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විමර්ශනාත්මක වාර්තාකරණ මධ්යසථ්ානය සහ BOOM Live එක්ව දේශීය මාධ්යදේදීන් හට 
දතාරතුරු සතයාපනය පිලිබඳ පුහුණුවක් - ජූනි 10 වැනිදා ඇරදේ. 

 

සත්යාපනය සඳහා වන ජාත්යන්ත්ර ජාලය (IFCN) සමග BOOM Live සහ විමර්ශනාත්මක 

වාර්ත්ාකරණ මධ්යසථ්ානය (CIR) එක්ව ශ්රී ලංකාවේදී ප්රථම වරට පවත්වනු ලබන වත්ාරතුරු 
සත්යාපනය පිලිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 2021 ජූනි මස 10 වන දින ආරම්භ කිරීමට කටයුතු 
සංවිධ්ානය කර ඇත්. 
  
වමය සංහල, වෙමළ හා ඉංග්රීස යන භාෂා ත්රිත්වවයන්ම පැවැත්වවන පුහුණු පාඨමාලාවකි. 
 
වමම මාර්ගගත් පුහුණු වැඩසටහ වන්දී අංකිත් වවෝහාරික වමවලම් (digital forensic tools) 

භාවිත්වයන් වචන, රූප, ෙෘශය සහ ශ්රවය අන්ත්ර්ගත්යන් සනාථ කිරීම සඳහා නිස පුහුණුවක් 

සැපවේ. පැහැදිලි පෙනමක් මත් වත්ාරතුරු සත්යාපන ඉල්ලීම් කිරීම සහ වගෝීය ප්රමිතීන්ට අනුව 

වාර්ත්ා කරන ආකාරය පිළිබඳව ෙ පුහුණුවක් ෙ සැපවේ.  

 
වමම වැඩසටහවන් මූලිකාංගය වන්වන් අනුබලය සැපයීමයි. වම් අනුව වත්ාරතුරු සත්යාපනවයහි 

නිරත් වන වහෝ නිරත් වීම සඳහා උනන්ුවක් ෙක්වන ආයත්න සත්යාපනය සඳහා වන ජාත්නයන්ත්ර 

ජාලවේ සහතික ලත් සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම සඳහා මාර්වගෝපවේශකත්වය සැපයීම සහ ඊට 

සුුසු පහසුකම් සැලසීවම් නායකත්ව කාර්යාවලියක් ඊධ්ධ්ඵ සහ විමර්ශනාත්මක වාර්ත්ාකරණ 

මධ්යසථ්ානය එක්ව ස්ථාපිත් කරනු ඇත්. වැඩසටහවන් අවසාන අදියවර්දී සත්යාපනය සඳහා වන 

ආචාරධ්ර්ම සබැඳුණු සේි අධ්යයන වාර්ත්ාකරණයක්ෙ සු කිරීමට බලාවපාවරාත්තු වේ.  

 
වනාමිවල්ල සහභාගිවීම සඳහා අවසථ්ාව සැලවසන වමම වැඩසටහන සඳහා ත්රඟකාරී 
ක්රියාපටිපාටියක් මගින් සුුසු අයුම්කරුවන් වත්ෝරා ගැවන්. 
 
සත්යාපනය සඳහා වන ජාත්යන්ත්ර ජාලවේ සහතිකලත් සාමාජිකත්වය ෙරන BOOM Live 

(boomlive.in) ආයත්නවේ මූලසථ්ානය ඉන්දියාවේ මුම්බායිහි සථ්ාපනය කර ඇත්.  වමම 

සම්මානලාභී සංවිධ්ානය රටවල්ල තුනක (ඉන්දියාව, බංග්ලාවේශය, මියන්මාරය) භාෂා හත්රකින් 

(ඉංග්රීස, හින්දි, බංග්ලා, බුරුම) වත්ාරතුරු සත්යාපනය කිරීවම් වමවහයුම් ක්රියාත්මක කරයි. 

 
ශ්රී ලංකාව සහ ෙකුණු ආසයානු කලාපය තුළ ගවේෂණාත්මක පුවත්පත් කලාවේ විශිෂ්ටත්වය 

ප්රවර්ධ්නය කිරීම අරමුණු කරගත් විමර්ශනාත්මක වාර්ත්ාකරණ මධ්යස්ථානය (cir.lk) ශ්රී ලංකාවේ 

පළමු ගවේෂණාත්මක වාර්ත්ාකරණ මධ්යස්ථානයයි. 

 
සත්යාපනය සඳහා වන ජාත්යන්ත්ර ජාලය IFCN (poynter.org/ifcn) යනු වලාව පුරා විසරුණු 

සත්යාපනය සඳහා ොයක වූවන් ඒකාබේධ් කිරීම සඳහා කැප වූ වපායින්ටර් ආයත්නවේ ඒකකයකි. 

 

http://www.cir.lk/
https://www.boomlive.in/
https://cir.lk/
https://www.poynter.org/ifcn/

