
ග4නා බවට ෙතාර&@ ලැ¯ෙම4 අන&@ව ආqඩuෙD =ෙයfගය පiC ඊට අවUර ?Vමට Q ලංකා ,Pe සංෙ0ශ 
=යාමන ෙකාEසම ,+4 Xයවර ගනu ලැබuv(BBC,2018). 

සමSත Cවpන ආවරණය ෙකෙරන ම�ටE4 සහ +ය� සමාජ ජාල මාධ[ය4ට බල පැවැGෙවන ම�ටE4 Q ලංකාව 
&ළ ෙමවැ= අවUර ?Vම: +P ව� පළමu අවSථාව ෙමය බවG °ට ෙපර අ4ත`ජාල සබඳතා £ඳ වැටuණ අවSථා 
rපය: *ෙබන නමuG ඒවා +Pව�ෙa තා:ෂvක ෙ±& මත 2000 වසරට ෙපර බව චානuක වGෙGගම මහතා ¯¯ 
+ංහල ෙSවයට \කාශ කෙ-ය. තවPරටG ඔහu \කාශකර +�ෙa “මහනuවර තGවය නරක අතට හැෙරE4 *£යF එම 
\ෙ0ශෙa ²වG ෙනාෙවන X�4 පැEv Xiස: කqඩාය_ ගැම සඳහා පු0ගලය4 එක& කර ගැ�මට සමාජ ජාල 
මාධ[ පා,�³ කරන හැ� අX දැ:කා. ඉ*4 එවැ= අවSථාවක ආqඩuවලට කලබල නතර ?Vමට ෙමවැ= ආ4*ක 
Xයවර ග4න +0ධ ෙවනවා” යනuෙව= (BBC,2018).  

ලංකාව &ළ ,�4 ,ට පැන න}න මuSe_ ,ෙරfg \ච4ඩGවය4 හා මuSe_ ජනයාට එෙරUව සමාජ මාධ[4 &ළ 
\කාශ වන ෛවV කථනය4 එ?ෙන?4 \*ෙපfෂනය වන ආකාරය ෙ_ අන�ව අපට =V:ෂනය කල හැක. ෙRSබu: 
හරහා \ධාන වශෙය4 +ංහල භාෂාෙව4 \කාශයට පGවන ෛවV කථනය4 පාලනය ?Vම ස_බ4දෙය4 ෙRSබu: 
සමාගෙ_ මද අවධානය XYබඳව සමාජ zයාකාV4 තම අවධානය ෙයාමu කරp. Q ලංකාෙD ජන ෙකාටS 
ස_බ4ධෙය4 ෛවV අදහS පැ*ර5ම ස_බ4ධෙය4 ෙRSබu: සමාගම ෙගන *ෙබන Xයවරය4 
ස_බ4දෙය4 සෑ�මකට පG,ය ෙනාහැ? බව සමාජ ජාල ,tෙ-ෂක නාලක mණව`ධන \කාශ කරp. ඹහu 
තව PරටG \කාශකර4ෙ4 "ෙ_ ද:වා අරෙගන *ෙබන Xයවර මC, ෙයාමu කරලා *ෙබන අවධානය මC. 
2013 පමණ පට4 අෙ^ රෙ� +,- සං,ධාන, උදාහරණය: ,Cයට ,ක-ප \*පG* ෙ:4]ය වැ= 
සං,ධාන, කා4තාව හා මාධ[ සාම�Uකය වැ= සං,ධාන ෙ_ XYබඳව සා:� සUතව, ෙ-ඛනගතව ෙප4වා Fල 
*ෙයනව...+ංහල භාෂාෙව4 ෛවV \කාශ ෙමතර_ \මාණය: ෙගාඩ නැ® පැ*ර ය4නට ෙ±& වuෙq ෙ_ හරහා ගත 
යu&ව *බ� Xයවර අවශ[ තර_ ෙනාගැ�ම =සp." ෙRSබu: සමාජ ජාලය &ළ +ංහල භාෂාෙව4 පළෙකෙරන ෛවV 
\කාශන =V:ෂණය සහ වා`තා ?Vම Xvස උපකාර කර4නැp ෙRSබu: සමාගම තම4ෙග4 ඉ-ලා +� බව 
යuධ4ජය ,ෙ´රGන, �වu4�5DS ෙව� අඩ,ෙa සම ක`තෘ සංජන හGෙතාටuව සහ තම4 සමග (මා`& 16,2018) 
ෙRSබu: =ෙයf�තය4 *ෙදනb සමග පැව* සම�හ Pරකථන සංවාදයකF එම ඉ-xම ෙක@« බව නාලක mණව`ධන 
මහතා \කාශ කරණ ලF. (BBC,2018)   

ෙRSබu: සමාජ මාධ[ ජාලය එය භා,ත කර4න4ෙ| නuසuPසu අ4ත`ගතය4 ඉවG ?Vමට භා,ත කරන ලද �* V* 
2018 අෙµ- 24 \+0�යට පG කෙ¶ය (ලංකාFප, 2018). ෙRSබu: සමාජ මාධ[ ජාලය භා,ත කර4න4ෙ| 
අ4ත`ගත ඉවG ?Vමට භා,ත කරන ලද හා පදන_ කරන ලද �* ෙමෙලස \+0�යට පG කරන ල0ෙ0 පළමu 
වරටය. අ4ත`ගත ඉවG ?Vෙ_F ඊට පාදක ව� \මuඛතම ක@« ව�ෙa ෛවV \කාශ, \චqඩකාV ත`ජන, eං}ක 
Uiහැර හා වදUංසා යනාCයp. 2018 ෙනාවැ$බ; 27 වන <න ව=ාජ පුව@ සහ අDEඨ ෙතාරIJ 
ස$බ/දෙය/ ල/ඩනෙM පැවN ජාත=/තර නඩu PභාගෙMS ෙT2බu4 සමාගෙ$ *Nප@N Pස'$ UVබඳ 
උප සභාපN Yච[ ඇල/ මහතා <ගන &']මට අදාලව _ ලංකාව Iළ වා;bක ෛවරය ඇNකරන තැපැc 
6)$ නැNන$ ෙපd2e ඉව@ ෙනා6)ෙම/ ෙT2බu4 සමාගම වරද4 &'කර ඇNබව *කාශ කෙcය. 
(Daily mirror,2018).  



2019 අෙµ- 21 වන Cන පාSb ෙබf_බ \හාරයG සමග ජනා�ප* ෛම�පාල +iෙSන ,+4 සමාජ මාධ[ Cන 
නමය: ද:වා, අෙµ- 21 +ට 30 ද:වා සමාජ මාධ[ zයාකාVGවය අGUටu5මට =ෙයfග ෙකi=. තහනම Xටuපස ව� 
ෙ±&ව ව�ෙa \චqඩGවය අවuඵ වන ව[ාජ \වෘG* සහ ෛවV කථනය පැ*Vම වැළැ:5මp. නමuG සමාජ මාධ[ 
මත පනවා *බ� අවUරය ඉවG ?VමG සමග ලංකාෙD සමාජ මාධ[ &ළ මuSe_ ජනයාට එෙරUව ෛවV කථනය 
නැවත ඉCiයට පැE=ෙaය.  

ඉYදා.... ආර$භ වh මu2i$ Pෙරdj ෙනාස/සu/තාවෙM S, මැර UYස4 k ලංකාෙl වයඹ ෙද&/ Uno නගර හරහා 
ෙගා2 පci ෙකාcලකෑම, q;ආ/ පුr2සා දැsම සහ ෙපtc ෙබd$බවi/ ෙවළඳසැcවලට පහර '/ බව *ෙuශවාvහu 
පැවසhහ...බලදා)/ P&/ කලහාකා) UY2 '&$ ගණD/ අ@අඩංxවට ගැyනu අතර ඉ/ Nෙදෙනq 2018 නuවර 
&']මටද ස$බ/ද &ංහල ෙබෟuධ දැ| මතදා)/ බව ද *කාශ Pය (Aljazeera,2019).  

*ච}ඩ@වය ඇN වh Pගසම ෙT2බu4 n පළ වh iU PEෙcෂණය 6)ෙ$S, PෙEෂෙය/ පා2q ඉYදා 
*හාරය සහ <ගන ෙකdලාහලය, ෛව) ප~වuඩ තJණ පර$පරාව ඉල4ක කරග@ බව හ'නාගත හැ6 අතර 
ඔවu/ ප~Pඩ ෙlගෙය/ ව=ා�ත කළහ. එවැD &']$ වලS ෙබදාගැ�ෙ$ (shares) සංඛ=ාව ද Pශාල ෙලස 
ඉහළ ෙගා2 ඇN බව පැහැ<iය. එපමණ4 ෙනාව, එවැD ෛව) ෙපd2e  ෙබාෙහdPට තJන පර$පරාව 
ආක;ශනය කරග/නා ආකාරයට D;මානය ] ඇN  අතර ෙබාෙහd ප~Pඩ ඉcලා &o/ෙ/ ෙපd2ටuෙවn 
ප~Pඩය ෙබදා ගැ�මට ෙහd  එයට අදාලව �යා &' 6)මට ය. එවැD &']$ අතරIර සහ පසuව, ෙT2බu4 
Uටuවල ෛව) ප~Pඩ යV@ වe2ඇ� ක}ඩාය$ හරහා යවනu ලැෙ� (Cyber Guardian 2019). නව මාධ[ 
zයාකාiකෙයb සහ පුවGපG කලාෙDCෙයb වන රpසා ,yම&ංග \කාශ කර4ෙ4 “,ෙtෂෙය4ම ව�Sඇ^ ප=,ඩ 
සදහා සෘජුවම Sථානය: =t³ත ඉල:කය: ඇ* අතර, E=සu4ට =t³ත Sථානයකට යන ෙලස, =t³ත පi¨යකට 
ෙහf =t³ත ව[ාපාiක Sථානයකට පහරෙදන ෙලස ?යා +�නව. ෙT2බu4 සහ ඉ/2ට�ෑ$ වැD Pවෘත 
ෙl<කාවලට වඩා වe2ඇ� n එය &'ෙව�/ පවNනව. අපරාධ Pම;ශක8/ට ෙහd ප;ෙMෂකය/ට ෙ$ 
ස$බ/දෙය/ Pම;ශනය/ &'6)ම වඩා '�කර ෙක) Nෙබනව” යනuෙවD(Cyber Guardian 2019).  

පහත වxෙl දැ4ෙව/ෙ/ 2019 ජනවාY 09 &ට 2019 ජූi 31 ෙවDදා ද4වා ෛව) *කාශය/ *ව;ධනය කල 
ලංකාෙl ෙT2බu4 Uටu දහය4 Iළ ෙපd2e (තැපැc 6)$) සහ තැපැc 6)$ n 2ව3පය UVබඳ සංඛ=ාව/ය.  

ෙRSබu: Xටuව ෙපfS� \මාණය ජායා�ප ෙපfS� 59ෙයf ෙපfS� ෙපfS�- සබදතා ර+කය4 ,+4 
ෙපfS� ?Vම

Ceylon Blood 536 486 47 1 1

මනංක-Xත 70 47 21 0 1

Sinhala 
Lanka 
Organization

363 276 78 1 3

+ංහලයා 22 12 5 5 11

මම +ංහල ඇp 
අවu-ද?

88 87 0 0 0

ම-වඩම 319 288 16 2 0



(Cyber Guardian, 2019) 

ඉහත සදහ/ ෛව) කථනය *ව;ධනය කල ෙT2බu4 Uටu අතY/  ම-වඩම, +ංහෙ- වැ+ය4, Sinhala Lanka 
Organization, Ceylon Blood යන ෙRSබu: Xටu ෙ_වන ,ට භා,තෙa ෙනාමැත. ෙබාෙහf,ට +Pව4ෙ4 ෙමවැ= 
Xටu ෙවනG න_ වe4 නැවත පවGවාෙගන යාමp. ඉහත සදහ4 ෙ_ වන,ට භා,තෙa ෙනාමැ* ෙRSබu: Xටu හැර 
භා,තෙa පව*න Xටu අතi4 ෙRSබu: Xටu පහක 2020 මා`& 01 දා +ට ෙදසැ_බ` 15 ද:වා වන දළ හැ+Vම 
පහත පiCය.  
ෙRSබu: Xටuව - “මම +ංහල ඇp අවu-ද?”                                                                                                    
ෙපfS� සංඛ[ාව - 15                                                                                                                                       
ෛවV කථනය \කාශ5 ඇ* අ4ත`ගතය4 ගණන - 03                                                                                                       
ෙනාවැ_බ` 10                                                                                                                                                                                     
“ආqඩuෙD ෙමා�ට �රණය: සමාජ ගැට�ව: =`මාණය කරන අයu@. ආගEක අp*ය සැමට සමානව *බuය 
යu&ය”- ෙව� සබැCයාව හා ස_බ4ද eXය-Cabinet rules to allow burial of COVID-19 vicNms/DailyFT 
“ෙකාෙරfනාෙව4 Eය යන ෙබාPනuව4ටද පාං¸¹ලය Fමට අවශ[p”(ආදාහන ජායා�පය)                                        

අෙµ- 03                                                                                                                                                           “ඉSලා_ 

ºමදානය XYබඳ ඇGත කතාව” (ජායා�පය සමග eXය)-                                                                         

(ම&X�4 ෛවV කථනය: යැp ෙනාෙපෙනන තැපැ- ?Vමකට උදාහරණය:)                                            

මා`& 31                                                                                                                                                    
“ෙකාෙරfනා සෑF Eය}ය මuSe_ ජා*කයා අදාහනය ?Vමට එෙරUව මuSe_ ෙ0ශපාලකය4 සහ .... ,ෙරfදයක”
ෙනGFM (රවuR හr_ෙ| ජායා�පය: සමග), “ආදාහනය කෙ` නැGන_ කන[ා,ෙයf 72 ටG ෙබfෙව4න පු�ව4 
ආයuෙබfව4ඩ. ෙG@_ ග4න” 

ෙRSබu: Xටuව - “+ංහල ,0වG එකමu&ව”                                                                                                                                                         
ෙපfS� සංඛ[ාව - 115                                                                                                                                      
ෛවV කථනය \කාශ5 ඇ* අ4ත`ගතය4 ගණන  -  06                                                                                                                                            
ෙදසැ_බ` 08 - “හර: අර: ගG ජල ගැ�_ =_නය }= ග=p“  - ෙනාවැ_බ` 13 මuSe_ ජනයාෙ| ෙකා,� 
ආසාCත ෙ0හ ºමදානයට ,@0ධව Cවpන පුවGපෙG පල ව� ෙබ4ගමuෙD නාලක UEය4ෙ| eXය: “අe ස�i 
අ�කරණ ඇමැ* ව� පYයට රෙ� �* ෙවනS කර4න ෙද4න බැහැ - ෙබංගමuෙD නාලක UEෙයf                                                                                                                                                                                                                                              

+ංහල 
පාiෙභf}ක හා 
ෙවළද සංගමය

189 169 5 11 16

+ංහල ,0වG 
එකමu&ව

82 69 10 0 0

+ංහලය4 
සuර?මu

302 283 9 8 1

+ංහෙ- වැ+ය4 292 212 43 6 15



 ඔ:ෙතfබ` 18 – “බ0යuF4 හuරත- ?Vම, ක-X�ය, ,-පG&ව ම4නාරම හා ස»Sථා4 සැලැSම”. “ ෙඩාල` b�� 
ෙ±&ෙව4 ප?Sථානu හා බංගලාෙ0ශ මහමCකය4 වයඹ ෙවරළ �රෙa පCං³ ?Vමට අවසරFම“ -    තැපැ- ?Vමට 
අදාල සං,ධානෙa ෙ±&පාටය - +ංහලෙa ඓ*හා+ක ජා*ක ,මu:* අරගලෙa පුනරාගමනය  

අෙගfS& 23 – “,|ෙ4tවර4 මහ-ලාෙ| උම&ව හා පා`eෙ_4&ෙD ෙ0ශෙµ° බහuතරෙa =හැ9යාව“තැපැ- 
?Vමට අදාල සං,ධානෙa ෙ±&පාටය - +ංහලෙa ඓ*හා+ක ජා*ක ,මu:* අරගලෙa පුනරාගමනය 

අෙµ- 04 -  “ AMNESTY INTERNATIONAL- ෙකාෙරfනා අ4තවාF අන&ර “ ෙකා,� ආසාCත මuSe_ 
ජා*කය4ෙ| මරණ ºමදානයට එෙරUව  

අෙµ- 01- "=කමට ?DෙD ස`... අෙ^ එවu4ෙග4 ෙ�ෙර4න බෑ..ස`"( ජනා�ප* ෙගfඨාබයෙ| ජායා�පය 
සමග) “හr_ උඹට වළල4නම ඕෙනද”(හr_ෙ| ජායා�පය සමග) “,U�ව: වG ෙGෙර4නෑෙන ස`ට” 

අෙµ- 01- “C-eෙයU ත�eG ජමාG ම�ලSථානය වසා දමp. හr_ රට }= ග=0F සu@�ටu පG&කරp” ෙමම 
ජායා�පය යටෙG ඇ* eXය ම&X�4 ෛවV කථනය: ෙනාෙපනuනද, eXෙa සමSථ අ`ථය &ළ ම&ෙකෙර4ෙ4 
ෛවV කථනය?.  

ෙRSබu: Xටuව - “+ංහල පාiෙභf}ක හා ෙවළද සංගමය”                                                                                                    
ෙපfS� සංඛ[ාව - 14                                                                                                                                       
ෛවV කථනය \කාශ5 ඇ* අ4ත`ගතය4 ෙනාමැත   

ෙRSබu: Xටuව - මන:ක-Xත                                                                                                                  
ෙපfS� සංඛ[ාව - 29                                                                                                                                     
ෛවV කථනය \කාශ5 ඇ* අ4ත`ගතය4 ෙනාමැත                                                                                                        

ෙRSබu: Xටuව - +ංහලය4 සuර?මu                                                                                                                  
ෙපfS� සංඛ[ාව - 2019 ෙදසැ_බ` මාසෙය4 පසuව තැපැ-පG ?V_ +P5 ෙනාමැත.                                                                                                                                                                                                                                             

 ඉහත උදාහරණය4 සමග සමාජ මාධ[4U ෛවV කථනය \කාශයට පGවන ආකාරය පV:ෂා ?Vෙ_F, සමාජය &ළ 
ඒ කාලයට අදාලව පව*න UංසාකාV හා බැහැර?V_වාF zයාව4ෙහf ක¾කාව4 සමාජ මාධ[ &ළ ෛවV කථනය4 
වශෙය4 \කාශයට පGවන අයu@ අපට දැකගත හැ?ය. ෛවV zයාව4 හා ක¾කාව4 සමාජය &ළ බලවGවන 
Sව�පයට සාෙ^:ෂව තැපැ- ?V_  අඩu වැ9 වන ආකාරයද අපට =V:ෂනය කල හැ?ය. ෙ_ හරහා සමාජය &ළ 
එම අව�ෙයU අ�=tචය වන ෛවV zයාව4 හා සමාජ මාධ[ &ළ \කාශ වන ෛවV කථනය4 එ?ෙන?4 
\*ෙපfෂණය වන ආකාරයද අපට =V:ෂනය කල හැ?ය.  

2019  සpබ` ගා9ය4 වා`ථාව \කාශ කරන පiC  ෛවV කථන ෙපfS� ම}4 \කාශ වන ම�eක සාදක &න: 
හPනාගත හැ?ය. 

1. අනාර:�ත බව -  සu�තර \ජාෙD ජනගහනය Q�ෙය4 ව`ධනය වන අතර බහuතර \ජාව අනාගතෙa F 
සu�තරය බවට පG5ෙ_ ත`ජනයකට මuහuණ F +�* යන අදහස.  

2. ආ`¾කය - සu�තර \ජාවට පාලක ප:ෂය ස_බ4දෙය4 \බල බලපෑම: හා පාලනය: පව*න බවG 
ඔවu4ට බහuතරයට වඩා වැ9 වර\සාද ලබා ෙදන බවGය. එCෙනදා ²වG5ම සඳහා අරගල කරන 



පු0ගලp4ට හැෙඟ4ෙ4 ඔවu4ෙ| ²වන අරගලයට ෙ±&ව ව[ාපාiක හා ආ`¾ක zයාකාරක_ 
පාලනය කරන සu�තරය බවp. 

3. හැ®_ -ෛවV ෙපfS� ම}4 "අපෙ| \ජාව අප ,+4 ආර:ෂා ෙනාකර4ෙ4 න_, ?+ෙවb අපව 
ආර:ෂා ෙනාකරනu ඇත" වැ= සට4 පාට භා,තා කරE4 හැl_,  තGවය4 සහ හැ+V_ හසu@වp. 
එවැ= ෙපfS� U බලය, =`¿තකම, මාතෘ ºEය, 5රය4 වැ= �ප අඩංm ෙD. 

දqඩ �*ය, +,- හා ෙ0ශපාලන අp*වා+ක_ XYබඳ ජාත[4තර ස_මu*ය (ICCPR) හා �Sතවාදය 
වැළැ:5ෙ_ පනත යනu ඉතා පැහැCeව ලංකාව &ළ ෛවV කථනය වැලැ:5ම ස_බ4දෙය4 භා,ත කලහැ? 
ෙරmලා4ය. නමuG ෙමම eXය සදහා පාදක කරගG ෙබාෙහfමය: ම�ලා¨ය4 ෙප4වාෙද4ෙ4  ලංකාෙD 
සමාජ මාධ[ හරහා \කාශයට පGවන ෛවV කථනය4ට එෙරUව පව*න ෙමම �* හරහා පැහැCe 
zයාමා`ගය4 ෙනාග4නා බවp. 

“පැහැCeව ෙපෙනන ෙදය න_ ඔ4ලp4 :ෙ~� හා අ4ත`ගතය ,මසා බලන නව �* ස_පාදනය ෙනා කර 
වuව ද ෛවV කථනෙa ෙයෙද4න4 ඔවu4 =`මාණය කරන වා³ක ෙහf කාpක \චqඩGවය ස_බ4ධෙය4 වග 
වන තGGවයට පG කළ හැ? �*මය XYය_ හා රාමu ගණනාව: පවත= බව p. ගැට¥ව 5 *ෙඛ4ෙ4 
අදාළ �*මය රාමu ෙනාපැව�ම ෙනා ව ඒවා අදාළ කර ෙනාගැ�ම ෙහf ෙතfරා ගG අවSථාවල පමණ: අදාළ 
කර ගැ�ම p.” (\චqඩGවයට කැම* 5ම, 2014).  
ෙන,- උCත 5ර+ංහ                                                                                                                                                                                 

 


