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ඔබ වාර්තාකරණය සිදු කිරීමට ෙපර, ඔබ දැනට මුහුණ ෙදමින් සිටින ෙහෝ ඉදිරිෙය් දී සිදු 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන වාර්තාකරණයන් ෙහේතුෙවන් ඔබට මුහුණ දීමට සිදු විය 
හැකි, ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවදානම් තත්ත්වයන් තක්ෙසේරු කර බලන්න. නව පැවරුමක් 
ලබා ගැනීමට තීරණය කිරීමට ෙපර ඒවා ඇගයීමට ලක් කර  නිසි �යාමාර්ග සකසා 
ගන්න.

ප්රවෘත්ති කාමරෙය් ඔබෙග් අධීක්ෂකයන් සහ සමීපත මාධ්ය සගයන් සමඟ පැවරුම 
පිළිබඳව සහ ඇති විය හැකි තත්ත්වයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න.

වාර්තාකරණෙය් ෙයෙදන ස්ථානය, ප්රවාහනය සහ වාර්තාකරණය සිදු කරන කාලසීමාෙව්දී 
ඔබහට අවදානමක් ඇති වීෙම් ඉඩකඩක් පවතී ද යන්න තක්ෙසේරු කර බලන්න. එෙලස, 
අවදානම් සහගත තත්ත්වයක් පවතී නම්, එය අවම කිරීම සඳහා ගත හැකි �යාමාර්ග ඔබ 
සතුව පවතීද යන්න විමසා බලන්න. 

විෙරෝධතාකරුවන්, ආරක්ෂක අංශ සහ ඔබ අසල ගැවෙසන්නන් වැනි පුද්ගලයන් මඟින් 
ඔබහට අවදානමක් ඇති විය හැකි ද යන්න ෙසොයා බලන්න. ඔබ එම ස්ථානෙය් සිට 
වාර්තාකරණය සිදු කරන්ෙන් ෙකෙසේදැයි සැලසුම් කරන්න.

ඔබත් සමඟ වාර්තාකරණය සිදු කරන අන් අය කවෙර් ද, ඔවුන් විශ්වාස කළ හැකි ද? 
විෙරෝධතා පවතින ස්ථානය තුළදී ඔබ එකිෙනකා සමඟ සන්නිෙව්දනය කිරීමට සැලසුම් 
කරන්ෙන් ෙකෙසේද සැලසුම් කරන්න. දැඩි අවදානම් සහිත ස්ථානයන්හි සිට වාර්තා කිරීෙම් 
දී, ඔබෙග් සහෘද මාධ්යෙව්දීන් ෙපෙනන මානෙය් සිටීම ආරක්ෂාකාරී ය.

දීර්ඝ වූ සිවිල් විෙරෝධතාවන්හීදී නැවත නැවත තනිවම වාර්තාකරණෙය් ෙයදීමට සිදු වනු ඇත. 
ඔබෙග් සහෘද මාධ්යෙව්දී කණ්ඩායමක් සමඟ වාර්තාකරණ කටයුතුවල නියැලී සිටියද ඔබට එම 
ස්ථානෙය් සිට තනිව ම රාජකාරී ඉටු කිරීමට සිදු වීෙම් සම්භාවිතාව ඉහළ යා හැකි වන අතරම ඔබට 
ඒ අයෙගන් ෙවන්ව කටයුතු කිරීමට ද සිදු වනු ඇත. එබැවින්, තනිව ම වාර්තාකරණෙය් ෙයෙදන 
මාධ්යෙව්දීන් අනතුරුදායක තත්ත්වයන් තක්ෙසේරු කර එම අනතුරු අවම කිරීම සඳහා පියවර ගැනීම 
අත්යවශ්ය ෙව්.
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විෙරෝධතා ස්ථානයට ගමන් කිරීෙම්දී සැලසුමක් සකස් කර එය �යාත්මක කරන්න. ෙමය 
විශ්වාසවන්ත සහෘදෙයකු සමඟ  ෙහෝ සමීපතමෙයකු සමඟ ෙහෝ එම ෙදෙදනා සමඟ ම ෙහෝ සකස් 
කළ එකක් විය හැකි ය. සැලසුම මඟින් නිරන්තරෙයන් එකිෙනක අතර පණිවිඩ හුවමාරු දාමයක් 
�යාත්මක කළ යුතු අතර එමඟින් ඔබට වහා සහාය විය හැකි පුද්ගලෙයකුට ඔබ යන එන ස්ථාන 
සහ ඔබෙග් වාර්තාකරණ තත්වයන් පිළිබඳ නිරන්තරෙයන් අවධානෙයන් සිටිය හැකි ෙව්.

වාර්තාකරණෙය් ෙයදී සිටියදී ඇතිවන හදිසි තත්ත්වයන් මත මාධ්ය සගයන්ෙගන් ෙවන් වීමට 
සිදුවීම, ප්රාණ ඇපකරුෙවක් ෙලස පත්වීමට ඇති ඉඩකඩ වැනි හදිසි, දැඩි අවදානම් තත්වයන්හී දී 
�යා කිරීමට අවශ්ය ආරක්ෂක සහ සන්නිෙව්දන ක්රමෙව්දයක් වාර්තාකරණය ෙවත ප්රවිශ්ඨ වීෙම් 
සැලසුම් යටෙත් ඇතුළත් කරන්න.

විෙරෝධතාවෙය් ෙයදී සිටියදී ඔබ සමාජ ජාල මාධ්ය තුළ �යාකාරීව සිටින්ෙන් නම් එහි ඔබ සිටින 
ස්ථානය හඳුනාගැනීමට ඇති ඉඩකඩ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න. එෙමන්ම, ඔබ ස්ථාන 
සම්බන්ධව ෙසේවාව (Location Service) භාවිත කරන්ෙන් කුමන අවස්ථාවල කුමන 
ආකාරෙයන්ද යන්න සිහි තබා ගන්න. 

ඔබෙග් මාධ්ය උපකරණ ආරක්ෂා කරගන්න. වාර්තාකරණ කටයුතු සඳහා යන විට අවශ්ය දෑ 
පමණක් රැෙගන යන්න. ඔබෙග් මාධ්ය උපකරණ රක්ෂණය කර ඇත්ද? එෙසේ නම්, එම රක්ෂණ 
සමාගම කුමක්ද? එෙසේ ෙනොමැති නම්, හානියක් සිදු වූ අවස්ථාවක එහි පාඩුව දරන්ෙන් කවුරුන් 
විසින් ද? යන්න සිහි තබාගන්න.

ඔබෙග් කායික සහ මානසික ෙසෞඛ්ය තත්ත්වයන් නිරන්තරෙයන් ඇගයීමට ලක් කරන්න. 
වාර්තාකරණය නිසා ඔබෙග් කායික සහ මානසික යහපැවැත්මට අයහපත් ෙලස බලපෑ හැකි 
ඕනෑම තත්ත්වයක් ඔබ විසින් ම තක්ෙසේරු ෙකොට අවශ්ය නම්, ඒ සඳහා නිසි �යාමාර්ග ගන්න.

ඔබ විසින්ම ඔබෙග් වාර්තාකරණය සඳහා සහාය විය යුතු ආකාරය පිළිබඳ සැලසුම් නිර්මාණය කර 
යාවත්කාලීන කරන්න. ෙමම සැලසුම් තුළ මූල්ය අවශ්යතා, ආහාර, නවාතැන් වැනි කරුණු මනා 
ෙලස අන්තර්ගත විය යුතු ය.

වාර්තාකරණ පැවරුම ෙකතරම් දීර්ඝ වුව ද, ෙකතරම් අත්යවශ්ය වුව ද, ඔබට විෙව්කයක් 
ෙනොමැතිව රාජකරී ඉටු කිරීමට ෙනොහැකි ය. එබැවින් දිගු සහ ෙකටි විෙව්ක කාල ඔබෙග් 
වාර්තාකරණ වැඩ පිළිෙවල තුළ සැලසුම් කර �යාත්මක කරන්න.
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විෙරෝධතා ස්ථානය  ෙවත යාමට ඔබ භාවිත කරනු ඇති ප්රවාහන ක්රමය ෙවත අවධානය ෙයොමු 
කරන්න. ෙපොදු ප්රවාහන ෙසේවාව භාවිත කිරීම ආරක්ෂාකාරී ද? තනිව තම ෙමෝටර් රථය ෙහෝ 
ෙමෝටර් සයිකලය පදවන්ෙන් නම්, එය ආරක්ෂාකාරී ද? ඔබ ගමන් කරන කාලය සහ ඔබ භාවිත 
කරන  මාර්ග පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු කරන්න. නැවත පැමිෙණන්ෙන් ෙකෙසේද? යන්න පිළිබඳව 
ද සලකා බලන්න. 

ඔබ විසින් සිදු කරන වාර්තාකරණෙය්දී අවශ්ය වන ෙතොරතුරු හා කරුණු පිළිබඳ පැහැදිලි අදහසක් 
තබාගන්න. ඔබට ප්රමාණවත් තරම් කරුණු ලැබුණු විට එම ස්ථානෙයන් පිටව යන්න. දැඩි 
අවදානම් කලාප තුළ හැකිතාක් දුරට ප්රමාද වීෙමන් වළකින්න.

විශ්වාසවන්ත සහෘදෙයකු ෙහෝ සමීපතමෙයකු සමඟ එක්ව, දවෙසේ වාර්තාකරණය සඳහා ගමන් 
සැලසුම්, කාර්යසටහන් සහ පිවිසුම් පිළිබඳ ආරක්ෂක ක්රමෙව්දයක් සකසන්න. සැම විටම එම 
ක්රමෙව්දයට අනුව කටයුතු කරන්න.

ඔබ වාර්තාකරණයට කරුණු සම්පාදනය කරනු ලබන්ෙන් කුමන ස්ථානයක සිට ද? එම ස්ථානය 
ආරක්ෂාකාරී ද? ඔබ නිවෙසන් ෙහෝ කාර්යාලයෙයන් බැහැර ස්ථානයක සිට වාර්තාකරණෙය් 
ෙයෙදන්ෙන් නම්, එම ස්ථානය ආරක්ෂාකරීද? යන්න සහ එම අවකාශය භාවිත  කරන අන් අය 
කවුද? යන්න පිළිබඳව සෑමවිටම අවධානය ෙයොමු කරන්න.

uQ,sl jYfhka" Tnf.a jd¾;dlrK mejreï ;ksj isÿ lrk jd¾;dlrK m%h;akhka f,i 

ie,iqï l< hq;=h¡ ish¨ ie,iqï" l%ufõo iy wjodkï ;lafiare lsÍï" fuu lreK 

ie,ls,a,g f.k we.hSug ,la l< hq;=hs¡

කිසිදු අවස්ථාවක වාර්තාකරණය ෙවනුෙවන් ඔබෙග් ෙහෝ අන් අයෙග් ආරක්ෂාව අවදානමට ලක් 
ෙනොකළ යුතු ය.

úfrdaO;d N+ñh ;=< jd¾;dlrKh w;r;=r
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