
�� ලංකා: උ�ෙඝ�ෂණ, ෙපා�� හා ආර�ෂක අංශ ව�� ��කරන
ප�ච�ඩ ��යා අ�ත�ජාලෙ� ස��ව �කාශය ��ම සඳහා ඉ�

මානව ��ක� ර�කගැ�ම උෙදසා ��කරන රෑගත ��� අන�රැ�යක �ය හැක. එ�� ඔබ ආර�ෂාව
සලසා ග�න. ආචාරධ�ම ආර�ෂා කර එල��ව කට�� කර�න.

අ�ත�ජාල ෙ�වා �ඳවැ�ම� ෙහ� ඒවාට බාධා ��ම� ���ය හැ� බැ�� ෙමම උපෙද� මාලාව බාගත
කර ෙබ�හ��න.

ස�� �කාශය� කළ ��ද නැ�ද?

● ෙ���� ල�� ය� ���� ��බඳ ෙතාර�රැ �� හැ�ම සඳහා ෙයා�ගත හැ�
බලග� ක�මෙ�දය�. න�� එය භා�තෙ�� ඇ� අවධානම ගැන ඔබ �තා
බැ�ය ��ය. ස�� �කාශනෙ� ��ගල��ට ��ව�ෙ� �ම�ද ය�න ෙ�රැ�
කර �මට සහ එම ��ෙය�ව ආර�ෂා ��මට කට�� කළ ��ය.

● ෙමම අව�ථාෙ�� ෙපා��ය / ආර�ෂක අංශ / ෙවන� ආක�ම�කය�ෙග�
ප�හාර එ�ල �මට ෙහ� ෙව� තැ�මට ල��මට  වැ� ඉඩකඩ� ඇත. ඔබ
වටා ඇ� ත��වය සහ අව�න� ��බඳ �ර�තර අවධානෙය� ���න.

● ස��ව ය� ���ම� අ�ත�ජාලෙ� ප�චාරය ��ෙම� අන�රැව ඔබට
�යගැ��� සහ ත�ජන වළට ��ණ �මට ���ෙ� අව�නම� ඇත.
කරැණාකර ���ය හැ� අව�නම අවම ��මට ��ඥය�ෙග�, සමාජ
��යාක�කය�ෙග� සහ රාජ� ෙනාවන සං�ධානව�� අවශ� සහාය
ලබාග�න.

ස�� �කාශය උපකාර �ය හැ� අව�ථා:

● උ�ෙඝ�ෂණය ��බඳ ෙපා��ෙ�, ආර�ෂක අංශවල හා රජෙ� අ�වාදයට
එෙර�ව යාමට ෙහ� මාධ� ඔෙ� උ�ෙඝ�ෂණය ආවරණය කර�නට
ෙපළඹ�ම සඳහා ��වන ෙ� ස��ව �කාශය කළ ��ය.

● ඔෙ� ස�� �කාශය නරඹන ෙ���ෂක��ට අවශ� න� එම අව�ථාෙ��ම
��යාමා�ග ගත හැ�ය. එ��� �ෙර�ධතාවෙ� ෙයෙද�න�හට වැ�
ආර�ෂාව� සැලෙස� ඇත (උ�හරණ ෙලස ���ෙර�� අ�අඩං�වට
ගැ�� ��බඳ ෙතාර�රැ ප�චාරය ��ම ම�� එයට වග�ව ��ත�
ඉල�ක කරග��� ජනතා �ඩනය� ෙගාඩනැ�ය හැක).

● ඔබ රෑගත කර�ෙ� න�, නැවත �වසට පැ��මට ෙපර ඔෙ� �මා��



ජංගම �රකථනය / කැමරාව ෙහ� ��ෙය� ෙගා�වට හා��මට ෙහ�
රාජස�තක කළ හැක. ඔෙ� ��ෙය�ව ඔෙ� ෙ���� ��ෙම�
�ර��තව තබා ගැ�ම ම�� ෙවන� අයට එය බාගත හැ�ව� ඇත.

ස�� �කාශය හා�කර �ය හැ� අව�ථා:

● තම�ව ස��ව රෑගත කරනා බවට ෙනාදැන �� අයෙ� ��� හා අනන�තාව
ෙහ�දර� �ය හැක. ෙතාර�රැ ෙස�මට සහ ��ගලය� ඉල�ක ��ම සඳහා
ෙපා��ය සහ ආර�ෂක අංශ ෙමව� ස�� �කාශය� �ර�තරව අධ�නය
කරන බවට උපක�පනය කර�න.

● රෑගත කර�නා කා�කව අව�නමට ල�වන අතර ආර�ෂක අංශ වළට ස�ව
�කාශය ම�� ඔ�� ���ෙ� ෙකා�දැ� හ�නා ගැ�මට හැ� �සා සෘ�ව
එම තැනැ�තා �යගැ��මට, �ංසනයට සහ ත�ජනයට ල��මට  ඇ�
අව�නම ව�ධනය ෙ�.

● ස�� �කාශයට ඔෙ� අ�ථකත� �ෙම� ෙහ� අදහ� දැ��ෙම� වළ��න.
ම�ද එ�ට එම රෑපරා� ප�ෂග�ා� සහ අ��වාස යැ� �ය�� �ෙ�ෂ
සහගතව ප���ෙ�ප ��මට වැ� හැ�යාව� ඇ� බැ��.

● ස�� �කාශය� ��� ��ගල�� ��න �ථාන අනාවරණය වන බැ�� එම
�ථානය�� ��නා අයට ඇ� අව�නම තව� වැ�ෙ� - ආර�ෂාව ය� ඔෙ�
පමණ� ෙනාව �� ස�හෙ�ම ආර�ෂාව බව මතක තබා ග�න.

ආර�ෂාව සලසා ග�න!

● �මා�� ජංගම �රකථනය� / කැමරාව� ��ම ��� ඔබ ඉල�කය� �මට
ඉඩ ඇත. ඇතැ� බලධා�� රෑගත කරනා ��ගල�� �ය වැ��මට හා පහර
�මට ඉඩ ඇත. ඔ��ෙ� අ� ආ�ධ භා�තා කරන බැ�� ආර�ත �ර��
���න.

● ස�� �කාශයක�, ඔබ ප�ගත කර ප�ව සං�කරණය කරන ��ෙය�වකට
වඩා ��ගල��ෙ� අනන�තාව, ��න �ථාන, �ෙර�ධතාකරැව�ෙ� සැල��
සහ ෙවන� සංෙ�� ෙතාර�රැ ෙහ�දර� �මට ඇ� ඉඩකඩ වැ� ෙ�. පව�න
ආර�ත ත��වය ��බඳ ඇග�ම� කර�න. ඔබ ස�ව �කාශය� කළ ප�
එය මා�ගෙය� ��ගල�� ෙසායා ගැ�මට යෙම� ��යා ��ම වළ�වා�මට
ඔබට ෙනාහැක.

● �ෙර�ධතාකරැව�ෙ� පාද සහ ��ප�� රෑගත ��ම ම��, අවධානෙය�
බැහැර ෙබාඳ�ම ��� සහ ඉතා ��� රෑපරා� රෑගත ��ම ම�� ඔ��ෙ�
අනන�තාව ආර�ෂා ��මට උ�සාහ ග�න.

● යෙම� සමග ස��ක සාක�ඡාව� ��මට ෙපර ස��ව එය �කාශය ��මට
ඔ��ෙ� අකැමැ�ත� නැ�දැ� අසා දැනග�න. අවශ� න� ඔ��ෙ� ���
ෙව�වට ��පස �ට රෑගත කර�න. අව�නම වඩා වැ� න� ��ණ ෙබාඳ



කරන උපාංගය� ෙයා�ග�න.
● ��ෙය�ව සමාජයට �� හැ�ම ��බඳ ඔබට ය� ච�තය� ඇ�න� සහ එෙ�

�� හැ�මට ෙපර එය නැවත ���සා බැ�ය �� යැ� හැෙඟ�ෙ� න� ඔබ
��වාස කරනා ��පෙදෙන� අතර වඩා� ෙපෟ�ග�ක ෙ���� ස�හයක එය
��� �කාශය කර�න.

● ස�� �කාශෙ�� ඔබ ���ෙ� �මන �ථානවල�ද ය�න සමාජයට ��
හ��ෙ� දැ� �රණය කර�න.

��න� ව�න

● ඇ�� සල�� ෙයාදන ආර�ෂක ක�ම (Touch ID) ෙයා� ෙනාග�න. ඔෙ�
�රකථනය ෙ�ත අංකය� (Passcode) ෙයා� ආර�ෂා කර�න.

● �ෙර�ධතාකරැව� ෙව�ෙව� ��ඥ සහාය සහ / ෙහ� ��වාසව�ත
��ෙර�ෙ� ෙතාර�රැ ගබඩා කර ��න� කර තබ�න.

● ඔෙ� �මා�� ජංගම �රකථනෙ� බැට� ආෙර�පණය කර �රකථනෙ� ද�ත
ගබඩාව හැ�තා� ��ව තබ�න.

● ඔෙ� ෙ�ටා සහ අ�ත�ජාල සබඳතාව ගැන �ම��ම� ව�න. ඔබට හැ�
න� VPN සහ ෙර��� �� පත� ��න� කර ග�න.

● ඔෙ� �රකථනය සංෙ�තනය (encrypt) ��මට ෙහ� සංෙ�� ෙතාර�රැ මකා
දැ�මට ��යා කර�න.

ෙතාර�රැ රෑගත කර�න

● ��ව�ෙ� �ම�ද �යා වටහා ගැ�මට ��ධ ම�ටෙ� රෑපරා� රෑගත කර�න
(වඩා� පැහැ��ව ���ම දැක ගැ�ම සඳහා ���ම ��� �ට, ඔෙ� කැමරාව
ෙස�� වෙ� �ට ද�ණට, ඉ�ප� ස�පව, සහ උඩ �ට).

● ඔබ උ�ෙඝ�ෂණය� රෑගත කර�ෙ� න�, එයට සහභා� � ��න ස�හෙ�
�ශාල�වය, ෙපා��ය / ආර�ෂක අංශවළ ෙය�� සහ ��යාව� රෑගත
කර�න.

● ආර�ත න�, ෙපා�� / ආර�ෂක අංශ සාමා�කය�ෙ� �ල ලාංඡන, වාහන
අංක තහ�, අ� ආ�ධ, ඉහල ෙපා�� �ලධා�� �ෙය�ග ෙදන අ�දම ආ�ය
රෑගත කර�න.

● මා�ග �වරැ, ෙගාඩනැ�� සහ ප���ධ �ථාන ආ�ය රෑගත කර�� ��ෙය�ව
තහ�රැ ��මට පහ� කර�න.

��වන දෑ ෙ�රැ� ගැ�මට උපකාර ව�න

● ඔෙ� �මා�� ජංගම �රකථනෙය� රෑගත කරන �ට, ෙ��ෙය� ෙහ� ��ඩා
�ෙ�දකෙය� ෙලස �ත�න. ඔෙ� කටහඬ උපෙය�� කරග��� ��ව�ෙ�
�ම�දැ� ��තර කර�න. ���ෙ� �ම�දැ� සත� ෙතාර�රැ හා ��තර



ම�� පහ� ෙද�න (තම�ෙ� මතය ප�කාශ ��මට ෙනාය�න). ස��
�කාශයට අ��� එ�වන ෙ���ෂක��හට ප�ධාන ෙතාර�රැ නැවත පවස�න.
ස�� �කාශය ආර�භෙය� ආර�ත න� පමණ� ඔබ රෑගත කර�ෙ� �මන
�ථානයක �ට දැ� පවස�න.

● ඔබ VPN භා�තා කර�ෙ� න�, ඔබ ���ෙ� ෙකා�ද හා ��ව�ෙ� �ම�ද
�යා ෙ���ෂක��ට පවස�න. ෙම�� ඔබ සත� වශෙය�ම රෑගත කර�ෙ�
ෙකා� �ටදැ� තහ�රැ කරගත හැ� ව� ඇත.

● ෙ���ෂක��ෙ� ප�කාශ / ප��න වලට ප��චාර ද�ව�� ඔ�� හා සබඳතාව
පව�වා ෙගන ය�න. එෙම�ම ය� තා�ෂ�ක ගැට�ව� ම� �වෙහා� ඒ
��බඳ ඔ�� දැ�ව� කර�න.

● ඔෙ� අර�ණ දැ�ව� ��මට සහ අවධානය ලබා ගැ�මට න�,
ෙ���ෂක��හට ��යාමා�ග ග�නා ෙලස, ��ෙය�ව ෙබ� හ�න ෙලස ෙහ� ��
ම�ටෙ� අවශ�තා ෙව�ෙව� උපකාර වන ෙලස ඉ�ලා ���න.

● ඔබ රෑගත කරන අතර�ර ප�ච�ඩ ��යා ��ව�ෙ� න� ස���ව හා �හඬව
���න. එව� අව�ථාවක �ෙර�ධතාකරැව� ෙනාව රජය හා එ� ආර�ෂක
අංශ රෑගත කර�න. අනාගත �ම�ශකය�හට ��ව�ෙ� �ම�ද �යා
පැහැ��ව ෙපෙන�නට සහ ඇ�මට හැ� �ය ��ය.

● ප�ය�තෙ� ��ව�ෙ� �ම�ද �යා ෙම�ම ෙ���ෂක��ෙ� ප�කාශ හා ප��න
��බඳ �ම��ව ��න ෙලස ඔෙ� සගය�ෙග� ඉ�ලා ���න.

● සැම�ටම ඔබ අවට ප�සරය ��බඳ සැල��ම� ව�න. කරැණාකර ස��
�කාශයක� සැම�ටම ෙවන� අෙය� ඔබ ��පස ��ව�ෙ� �ම�ද �යා
�පර�� ���� ක�ඩායම� ෙලස කට�� කර�න.

ඔෙ� මාධ�ය ආර�ෂා කර�න

● ෙ���� �වයං��යව ඔෙ� ස�ව ��ෙය�ව ඔෙ� ෙ���� ��මට �ර��ත
කර� ලබ�.

● ඔෙ� ��ෙය�ව ය� ���මක වැදග� සා��ය� යැ� ඔබට �ෙත�ෙ� න�,
එව� ��ෙය�ව� බාගත කරෙගන ඔෙ�ම ආර�ත උපකරණයක ගබඩා කර
තබා ග�න.

● ප�ථමෙය�ම ඔෙ� ��ෙය�ව ඔෙ� ��ෙ� තබ�ෙ� දැ� �රණය කර�න. එය
ඕනෑම ��ගලෙය�ට නැර�මට හැ� ෙලස තැ�ෙම� ඔබට සහ ��ෙය�ෙ�
��නා අෙන� තැනැ�ත� හට ඇ� අව�නම වැ�ව� ඇත. න�� එෙ� ��ම
��� වැ� ��ගල සංඛ�ාවකට එය නැර�ය හැ�ව� ඇත.

● ඉ�ප� එම ��ෙය�ව බාගත කර ගබඩා කර�න. ෙ���� � (desktop) එෙ�
කරන අ�රැ ෙම�� පැහැ�� කරෙද�: https://bit.ly/save-facebook-live

● ��ට� � ෙමය ඊට� පහ�ය. ම�ද ස�� ��ෙය� ෙක��ම ඔෙ� �රකථනයට
බාගත කරන ප�� එය සැක�ය හැක: https://bit.ly/save-twitter-live

● අවසාන වශෙය�, ��ෙය�ෙ� �ටපත� එ�ෙක� රහ�ගතව ��වාසව�ත

https://bit.ly/save-facebook-live
https://bit.ly/save-twitter-live


යෙම�ට යව�න, නැ�න� ඔ��ව ටැ� කර එය �ර��ව තබන ෙලස ඉ�ලා
���න.

● App එක� භා�තා ��ම ම�� ඔබට ඔෙ� ස�� ��ෙය�ව ෙහ� ෙවන�
අෙය�ෙ� එව� ��ෙය�ව� බාගත කර ගැ�මට හැක. ෙ� සඳහා ෙවන�
ඕනෑම ��ෙය�ව� බාගත කර ගැ�මට ඔබ භා�තා කරන app එක� ෙයා�
ග�න. එෙ� කරන අ�රැ ඉෙගන ග�න: https://bit.ly/preserving-live-video

රෑගත ��� ��බඳ තව� ��තර ඔබට අවශ� න� library.witness.org ෙවතට ��ෙස�න.

ඔබට ෙමම ස�පත ගැන ප��න ෙහ� ප��චාර ඇ�න� ෙහ� ඔබ භා�තා කරන උපාංග හා ���ය
ක�මය� ��බඳ අප සමග ෙබ� ගැ�මට කැම� න�, අපෙ� ��ට� ෙහ� ෙ���� හැ�ඩලයට �ය�න:
@WITNESS_Asia / fb.com/witnessasia

උපෙද� මාලාව v1.0 ��මාණා�මක ෙපා� බලපත�ය� යටෙ� ප�කාශනය කරන ල� (CC BY NC-SA 4.0)

https://bit.ly/preserving-live-video
https://library.witness.org/
https://twitter.com/witness_asia
https://www.facebook.com/witnessasia/

