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ඉන්ටර්ිේස් හි පෘථිවි ජනමාධ්ය ජාලය (EJN) ශ්රී ලංකාවේ මාධ්යවේදීන්ට රට තුළ පවතින පාරිසරික තත්වය 

ගැඹුරින් අධ්යයනය වකාට වාර්තා ිෂ්ප්ාදනය කිරීම සඳහා ශිෂ්යත්ව ලබා වදයි. 

 

සුදුසුකම් සහ අයදුම් කිරීවම් ක්රියාවලිය පිළිබඳ වතාරතුරු දැනගැනීමට කරුණාකර පහත වකාටස් වහාඳින් 

කියවන්න. 

 

හැදින්වීම 

ජජව විවිධ්ත්වවේ මුදුන් මල් කඩක වන ශ්රී ලංකාව, දශක ගණනාවක තිස්වස් වේශගුණික විපර්යාස, වනාන්තර 

එළිවපවහළි කිරීම හා දූෂ්ණය යන බලපෑම් ිසා හදිසි අවස්ථාවන්ට මුහුණ පා සිටී. 

සැලසුම් වනාකළ සංවර්ධ්න ක්රියාදාමයන් සහ වමගා යටිතල පහසුකම් ආරම්භ කිරීම් ිසා වාසස්ථාන අහිමි වීම සහ 

ස්වාභාවික සම්පත් කෂ්ය වීම වේගවත් වී ඇත - වමමගින් වමරටට ආවේණික ශාක හා සත්ව විවශ්ෂ් තර්ජනයට ලක 

ව ඇත. 

වමම අඛණ්ඩ පාරිසරික හාිය ජීවවනෝපායන්ට, මානව ආරකෂ්ාවට සහ ජජව විවිධ්ත්වයන්වගන් යුත් ශ්රී 

ලංකාවේ පරිසර පේධ්තියට තර්ජනය කරයි: එවමන්ම වමරට මිලියන 22 කට ආසන්න ජනගහනය ද වම් ිසා 

අවදානමට ලක ව ඇත. 

දශක තුනකට ආසන්න යුේධ්ය අවසන් වකාට යළි නැගිටිමින් පවතින ඉන්දියානු සාගර වේ පිහිටි දූපත, ගැටුම් හා 

සම්බන්ධ් පාරිසරික බලපෑම් තවම සම්ූර්ණවයන් තකවසර්ු කර නැත. වගෝලීය වසංගතයක වහ්තුවවන් උග්ර වී ඇති 

දැනට පවතින මානව හා පාරිසරික වසෞඛය ගැටලු නව අවදානම් මට්ටමක  එක කර ඇත. 

පාරිසරික තර්ජන වල බරපතලකම වනාතකා, වමම ගැටලු වබාවහෝමයක වාර්තා වී නැති වහෝ වනාසලකා හැර ඇති 

අතර වමය අප විසින් අවධ්ානය වයාමු කර යුතු කරුණකි. 

 

තේමාවන්ව 

පාඨකයන්ට මනා වස් අවවබෝධ් කර ගත හැකි ආකාරවයන් ඉදිරිපත් කර ඇති විමර්ශන පාරිසරික වාර්තා ශ්රී 

ලාංකික ජනමාධ්යවේදීන්වගන් අපි බලාවපාවරාත්තු වවමු: 

- මිිස ්ක්රියාකාරකම් හා අල්ලස් දූෂ්ණ වලින් එල්ල වන තර්ජන.  

- පරිසර විනාශය අවම කරන යහපත් පුරුදු.  

- ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සඳහා යහපිළිවවත්. 

- ආන්ීකරණයට ලක වූ හා ආදිවාසී ප්රජාවන් වල ගැටලු.  

- පරිසර පේධ්ති සහ ප්රජාවන් වකවරහි වේශගුණික විපර්යාස වේ බලපෑම. 
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පුළුල් වලස ආවරණය වී නැති මාතෘකා වකවරහි අවධ්ානය වයාමු කරන අයදුම්පත් වලට අපවේ වැඩි අවධ්ානයක 

වයාමු වේ. වම් වන විටත් වබාවහෝ මාධ්ය ආවරණය ලැබී ඇති වහෝ අේවිීය වකෝණ වහෝ ප්රවේශයන් ලබා 

වනාවදන ගැටලු වතෝරා ගැනීමට ඇති ඉඩ අඩුය. 

 

සුදුසුකම් 

සිංහල, වදමළ වහෝ ඉංග්රීසි යන භාෂ්ා තුවනන්ම කතන්දර ිෂ්ප්ාදනය කර ප්රකාශයට පත් කළ හැකි නමුත් අයදුම්පත් 

ඉදිරිපත් කළ යුත්වත් ඉංග්රීසිවයි. ඉංග්රීසි වනාවන කතන්දර ඉදිරිපත් කරන අයදුම්කරුවන් ඉංග්රීසි පරිවර්තනයක 

සැපයිය යුතුය; වයෝජිත අයවැය වල්ඛනවේ පරිවර්තනය සඳහා වූ පිරිවැය ඇතුළත් කළ හැකිය. 

ශ්රී ලාංකික මාධ්යවේදීන්වගන් අපි අයදුම්පත් භාර ගන්වනමු. ලංකාවේ ඕනෑම මාධ්යයක (මාර්ගගත, මුද්රිත, රූපවාහිනී 

වහෝ ගුවන් විදුලි) වස්වය කරන මාධ්යවේදීන් සඳහා අයදුම්පත් විවෘත වේ. ජාතයන්තර, ජාතික වහෝ වේශීය ප්රජා 

පදනම් කරගත් සියලුම මාධ්ය ආයතනවල කාර්ය මණ්ඩලවයන් සහ ිදහස් වාර්තාකරුවන්වගන් අපි අයදුම්පත් 

දිරිමත් කරන්වනමු. ඔවේ වාර්තාකරණ වයෝජනාව ඔවේ ප්රකාශනය කියවන වේක්ෂකයින් ඉලකක කර ගන්නා 

වලස අපි ඉල්ලා සිටිමු. 

ති තිව සහ කණ්ඩායම් වශවයන් ඉදිරිපත් කර ඇති වයෝජනා භාරගන්නා අතර කණ්ඩායම් වශවයන් ඉදිරිපත් 

වන්වන්නම් ඔබවේ අයදුම්පත ති පුේගලවයකුවේ නමින් ඉදිරිපත් කර යුතුය. ශිෂ්යත්වය ලබාදීමට 

වතෝරාගතවහාත්, එය එම ති පුේගලයාවේ නමට ලැවබනු ඇත  

 

කතන්වදර ප්රතේශය සහ ආකෘතිය 

අයවැය ඉදිරිපත් කිරීවම්දී දකවා ඇති වයෝජනාව සහ අවශයතා මත පදනම්ව සාමානයවයන් වඩාලර් 1000 ක ප්රදාන 

10 ක ලබා දීමට අපි බලාවපාවරාත්තු වවමු. ිෂ්්පාදනය සඳහා වැඩි මිලක හා කාලයක වැය විය හැකි 

නවවෝත්පාදන වහෝ විමර්ශන ක්රම උපවයෝගී කරගිමින් සිදුවකවරන වාර්තා සඳහා වඩා වැඩි වටිනාකමකින් යුත් 
ශිෂ්යත්ව පිරිනැමීමට අපි සලකා බලන්වනමු.  

ඔකවතෝබර් අග දී ශිෂ්යත්ව ිකුත් කිරීමට අපි සැලසුම් කර ඇති අතර 2021 වදසැම්බර් 15 ට වපර සියළුම වාර්තා 

අිවාර්යවයන් ම ප්රකාශයට පත් කල යුතුය. අයදුම්කරුවන් තම වැඩ සැලැස්ම සකස ්කිරීවම්දී වමම කාල සීමාව 

සලකා බැලිය යුතුය; දිගු ලබා වනාවේ. 

සියලුම අයදුම් කරුවන් පහත දකවා ඇති ආදර්ශ අයදුම්පත භාවිතා වකාට ඉල්ූම් ප්රමාණය සාධ්ාරණීකරණය 

වකාට සවිස්තරාත්මක අයවැයක සැපයිය යුතුය. එක එක ප්රදානය සඳහා අපි ිශ්ි ත මුදලක ියම කර නැත, මන්ද 

වම් ආකාරවේ වාර්තා කිරීම සඳහා ඔබට අවශය කුමකදැයි සලකා බලන වලස අපි ඔවබන් අසන බැවිි. අයවැය 

සාධ්ාරණ විය යුතු බවත් සංචාරක හා නවාතැන් වැි වාර්තා කිරීම සඳහා වන පිරිවැය ගණන් කරන වලසත් අපි 

ඉල්ලා සිටිමු. අයදුම්කරුවන්ට දැනටමත් ප්රවේශය ඇති උපකරණ (කැමරා, වරෝන්, ආවලෝකකරණය, ත්රිපාද ඇතුළු) 

භාවිතා වකාට කතන්දර ිපදවනු ඇතැයි අපි බලාවපාවරාත්තු වන අතර නව උපකරණ ලබා ගැනීම වකවරහි දැඩි 
අවධ්ානයක වයාමු කරන අයැදුම්පත් වහෝ අයදුම්කරුවන්වේ දීමනා සඳහා විශාල මුදලක වවන් කරන අයැදුම්පත් 

වකවරහි අඩු අවධ්ානයක වයාමු කරනු ඇත.  

කවෂ්්ත්රවේ සිටින විට වකාවිඩ් -19 වැළැකවීවම් යහපුරුදු අනුගමනය කරන වලස අපි වාර්තාකරුවන් උනන්දු 

කරවන්වනමු, එබැවින් ඔබ වහෝ ඔබ සම්මුඛ සාකච්ඡා කරන පුේගලයින්ට අවධ්ානමක වනාවන වලස කටයුතු 

කරන්න. අවශය නම් PCR පරීකෂ්ණ වහෝ PPE ආරක්ෂක උපකරණ වැි වකාවිඩ් සම්බන්ධ් ඕනෑම වියදමක ඔවේ 

අයවැයට ඇතුළත් කළ හැක.  

ශිෂ්යත්වලාභීන් ඉන්ටර්ිවුස් හි EJN අනුග්රහය සදහන් කර තමන්වේ අනුබේධ් මාධ්ය තුළින් තම වාර්තා ප්රකාශයට 

පත් කිරීමට වහෝ විකාශනය කිරීමට ිදහස ඇත. ඉන්ටිවුස් EJN සහ ප්රදාන අරමුදල් සපයන ස්වීඩන් ජාතයන්තර 



සංවර්ධ්න සහවයෝගිතා ඒජන්සියට (සීඩා) කථා සංස්කරණය කිරීමට, ප්රකාශයට පත් කිරීමට, විකාශනය කිරීමට සහ 

නැවත වබදා හැරීමට අයිතියක ඇත. 

ිදහස් මාධ්යවේදීන් ප්රකාශයට පත් කිරීම වහෝ විකාශනය සඳහා වූ සැලැස්ම විස්තර කළ යුතු අතර, 2021 

වදසැම්බර් 15 ට වපර කතාව ප්රකාශයට පත් කිරීමට සංස්කාරකවගන් එකගතාවය දකවන ලිපියක ලබා වදන වලස 

සියලුම අයදුම්කරුවන් උනන්දු වකවර්. 

 

විනිශච්ය නිර්ණායක 

 

ඔවුන්වේ කතන්දර වයෝජනා සකස ්කිරීවම්දී අයදුම්කරුවන් පහත කරුණු සලකා බැලිය යුතුය. 

 

අදාළත්වය: වමම වයෝජනාව ඇමතුවම් ිර්ණායක හා අරමුණු සපුරාලනවාද? වම් කතාව වැදගත් වන්වන් කාටද? 

ප්රධ්ාන අදහස, සන්දර්භය සහ සමස්ත අගය ඉලකකගත ප්වර්කෂ්කයින්ට පැහැදිලිව අර්ථ දකවා තිවේද? 

• වකෝණය: කතාව දැනටමත් ආවරණය කර ඇත්නම්, ඔවේ වයෝජනාව මාතෘකාවට නව අවවබෝධ්යක ලබා ගැනීම 

වහෝ නැවුම් වකෝණයක ඉදිරිපත් කරයිද? 

• බලපෑම: වයෝජනාවට දැනුම් දීමට හා සම්බන්ධ් වීමට, අවධ්ානය වයාමු කිරීමට, විවාදයට තුඩු දීමට සහ ක්රියා 

කිරීමට බල වකවරන බලවත් ආඛයානයක වහෝ ගවේෂ්ණාත්මක අංගයක තිවේද? 

• නවවෝත්පාදන කතන්දර කීම: ිර්මාණාත්මක ප්රවේශයන්, බහු මාධ්ය සහ දත්ත දෘශයකරණයන් භාවිතය 

ඇගයීමට ලකවේ.  

අයදුම් කිරීවම් ක්රියාවලිය 

1. පිටුවේ ඉහළ වකලවවර් ඇති 'දැන් අයදුම් කරන්න' වබාත්තම කලික කරන්න. 

 2. ඔබ සතුව දැනට ගිණුමක තිවේ නම්, ඔබට ප්රවේශ විය යුතුය, එවස් වනාමැති නම්, පිටුවේ ඉහළ දකුණු පැත්වත් 

ඇති "ජාලයට සම්බන්ධ් වන්න" කලික කිරීවමන් ඔබ ගිණුමක සඳහා ලියාපදිංි විය යුතුය. 

 3. ඔබට වයදුම ආරම්භ කර නැවත පැමිණ පසුව එය සම්ූර්ණ කිරීමට අවශය නම්, ඔබට 'වකටුම්පත සුරකින්න' 

කලික කළ හැකිය. වකටුම්පත වවත ආපසු යාමට, ඔබට අවස්ථාව වවත ආපසු වගාස ්අයදුම්පත අවසන් කිරීම 

සඳහා 'දැන් අයදුම් කරන්න' කලික කරන්න.  

4. ඉල්ූම් කරන ලද මුදල සඳහා සාධ්ාරණීකරණය සහිත සවිස්තර අයවැයක අයදුම්පත් මඟින් සැපයිය යුතුය. 

අයවැය සැකිල්ල වමතැින් බාගත කරන්න. ඉල්ලුම්කරුට දැනටමත් ප්රවේශ විය හැකි උපකරණ (කැමරා, වරෝන්, 

ආවලෝකකරණය, ත්රිපාද ඇතුළු) වබාවහෝ දුරට වයෝජනා රඳා පවතිනු ඇතැයි අපි බලාවපාවරාත්තු වන අතර නව 

සැපයුම් ලබා ගැනීම වකවරහි දැඩි අවධ්ානයක වයාමු කරන අයවැය සලකා බලන්වන් නැත. විවශ්ෂ්වයන් 

අයදුම්කරු ිදහස් වස්වකවයකු නම් වාර්තාකරුවන්වේ වැටුප සඳහා වන සමහර වියදම් අපි සලකා බලමු, නමුත් 

වමය සමස්ත අයවැවයන් සුළු වකාටසක විය යුතුය. අවශය නම් පරිවර්තනය සඳහා වන පිරිවැය ඇතුළත් කරන්න. 

කතාව සඳහා වවනත් පරිතයාගශීලීන්වගන් ඔබට අරමුදල් ලැවේ නම් කරුණාකර ඔවේ අයවැය පත්රවේ සටහන් කර 

ගන්න.  

5. ඔබ කතන්දර සාම්පල වදකක වහෝ අදාළ වැඩ සඳහා සම්බන්ධ්ක ඉදිරිපත් කළ යුතුය. අයදුම් කිරීවම් ක්රියාවලිවේ 

වකාටසක වලස වම්වා උඩුගත කිරීමට ඔවබන් අසනු ඇත.  



ඔවේ අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීවම්දී ඔබට දුෂ්ක්රතාවයන්ට මුහුණ දීමට සිදු වුවවහාත් වහෝ ප්රදානයන් පිළිබඳව ගැටලු 

ඇත්නම් කරුණාකර info.ejn@internews.org වවත විදුත් තැපෑවලන් එවන්න. වමම අවස්ථාව ගැන වවනත් 

ඉන්ටිවුස් තැපැල් විදුත් තැපෑලකට සම්බන්ධ් වනාවන්න, මන්ද අපට එය වනාලැවබනු ඇත. 


