
4. 
ඔෙ� සල�� අවම කර�න

ඔබෙ� �රකථනෙ� ��සරය ��� ඔබ ��බඳ ෙතාර�� �ස� 
ගබඩා කර තබාග� ලැෙ�. ඔබ ��න �ථානය, ඔබ ෙසායන ෙ�, ඔබ 
භා�තා කරන ෙව� අඩ� වැ� ��තර එෙ� ගබඩා කරග�නා අතර 
එම ෙතාර�� �ටතට යා හැ� ය. ෙවන�ක� �පය� ��ෙම� ඔබට 
ඔබට ය� පාලනය� ඇ� කරගත හැ� ය.

ජංගම �රකථන, ටැ� සහ ප�ගණකවල ක�� �ථාපනය කරන ලද 
��සර �ෙ�. එම�� ඔබෙ� ෙපෟ�ග�ක�වයට ��ඛතාව� 
ෙද�ෙ� නැත. එම �සා, ඒවා ෙව�වට ��සරය� ඩ��ෙල�� 
කරෙගන භා�තා කළ හැ� ය. ඔබෙ� ෙව� �යාකාරක� වඩා 
ෙපෟ�ග�ක අ�ද�� ��ම සඳහා සැක��, ඔබ හඹා එ�න�ෙග� 
ඔබ ආර�ෂා කරන ��සරය� ෙත�රාග�න.

අමතර වශෙය� ෙපෟ�ග�ක�වය ආර�ෂා කරගැ�ම සඳහා ඔබට 
“ඇෙඩ�න සහ එ��ෙට�ෂ�� (add-ons and extensions)” 
භා�තා කළ හැ��. ඒවා පහ�ෙව� ��සරෙ� �ථාපනය කරගත 
හැ� �ඩා වැඩසටහ�. එම�� ඔබෙ� අ�ත�ජාල �යාකාරක� 
වඩා ෙපෟ�ග�ක කරග�නට ��ව�.

5. 
ඔබ සහ ඔෙ� ��ර� අ�ටැ� 
කර�න

ඔබෙ� ��ර� ඡායා�පවලට හා ෙප���වලට ටැ� ��ෙම� 
අ�තෙ�� ඔබ ඔ��ෙ� ද�ත ස�දාය වැ� ��මට දායක �ණා 
ද? හැ� තර� ඡායා�ප හා ෙප��� සංඛ�ාව�� ඔ�� අ�ටැ� 
��ෙම� ඔ��ෙ� ද�ත ස�හය සහ ඔෙ� හෘදය සා��ය සැහැ�� 
කරග�න.

ෙමම ෙතාර�ර ෙබදාග�න. ඉවත යන ද�ත පාලනය ��ම 
සඳහා එ�ව�නැ� ඔබෙ� ��ර�ට, ප�ෙ� අයට සහ සහායක 
ෙ�වකය�ට ආරාධනා කර�න. අප �ය� ෙදනා එ�ව අපෙ� ද�ත 
සල�� පාලනය කර�ෙ� න� අපට එ�ෙනකාෙ� ද�ත �ෂ නැ� 
කරගැ�ම සඳහා වඩා ෙහා�� උපකාර කර�නට ��ව�.

ඔෙ� ද�ත ඔබ ගැන ෙවන� අයට �යන ෙ� ගැන 
ඔබ සංෙ�� ද? එය එතර� වැදග�කම� ඇ� ෙදය� 
ෙනාෙ� ය� ඔබට �ෙත�නට ��ව�. ඔබ කැම� 
සං�තය, ඔබ කැම� කෑම, යන එන ගම� �ම� හා 
අ�ත�ජාලෙය� �ළ � ග�නා ෙ� ෙවන� ෙකෙන�ට 
වැදග�කම� �ෙ�දැ� ඔබට �ෙත�නට ��ව�.

ගැට� ම� ව�ෙ� ඔෙ� ද�තවලට �ම� ��ව�ෙ� ද 
ය�න මත�. කාලය� ��ෙ� ඔබ ගැන එක� වන ද�ත 
ම�� ඉතා ෙපෟ�ග�ක ��ට� රටා ��මාණය ෙවනවා. 
ඔබෙ� ���, ගම�-�ම�, ස�බ�ධතා, කැම� ෙ�, 
��වාසය� සහ රහ� එම ද�ත ��ෙ�ෂණය ම�� 
ෙහ�දර� කරග�නට ��ව�. ව�ාපා�කෙය�, ද�ත 
තැ��ක�ව� වැ� අෙය�ට එ�� ලාභ ලබාග�නට� 
��ව�.

ෙමම ද�ත �ෂහරණ ක�ටලය අ�ගමනය ��ෙම� 
ඔබට එෙ� ��ව�ෙ� ඇ� ද ය�න හා ෙකෙ� ද 
ය�න ��බඳ ෙ��� ග�නට�, අ�ත�ජාලය �ළ 
ඔෙ� ද�ත සල�� පාලනය ��මට �යවර ග�නට� 
��ව�.

අ� පට� ග��!

හැ� හැම �ටම ෙව� අඩ� ෙවත 
ඔබෙ� ස�බ�ධය ආර��ත 
කරගැ�ම සඳහා, HTTPS 
Everywhere ���වාග�න: ෙමම 
��සර ��ව ම�� ඔබ ෙබාෙහ� 
�ධාන ෙව� අඩ� සමග කරන 
ස��ෙ�දනය ෙ�තගත කර ඇ� බව 
සහ �වමා� ��ෙ�� ආර��ත බව 
තහ�� කර�. ඔබ ෙමම ල�ෂණය 
භා�තා ��මට කැම� සෆා� ��සරය 
භා�තා කර�ෙන� න�, ඔබෙ� 
�ෙෆ��� ෙස�� ය��ය �ග� 
ෙව�වට DuckDuckGo වැ� �ග� 
ෙනාවන ෙ�වාව� බවට ෙවන� 
කරග�න. එම�� ඔබ ෙ�තගත 
කරන ස�බ�ධතාව� ෙවත ඉෙ�ම 
ෙයා� කර� ලැෙ�.

ඔබෙ� අ�ත�ජාල ෙපෟ�ග�ක�වය ව�ධනය කරග�න

ඔෙ� ��� �රකථනෙ�
ද�ත පාලනය කරග�න

ඔ�� බලන දැ��� සහ 
ෙනාෙපෙනන හඹා එ�න� 
වැළැ��ම සඳහා, uBlock Origin 
ඉ��ෙට�� කරග�න ෙහව� 
���වාග�න. (Chrome, Safari, 
සහ Firefox සඳහා) ෙහ� Privacy 
Badger (Chrome, Firefox, සහ 
Opera සඳහා).

නිර්මාණය සහාය

datadetoxkit.org
#datadetox



1. 
ඔබෙ� උපකරණෙ� නම ෙවන� කර�න

��ය� අව�ථාවක� ඔබට ඔබෙ� �රකථනය ව�ෆ� ෙහ� ���� ෙහ� ඒ 
ෙදකම ෙව�ෙව� ෙහ� "න� කර�නට" ��ෙවනවා. සමහර �ට, ෙ� නම 
ඔබෙ� ප�ධ�ෙය� ඉෙ�ම ��මාණය ෙවනවා ෙව�න� ��ව�.

ඒ අ�ව, �ම�ෙ� ජංගම �රකථනය න� කර �ෙබ�ෙ� “Nimal" �යා 
න�, එ� ව�ෆ� ෙහ� ���� ෙහ� ආර�භ කළ �ට, එය ව�ෆ� ජාලෙ� 
��ක�ට�, ���� ම�� ස�බ�ධ වන �ෙ�ශෙ� ��න �ය�ෙදනාට� 
දැකග�නට ලැෙබනවා.

ඔබ ෙ� කඩයකට, ෙහ�ටලයකට ෙහ� �ව� ෙතා�පළට ��ෙසන �ට ඔෙ� 
නම �ය�ෙ� නැහැ ෙ�ද? ඉ�� ජංගම �රකථයට ��ෙසන �ට එෙහම 
කර�ෙ� ෙමාකට ද?

ඔබ ෙවන� අයට ෙපෟ�ග�කව පහ�ෙව� හ�නාගත ෙනාහැ� නම� 
ෙලස ඔෙ� ජංගම �රකථනෙ� නම ෙවන� කර�නට ඔබට ��ව�. 
එෙහ�, ඒ නම තව�රට� ඔබට ම ��ෙ�� එක� ෙලස තබාග�නට� 
��ව�. ඒ ෙමෙහම�:

iPhone:
Change phone name: 
Settings → General →
About → Change the name

Android:
Change Wi-Fi name: 
Settings →
Wi-Fi → Menu →
Advanced / More features →
Wi-Fi Direct →
Rename Device
Change Bluetooth name: 
Settings → Bluetooth →
Turn Bluetooth on   
if it's off → Menu →
Rename Device →
Turn Bluetooth off

2. 
අ�ත�ජාලෙ� ඔෙ� පාසටහ� මකා 
දම�න

ඔබ �ය �ථානවල ද�ත �ෙද� අහ� ද�ත �� පමණකැ� ඔබ �ත�නට 
��ව�. එෙහ�, ඒවා ��ම�� ම �රාවරණය � �ට, එම�� ඔබ 
��බඳව�, ඔෙ� ���, ඔබ �ව� වන තැන, ඔබ වැඩ කරන තැන, ඔබ 
ඔෙ� ��ර� සමග ගැවෙසන තැ� ආ�ය ��බඳව� වැදග� ��තර 
ෙහ�දර� ෙවනවා. ෙබාෙහ� සමාග� සහ ද�ත තැ��ක�ව� එම 
ෙතාර�� ප�පස හඹා යනවා.

උදාහරණය� ෙලස, ඔෙ� ��ය� ඇ� එකට ඔබ ��න තැන දැනගැ�මට 
අවසර �ම සාමාන� ක�ණ� ෙව�නට ��ව�. එෙහ�, ඔබ ��න 
�ථානය දැනගැ�ම සඳහා ඔබ ඇ� �යකට අවසර � �ෙ�දැ� දැනග��ට 
ඔබ ��මයට ප� ෙ��.

හැම ඇ� එකක ම අවසරය ෙහව� Permission ෙවත ෙගා� �ථානය 
හ�නාගත හැ� ෙ�වා ඕ� කර�න. ෙ�වාව සැප�ම සඳහා එවැ� 
ෙතාර�� අවශ� නැ� ඇ� ෙමානවාදැ� ෙසායා බල�න. (උදාහරණය� 
ෙලස, ෙ�� එක� සඳහා ඔබ ��න තැන වැදග� ෙනාෙව�නට ��ව�.) 
එෙ�ම, ඔබ ය� ඇ� එකකට එවැ� ෙතාර�� ලබා �මට අකැමැ� න�, 
ඒවාෙ� ද �ථානය හ�නාගත හැ� ෙ�වා ඕ� කර�න.

Android:
Settings →Apps → Manage 
location access on a per-app 
basis

iPhone:
Settings →Privacy →Location 
services →Manage location 
access on a per-app basis

Android:
Settings → Apps →
Select the app you want to 
uninstall → Uninstall

iPhone:
එ� ඇ� එක� මත ඔබාෙගන ඉ�න. 
එ�ට �ය�ල න�ය�නට පට� ග� 
ඇත. සෑම ඇ� එකක ම ඉහළ ව� 
ෙකළවෙ� �ඩා ක�රය� ද��නට 
ලැෙබ� ඇත.
ඇ� එක� මකා දැ�ම සඳහා එය මත 
�ෙබන �ඩා ක�රය ඔබ�න.
ආප� �� තැනට යාමට Home 
ෙබා�තම ඔබ�න.

3. 
ඔෙ� ඇ� ��ෙවල කරග�න

ඔෙ� සමාජ මාධ� ඇ�, �ඩා සහ කාල�ණ ෙතාර�� ඇ� ආ�ය 
ඔෙ� ද�ත ගැන උන��ව� ද�වනවා. ඒවා ම�� ඔෙ� ද�ත 
�ශාල වශෙය� එ� �� කරනවා �ය හැ��.

ඔබ �� �ෙටක භා�තා ෙනාකරන අහ� ඇ� ඉව� කර දැ�ම 
ඔබෙ� ��ට� භා�තාෙ� �ෂහරණය කර�නට ඉතා ම ��� 
ආකාරය�.

එයට අමතරව, ��ෙවල ��ෙම� ඔබෙ� �රකථනෙ� ඉඩකඩ ද 
�දහ� කරගත හැ��. එ� ද�ත භා�තා �ම අ� කරග�නට� 
��ව�. එම�� බැට�ෙ� ආ� කාලය� ��ඝ ෙවනවා.



4. 
ඔබෙ� ෙ�පළ �කග�න

ඔබ ඔබෙ� �වෙ� ව�නා �ව� ආර�ෂා කරග�නා ආකාරයට 
ම, ඔබ ��� අතථ� ආකාරෙය� ගබඩා කර� ලබන ෙතාර�� 
ද ආර�ෂා කරගත �� ය. — ඒ ඔබෙ� �ල� වා�තා, ඔබෙ� 
ගම� බලප�ෙ� �කෑ� �ටප� ෙහ� ඔබෙ� ��නය සහ 
�රකථන අංකය ෙහ� �ය හැ� ය. �ම� �ව�, ඔබෙ� ව�නා 
ෙපෟ�ග�ක ද�ත ගබඩා කර තබාග�ෙ� ෙකාතැනකද? ය�න 
සහ ඒවා ආර�ෂා කරග�ෙ� ෙකෙ�ද? ය�න ගැන ��ම 
වැදග� ය.

�ෂ�ක ���� ��ම� ඉ�ම�� ය� වැ���� ��� �පය� 
කරග�නට ෙහාඳ� . ඔබෙ� ඊෙ�� ��ෙ� ෙහ� ෙවන� 
���වල �ෙබන ���ත ෙතාර�� ෙසායා ෙත�රාෙගන මකා 
දම�න. උදාහරණය� ෙලස, ඔෙ� හැ���ප�වල �කෑ� කළ 
�ටප�, බැං� ��තර ෙහ� ඔබෙ� ෙසෟඛ� ර�ෂණෙ� ��තර 
ඒ අතර අඩං� �ය හැ��. එම ��තරය ඔබට ප�ව 
අවශ� ය� ෙදය� න�, ඊෙ�� ��ෙම� මකා දැ�මට ෙපර 
බාගත කරෙගන ��ණය කර තබාග�න.

ගැ�� ���� ��ම� ය�, වඩා දැ� ෙලස කරන ���� ��ම�. 
එවැ� ���� ��ම� අ���දකට වතාව� කරන එක ෙහාඳ�. 
ඔබෙ� ඊෙ�� ��ෙ� ෙහ� සමාජ මාධ� ��ෙ� ඇ� �ය� 
ෙදය සංර�ෂණය කර�න. ඒවා ඔබෙ� ප�ගණකයට බාගත 
කරෙගන ��ෙ� අ�ත�ගතය මකා දමා අ��� ආර�භ 
කර�න.

උපෙදස�: �ක� ම මකා දම�න එපා. ඔබෙ� �ෑ� ගබඩාව 
ෙහව� මකා දමන ලද ෙගා� තැ�ප� වන ෙගා�ව ද, 
තාවකා�ක ෙගා� ද මකා දම�න.

ඔබෙ� සංර�ෂණය කරන ලද ෙගා� සහ ෙ�ඛන �ල�� 
අවකාශය� ෙවත ඇ�ළ� කර ආර�ෂා කරග�නවා ද, නැ�න� 
බා�ර �ඪ තැ�යක ෙහ� USB මතක පතක ගබඩා කරග�නවා 
ද ය�න ඔබ ��� �රණය කළ �� ය. ඔබ ෙකෙ� ආර�ෂා කර 
තබාග�ත�, එය ඔබට අ�� ෙනාවන බව හා �රපදය� ම�� 
අ�� ලා ඇ� බව තහ�� කර�න.

ද�ත ආර�ෂා කරගැ�ම සඳහා

ඔබෙ� සැක��
ෙවන� කරග�න

5. 
ප��ඩය ෙගන ය�න

දැ� අමතක � ��ණ�, ෙව� අවකාශයට ඒ නම ලැ�ෙ� 
ෙ��ව� ඇ�ව�. ඒ ��ධ ජාලය� ඔ�ෙ� අප �ය� ෙදනා 
අ�ත�ජාලෙය� එකට ස�බ�ධව ��න �සා�. සමාජ මාධ� 
“��ර�"ෙලස පමණ� ෙනාව, ඊෙ�� ස�බ�ධක� සහ අප 
අ�ත�ජාලෙ� ෙබදාග�නා ඡායා�ප ඔ�ෙ� ද අප ස�බ�ධව 
��ි.

ඔබ ඔබෙ� ��ම ආර�ෂා කරග�නා �ට, �රපදය ශ��ම� 
කරග�නා �ට සහ ද�ත ���� කරන �ට, එ�� වා� 
සැලෙස�ෙ� ඔබට පමණ� ෙනාෙ�. ඔබෙ� �ය�නය �සා 
ඔබ සමග ස�බ�ධ � ��න �ය� ෙදනා මඳ වශෙය� ෙහ� 
�ර��ත ෙව�.

ප��ඩය ෙගන ය�න. ඔබෙ� ��ට� �ර�ෂාව ��ක �යවර 
�පය� අ�ගමනය ��ම තර� සරල ෙව�නට ��ව�. ෙමම 
ද�ත �ෂහරණ ක�ටලය ඔබෙ� ��ර�, ප�ෙ� අය සහ 
වෘ��ය සගය� සමග ෙබදාග��� ඔ��ෙ� ආර�ෂාව 
තහ�� වන ප�� ච�යාව� ෙවන� කරගැ�මට ඔ�� 
ෙපාළඹව�න.

ඔබෙ� අතථ� ෙ�පල ෙවත ෙවන� අයට ��ෙස�නට 
ෙනාහැ� වන ප�� ඒවා සැක�ම එ� සරල �යවර�� 
කර�නට ��ව�: ඔ��ට ඔබෙ� �රපද අ�මාන 
කරගැ�ම පහ� කර�න එපා. ඔබෙ� ��මට ���ම 
සඳහා ෙබාෙහ� ෙදනාට �ෙ��ත තා�ෂ�ක ඥානය� 
අවශ� නැහැ. ඔබෙ� �රපද ගැන අ�මාන �පය� 
��ෙම� ෙහ� �වයං�ය වැඩසටහන� ම�� ඔ��ට 
ඒවා දැනගත හැ��.

ඔ�� එක ��මකට ���� �ට, ඔ��ට අෙන�� 
���වල �රපද අ�මාන කරග�නට�, ඔබ සහ ඔබෙ� 
��� ගැන ෙතාර�� එ��� කරග�නට� ��ව�. 
එම�� ඔබෙ� ��� අ�ප� කරග�නට පමණ� 
ෙනාව, ඔබෙ� ��ට� අනන�තාව භා�තා කර�නට� 
ඔ��ට හැ�යාව ලැෙබනවා.

ෙමම ද�ත �ෂහරණ ක�ටලය අ�ගමනය ��ෙම�, 
අ�ත�ජාල ආර�ෂාව වැ� කරගැ�ෙ� �ාෙය��ක 
�යවර ඔබ ඉෙගන ග�නවා.

අ� පට� ග��.

අ�ත�ජාලය ය� �ෙද�ම ඩ�ෙන�සර ඇ�� 
ඇඳ ��න බ�ල�ෙ� �ං�ර �වමා� කරග�නා 
අවකාශය� පමණ� න�, �රපදවල අවශ�තාව� 
එතර� ම�ව�ෙ� නැහැ. එෙහ�, අ�ත�ජාලය 
ය� ඔබ ��ප� ෙගවන, අය��ප� �රවන සහ ��ධ 
කට�� සඳහා �යාප�ං� වන තැන�.

ඔබෙ� උපකරණවල ගබඩා කරෙගන �ෙබන හා 
අ�ත�ජාලය ඔ�ෙ� ෙබදාහදාග� ලබන ඔබෙ� 
�ය� “අතථ� ෙ�පල” ගැන �තන �ට ඇ� ඔබ ඒවා 
ඔබෙ� ප���ය ෙහ� ය�� තර� ආර��තව තබා 
ෙනාග�ෙ�?

නිර්මාණය සහාය

datadetoxkit.org
#datadetox



1. 
ඔබෙ� ��ට� ෙදාර�වට අ�� 
දම�න

�ර අ�� - Screen locks: ඔබෙ� උපකරණයට ���ම 
සඳහා භා�තා කර� ලබන �රපදය (password), 
රටාව, ඇ�� සල�ණ ෙහ� ��ණ හ�නාගැ�ම ඔබෙ� 
උපකරණයට ���මට ය�න දරන ෙවන� අය�ට එෙර�ව 
ඔබෙ� ෙහාඳම ආර�ෂාව� ෙ�. එෙහ�, එ�ෙනකට 
ෙවන� ව�ග �ස� �ෙබන �සා ඔබට ගැලෙප�ෙ� 
�ම�දැ� හ�නාගැ�ම අමා� �ය හැ� ය.

ඔබෙ� �රකථනෙ�, ටැ�ලටෙ� ෙහ� ප�ගණකෙ� ��ය� 
අ�ල� ෙයාදා ��ෙම� ��ම අ�ල� ෙයාදා ෙනා��මට 
වඩා ආර�ෂාව� ලැෙ�. එෙහ�, ඔබෙ� �වෙ� ෙදාරට 
දමන අ�� ෙම� ම, ඇතැ� �ර අ�� ෙවන� අ��වලට 
වඩා ශ��ම� ය.

�ෙබන �ය� අ�� අත��, ��, ��ෙ�ෂ �රපදය� වඩා�ම 
ශ��ම� ෙ�. එ�� අදහ� ව�ෙ�, ඔබ ඔබෙ� උපකරණය 
�රපදය� ම�� අ�� හ��ෙ� න�, එම �රපදයට අ��, 
ඉල�ක� සහ �ෙ�ෂ සල�� ද ඇ�ළ� �ය �� බව�.

ඔබෙ� �රකථනය �වෘත කරගැ�මට �රය මත සරල 
ඇ�� චලනය� පමණ� භා�තා කර�ෙ� ය� �ත�න. 
�� �රපදය� භා�තා ��ෙම� ඔබට ආර�ෂාව ඉහළ 
නංවාග�නට ��ව�. ඔබ දැනට පා��� කර�ෙ� රටා 
අ�ල� ද? එම රටාව �� කර�න. ඔබ අ�ල ෙලස භා�තා 
කර�ෙ� 1234 ද? දා� කැටය� ස� වර� දමා එ�� 
ලැෙබන අංකය මතක තබාගැ�ම ඊට වඩා ෙහාඳ� ෙ�ද?

ඔබෙ� උපකරණ පාලනය කරගැ�ම ස�බ�ධෙය� ග� 
කල �ං� ෙවනස�� ෙලා� �ර� යා හැ��.

2. 
හ� �රපදය දමාග�න

ඉහළ ෙපෙ� �රපදය� දමාගැ�ම පහ� කා�යය�. ඔබ කළ 
��ව �ෙබ�ෙ� ��ක �ලධ�ම �පය� අ�ගමනය ��ම 
පමණ�. ඔෙ� �රපදය

��ඝ�: �රපදයක අවම වශෙය� අ�ෂර අට� 
��ය ���. අ�ෂර 16-20 �ෙබනවා න� වඩා 
ෙහාඳ�.

��ෙ�ෂ�: සෑම ෙව� අඩ�ය� ෙව�ෙව� ම 
ඔබ භා�තා කරන �රපදය ෙවන� එක� �ය 
���.

අහ��: ඔබෙ� �රපදෙ� පහ�ෙව� අ�මාන 
කළ හැ� ත�කා��ල රටාව� ෙනා��ය 
���. �රපද කළමනාකරණය password 
managers ඉතා �ෙය�ජනව� ව�ෙ� ෙමවැ� 
අව�ථාවක�.

ශ��ම� ම �රපදවල අ�ෂර, ඉල�ක� සහ �ෙ�ෂ සල�� 
ස���ණය� භා�තා කරනවා. එය ද අ�මාන ��ම ��කර 
එක� �ය ���. ඇතැ� �රපද ප�ධ� ��� ඔබට @#$%-=+ 
වැ� �ෙ�ෂ සල�� භා�තා ��මට ඉඩ ෙද�ෙ� නැහැ. 
එෙහ�, ෙක� �රපදයකට වඩා �� �රපදය� හැම �ටම 
ෙහාඳ�.

ඔබ �රපද ��මාණය සහ කළමනාකරණය ෙව�ෙව� ��ට� 
�ර�ෂාව ��බඳ �ෙ�ෂඥය� ��� ෙබාෙහ� �ට ��ෙ�ශ 
කර� ලබන 1Password සහ KeePassXC වැ� dedicated 
password manager එක� භා�තා ��ම ඉතා ෙහාඳ�. එම 
ඇ� එෙක� අර�ණ ව�ෙ� ඔබෙ� ෙලා�ං �ෙ� අවසරය� 
සහ ෙවන� සංෙ�� ෙතාර�� ආර�ෂා කරගැ�ම�.

3. 
ෙදවන ය�ර� එ�කරග�න

ෙදයාකාරය�� අ��ය තහ�� කරන (two-factor 
authentication - 2FA) ෙහ� බ� ආකාර අ��ය තහ�� කරන 
(multi-factor authentication - MFA) �ම ම�� අදහ� ව�ෙ� 
ය� ��ව� ඔබෙ� �රපදය ෙසායාග�ත�, ���ම සඳහා අව�
 ය අ�ෙ�ක සාධක ෙනාමැ� �ම �සා එම ��ගලයාට ���ම අමා� 
�ය හැ� බව�.

ෙමම අ�ෙ�ක ය�ර ���වාගත හැ� ද ය�න දැනගැ�ම සඳහා 
ඔබ වැ��ර ම භා�තා කරන ෙව� අඩ�වල සහ ඇ�වල ආර�ෂක 
සැක�� ���ස�න. �ල� ඇ� එක�, ෙ�වා ඊෙ�� වැ� වඩා�ම 
වැදග� ඒවා�� ආර�භ කර�න.

Google:
Sign in to: myaccount.google.com →
Security →
2-Step Verification →
Get Started

උපෙදස�: තහ�� ��ෙ� ඊළඟ තලය� සැක�ෙ�� ඔබට 
ඒ ඔබ බව තහ�� ��ම සඳහා ෙදවන ආකාරය� අව�
 ය ෙ�. ෙදවන ආකාරය ෙලස ඔබෙ� ජංගම �රකථනයට ෙක� 
ප��ඩය� යැ�ම භා�තා ෙනාකර ��මට උ�සාහ කර�න. 
ඔබෙ� ජංගම �රකථනය නැ� �වෙහා� ෙමම�� ��නය� 
ඇ� �ය හැ� ය. ඊෙ�� සාමාන�ෙය� වඩා ��වස�ය 
�ක�පය�.

Facebook:
Menu →
Settings →
Security and Login →
Use Two-factor Authentication



ඔෙ� ��ට� යහපැවැ�ම ශ��ම� කරගැ�ම සඳහා

�ෙෆ��� 
මගහ��න

4. 
ඔෙ� හඬ ඇෙස�නට 
සල�ව�න

ඔබ �තර ප�හරණය කරන ෙව� අඩ�වල සහ ඇ�වල 
�ෙබන ඇ�බැ� කරන�� සහ ෙපාළඹවන�� ල�ෂණ 
��බඳ ඔබ ප�ව�ෙ� අස��� න�, ඔ��ෙ� භා�තාව 
��බඳ ඔෙ� අස�ට පළ කර එම සමාග�වලට ඊෙ��, 
��ට� ප��ඩ යව�න. සමාග�වල වඩා� ම ව�නා 
ෙ�පල වන ඔ��ෙ� ප��ලකය� ��� බලපෑ� කරන 
�ට ඒවා ෙවන� �ෙ� ය� ඉඩ� �ෙ�.

ඔෙ� ��ෙප�ෂණයට සව� ෙනාෙදන බව� ඔබට හැෙ� 
න�, ඔබට කළ හැ� බලව� ෙදය� �ෙ�. එන�, ෙවන� 
ෙව� අඩ�ය� ෙහ� ඇ� එක� භා�තා ��ම�. ෙව� 
අඩ�ය� ෙහ� ඇ� එක� ��� කර� ලබන ෙදය ගැන 
ඔබ අස��� ප� වන බව ස��ෙ�දනය කර �ෙ� න� 
හා එය භා�තය ඇ�ෙත� ම නතර කර උපකරණෙය� 
ඉව� කරනවා න�, තව� ෙබාෙහ� අය ද එෙ� කරනවා 
න�, ඔ��ට එය දැෙන�නට පට� ග� ඇත.

5. 
ප��ඩය ප��වා හ��න

ප��ඩය ප��වා හ��න! ෙමය පහ�ෙව� අමතක 
වන උපෙදස� �ව�, එම�� �ශාල ��ඵලය� ඇ� කළ 
හැ��. ඔබ ද�න ෙදය ��බඳ ඔෙ� ��ර�ට, ප�ෙ� 
අයට සහ වෘ��ය සගය�ට පවස�න. ෙමම ද�ත 
�ෂහරණය සමග ස�බ�ධ ව�නට ඔ��ට ආරාධනා 
කර�න.

හැම ෙකෙන� ම තම ජංගම �රකථන ��� 
කළමනාකරණය කරගැ�මට උ�සාහ කරනවා. වැදග� 
ෙදය ව�ෙ� ඔබට හා ඔබෙ� �වන �ලාසයට ගැලෙපන 
ආකාරය� ෙසායාගැ�ම�. හ�යටම ගැලෙපන ආකාරය 
ෙසායාග�නා ෙත� ප��ෂණ කර�න. ඉ� ප� 
ඔබ ��� කාලය� සමග ෙවන� කරගත �� ��� 
යාව�කා�න කරග�න. හැම ෙකෙන�ට ම හ� යන එ� 
�ස�ම� නැත.

අවසානෙ��, ඔබෙ� තා�ෂ�ක ෙත�රාගැ�� ඔබ අවට 
��න අයට ද ද�ව�න. ඔබ �රෙය� ඉව� වන �න 
ච�යාවට අ�ව, ඔබෙ� මැෙස�ජ� ඇ� එක ඔ�ෙ� සෑම 
�නක ම ප.ව. 8� ප� ඔබව ස�බ�ධ කරගත ෙනාහැ� 
න�, ඒ බව ඔෙ� ප�ෙ� අයට සහ ��ර�ට පවස�න. ඒ 
ෙව�වට, ඔබට �රකථනෙය� ඇම�මට ඔ��ට හැ� ය.

සංවාදය �වෘතව තබාග�න. ��න අස�න. ඔබට සමබර 
අ�ත�ජාල ��තය� ගත කළ හැ� ය.

ඔබ �ල�ව�� ඉව� �, තා�ෂණය �ප�ශ ෙනාකර දවස� 
ෙහ� අ� තරෙ� පැය� අවස� වරට ගත කෙ� කවදා ද? 
ඔබ උපකරණය �ළ ගත කරන කාලය ඵලදා� කාලය� බව 
තහ�� කරග�ෙ� ෙකෙ� ද?

එය ආර�භ ව�ෙ�, තා�ෂණය ෙවත ෙනාවැළැ��ය හැ� 
ෙලස ආක�ශනය �ම ඔෙ� වරද� ෙනාවන බව ෙ��� 
ගැ�ෙම�. ඔබ ��වාස කරනවා ද, ඔබෙ� �යතම ඇ� සහ 
ෙව� අඩ� සැල�� කර �ෙබ�ෙ� ඒවාෙ� සෑම ල�ෂණය� 
ම, ව�ණය� ම සහ ශ�දය� ම ඔබ ඇද බැඳ තබාගැ�මට�, 
නැවත නැවත ආප� පැ��මට� හැ� ව� ��ස�.

අ�ත�ජාලය �ළ සහ ඉ� �ටත ඔබෙ� ��ත අතර ෙසෟඛ� 
ස�ප�න �ලනය� පව�වාග�නට උවමනා ද? ෙමම ද�ත 
�ෂහරණ පාඩෙම� සාක�ඡා කර� ලබ�ෙ� ඒ ගැන�.

අ� පට� ග��!
��මාණය සහාය

datadetoxkit.org
#datadetox



1. 
ඒ ෙමාෙහාෙ� ඉ�න

ෙමම උපෙදස එය ෙපෙනන තරමට වඩා ගැ���. ඒ 
ෙමාෙහාෙ� ��මට න� �නපතා ��� �ම අවශ��. 
එය ඔබෙ� ෙමාළෙ� මාංශ ෙ��ය� වැ��. එ� ශ��ය 
ෙගාඩනැ�ම සඳහා ඔබ ��පතා ����� කළ ���. 
තා�ෂණය භා�තා ��ම සමග ඔෙ� �ෙබන ස�බ�ධය 
සලකා බැ�ෙම� ඔබට එය ආර�භ කර�නට ��ව�.

ඔබ ඔබෙ� �රකථනෙ� ෙකතර� කාලය� ගත කරනවා ද?

ඔබ එයට ලැ�ණ ���ර ගැන අස�� න�, ඔබට ඔබෙ� 
තා�ෂණ භා�තෙ� පාලනය ඇ�කරගැ�ම සඳහා අ�ගමනය 
කළ හැ� සැක�� සහ උපාය මා�ග �ෙබනවා.

ඔෙ� අර�ණ Facebook, Instagram, ෙහ� Snapchat 
ආ�ෙය� අ� කාලය� ගත ��ම න�, ඒවා ඔබට ගැලෙපන 
ප�� වඩා ෙහා�� �යා�මක වන ෙ� ඒවාෙ� සැක�� සහ 
අවසරය� ෙවන� කර�න. ඉ��ට�ෑ� වැ� ඇතැ� ඇ�වල 
ඔබ එම ඇ� �ළ ගත කළ කාලෙ� �මාව ෙවත ළඟා � �ෙබන 
බව ඔබට මෘ� ෙලස අඟවන �ක�ප �ම �ෙබනවා.

ඔබෙ� ජංගම �රකථනය එ� නාද ��, ශ�ද, එ� ආ�ය ම�� 
ඔෙ� සැබෑ ��තෙ� සංවාදවලට බාධා කරන බව හැෙ� 
න�, එය තාවකා�කව �හඬ කර�නට ඔබට ��ව�. එ� 
��ණත යට පැ�තට හරවා, එය දෑසට ෙනාෙපෙනන ප�� 
එය සා��ෙ� ෙහ� බෑගෙ� බහා තබ�න.

2. 
සැල�� උපාය� හ�නාග�න

ෙපාළඹවන�� ෙම��තර “අ�� රටා (dark patterns)” ෙලස ද 
හැ��ෙවනවා. ඒවා වනා� ඔබ යම� සමග ස�� ඉ� � ස�බ�ධ 
�මට, යම� �ල � ගැ�මට, ෙපෟ�ග�ක ෙතාර�� ලබා�මට 
එතර� ��ම�� ෙහ� අවශ�තාව�� ෙතාරව ෙපාළඹවන මානව 
මෙන� �ද�ාව මත පදන� � සැල�� ��මාණය�.

ෙ� සඳහා ෙයාදාග�නා �ලබ ආකාර ව�ෙ� �ෙ��ත ව�ණ, 
ෙබා�ත� ���වන �ථාන, අපැහැ�� පාඨ, අස���ණ ෙතාර�� 
ආ�ය�. ඇතැ� �ට, ෙ� උපාය� පැහැ��ව ද��නට ලැෙබනවා. 
එෙහ�, ඒවා හ�නාගත ෙනාහැ� අව�ථා ද �ෙබනවා. 
දායක�වය� ලබාගැ�ෙ�� ෙහ� අ�ත�ජාලෙය� �ල � ගැ�� 
��ෙ�� ඔබ ෙමය දැනටම� දැක �ෙබ�නට ��ව�.

ෙමම සැල�� උපාය� හැම තැනම ද��නට ලැෙබ�නට 
ෙ��ව ව�ෙ� එම�� අප ��� ��මට, දායක �මට, වැ��ර 
�ල � ගැ�මට සහ නැවත නැවත ආප� ඒමට ෙපළඹ�ම�. ඔබ 
භා�තා කරන ෙව� අඩ�වල ඇ�ළ� වන ��� ෙපළඹ�� සහ 
ෙමෙහය�� ��බඳ දැ�ව� වන තරමට ඔබට දැ�ව�ව �රණ 
ග�නට ��ව�. ඔබෙ� ඇ�වලට වඩා ද�ෂ ව�නට අ�ගමනය 
කළ හැ� උපාය� �ස� �ෙබනවා.

Instagram:
Profile → Menu →
Settings → Account →
Your Activity →
Set Daily Reminder

ඔබ ෙපළඹ�මට ල� කර� ලබන අව�ථා හ�නාග�න: ඔබට කළ 
හැ� පළ� ෙදය ව�ෙ� ෙමම තා�ෂණය� භා�තය ගැන දැ�ව� 
�ම�. 

�ර�ප සහ ෙෂයා� ���: අ�ත�ජාලෙ� ෙපළ��කා� සැල�ම� 
�� හැම�ටම එ� �ර �ප �ෙගන ඔබෙ� ��ර� සමග ෙබදාග�න 
(ෙපෟ�ග�ක�වයට ��ඛතාව �, ෙපෟ�ග�කව හ�නාගත 
හැ� ��තර මගහ���). තම භා�තාව� ෙවන� කර�නැ� 
සමාග�ව�� ඉ�ලා ���නට ද ඔබට ��ව�.

ස��� ව�න: �ල � ගැ�ෙ� ��වක අවස� අව�ථාවට කාලය 
ගණනය කරන ඔ�ෙල��ව� �ෙ� න�, එය ඇ�තට ම හ�� 
ෙදය�දැ� ඔෙබ� ම අස�න. ඇ�තට ම අවශ�තාව� නැ� 
ෙ�ලාවක ය� ෙබා�තම� එ�ම� කළා න�, එම ෙබා�තම මත 
ඇ� වචන හා එය ඇ�ළ� වන ෙ�වාව ��� භා�තා කර �ෙබන 
ව�ණ ගැන �ත�න. ඔබට අ�� සහගතබව� දැෙ� න�, ඔබ 
වැර� ය� �රණය ��මට හ�� ෙව�න එපා. ෙව� අඩ�ය ෙහ� 
ඇ� එක ��� භා�තා කර �ෙබන වචන ගැන සලකා බල�න. 
ඒවා අපැහැ�� �ය හැ� ය.

3. 
මාධ� ��බඳ දැ�ව�ව ඉ�න

ෙව� ��වල ඉහළ පහළ යාමට සහ ��� ��මට ඔබ ෙපාළඹවන 
�ෙ�ෂාංග හා සැල�� මගහරවා ද�ෂ ෙලස කට�� කරනවා ෙ� 
ම, ඔබ ෙනාමග යැ�ම අර�� කරග� �ව� වා�තා ගැන ද ඔබට 
ද�ෂ ෙලස කට�� කර�නට ��ව�.

ෙ� වන �ට ඔබ ‘වැර� ෙතාර��' සහ ‘ව�ාජ �ව�' ��බඳ ��නය 
ඔබ අසා ඇ�. ඔබ ප�හරණය කරන ඕනෑම �වත� ස�බ�ධෙය� 
බැ��� ��න �පය� ඇ�ම ���ද� කරග�ෙතා�, ඔබට� 
වැර� ෙතාර�� ඉ��ෙ� ද�ෂ �ය හැ��. �ෙ�ෂෙය� ම ��ම 
එළවන, සාහ�ක සහ ��වාස කළ ෙනාහැ� තර� ෙහාඳ �ව� 
ස�බ�ධෙය� ෙමම ��න ඇ�ය ���.

අවසානෙ��, සත� හා ව�ාජ ව�ෙ� �මන �ව� ද ය�න 
තහ�� කරගැ�මට ඔබට අවශ� ඇ�. �ෙ�ෂෙය� ම ඔබ 
එය ප�ල ෙහ� ��ර� සමග ෙබදාග�නවා න� එය වැදග� 
ෙවනවා.

එය �මන ෙව� අඩ�ෙය� ද?
එය ��ෙ� ක�� ද? කවදා ද?
��ෂ පාඨයට ඔ�ෙබ� සම�ත 
��ෙය� පැවෙස�ෙ� �ම� ද?
ඔ�� ද�වන �ලා� ෙමානවා ද?

ඔබ එය වැර� ෙතාර�රකැ� �තනවා න� සහ එය 
පැ��ම වැළැ��මට අවශ� න�, එම පළ ��ම ��බඳ 
පැ��� ��ම සඳහා ෙබාෙහ� ෙ��කාවල අව�ථාව� 
�ෙ�. එම පළ ��ම �� කළ ��ම තව�රට� 
ප�හඹනවා ද නැ�ද ය�න �රණය ��මට ද ඔබට 
අව�ථාව ඇත.


