
    
��ව අන�� ඇඟ�ම��ව අන�� ඇඟ�ම��ව අන�� ඇඟ�ම��ව අන�� ඇඟ�ම    

 

� ජා�ක හා ජාත��තර ��ව අන�� ඇඟ�� ආයතන 

සමඟ ස�බ��කරණෙය� අඛ�ඩව ආපදා #$බඳ 
ෙතොර�� ලබාගැ*ම. 

� පජාව ඉව. /0මට අවශ� ��ව අන�� ඇඟ�� 

ප34ඩ 5ංහල, ෙදමළ හා ඉං95 භාෂාව<� ප�=වා 

<ම.  

� ��ව අන�� ඇඟ�� ප3>ඩ ප��වාල? #3ස  

��ව අන�� ඇඟ�� @AB 77 D, ඉතා අE 
සංඛ�ාත/ අE සංඛ�ාත (�.එI.එෆ්./එI.එෆ්) Mව� 
4N< ස�OෙPදන පQධ�ය, ජංගම Nරකථන, 4දT. 

මාධ� සහ සා�පදාUක කම භා4තා /0ම.  

හW5 ආපදා ෙමෙහX�හW5 ආපදා ෙමෙහX�හW5 ආපදා ෙමෙහX�හW5 ආපදා ෙමෙහX�    

� ආපදා කළමනාකරණ මධ�සථ්ානය ඕනෑම  ආපදා 

අවසථ්ාවක[ ප�චාර දැD�ම සඳහා ]4ධ හ^දා, 
ෙපො<5ය ඇ�A 5ය_ ආයතන ස�බ��කරණය 
කර? #3ස ස�ෙ` Wන හෙ.ම පැය 24 cරාම 

(24x7) eයා.මක හW5 ෙමෙහX� මධ�සථ්ානය 
(EOC) #ijවා ඇත. ඕනෑම අවසථ්ාවක[ හW5 
ෙමෙහX� මධ�සථ්ානෙ` සහය ලබා ගැ*මට 011-

2670002 යන අංකය ඇම�ය හැ/ය.  

� Wස්]D මoටෙ� හW5 ෙමෙහX� මධ�සථ්ාන (EOCs) 

4ශාල ව�සනයක[ eයා.මක ෙP.  

� හාOයට ප. ජනතාව ඉව. /0ම, ෙස�ෙ� හා ගලවා 

ගැ*ෙ� ෙමෙහX� eයා.මක /0ම, qභසාධන 
මධ�සථ්ාන කළමනාකරණය /0ම, ෙසෞඛ� හා 

ස*පාරDෂක පහqක� පව.වා ගැ*ම සහ #s 
ආහාර ෙබදා [ම ස�බ��කරණය කර? #3ස ගාම 
Oලධාu ෙකොoඨාස මoටw� කwj #ijව? ලැෙx.  

� හාOයට ප. ෙසේවාව� පකෘ�ම. කර? #3ස 
උපෙයෝ}තා ෙසේවා ස�පාදකU� සමග හW5 

ෙමෙහX� මධ�සථ්ානය (EOC) ස�බ�ධ ෙවU.  

� මාධ� සමග ස�බ�ධ �, හW5 ආපදා ත..වය ගැන 

O�පතා OෙPදන O@. කරU.  

 

    

� nto reward disaster mitigation projects  

    

wdmod l<ukdlrK uOHia:dkhwdmod l<ukdlrK uOHia:dkhwdmod l<ukdlrK uOHia:dkhwdmod l<ukdlrK uOHia:dkh        
    

                                    wdmod l<ukdlrK wdmod l<ukdlrK wdmod l<ukdlrK wdmod l<ukdlrK  wud;HdxYhwud;HdxYhwud;HdxYhwud;HdxYh 

    

    

""""වඩා qර�වඩා qර�වඩා qර�වඩා qර�ත �ත �ත �ත � ලංකාවD කරා ලංකාවD කරා ලංකාවD කරා ලංකාවD කරා...."...."...."...."    

අධ�අධ�අධ�අධ����� ජනරා�  ජනරා�  ජනරා�  ජනරා� ,,,,    
ආපදා කළමනාකරණ මධ�ආපදා කළමනාකරණ මධ�ආපදා කළමනාකරණ මධ�ආපදා කළමනාකරණ මධ�සථ්ානයසථ්ානයසථ්ානයසථ්ානය,,,,    

4ද�ා4ද�ා4ද�ා4ද�ා මාවත මාවත මාවත මාවත, , , , ෙකොළඹ ෙකොළඹ ෙකොළඹ ෙකොළඹ 07070707....    
    
Nරකථන Nරකථන Nරකථන Nරකථන     ----    011011011011----2136136213613621361362136136,,,, 011011011011----2670002267000226700022670002,     ,     ,     ,         

        077077077077----3957900395790039579003957900    
        ෆැDස ්ෆැDස ්ෆැDස ්ෆැDස ්    ----    011011011011----2670079267007926700792670079, , , , 011011011011----2670025267002526700252670025    
        ඊඊඊඊ----ෙ��ෙ��ෙ��ෙ��    ----    info@dmc.gov.lkinfo@dmc.gov.lkinfo@dmc.gov.lkinfo@dmc.gov.lk    ෙවxෙවxෙවxෙවx                                

        ෙවxෙවxෙවxෙවx                            ----    www.dmc.gov.lkwww.dmc.gov.lkwww.dmc.gov.lkwww.dmc.gov.lk 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



අධ�ාඅධ�ාඅධ�ාඅධ�ාපනය හා දැ?ව.භාවයපනය හා දැ?ව.භාවයපනය හා දැ?ව.භාවයපනය හා දැ?ව.භාවය    

 

ආපදාආපදාආපදාආපදා    අවමඅවමඅවමඅවම    /0ම/0ම/0ම/0ම, , , , ප�ෙ`ෂණප�ෙ`ෂණප�ෙ`ෂණප�ෙ`ෂණ    හාහාහාහා    සංව�ධනසංව�ධනසංව�ධනසංව�ධනයයයය 

 
 
 

 

ආපදා කළමනාකරණ මධ�සථ්ානය 2005 අංක 13 දරණ 
� ලංකා ව�සන කළමනාකරණ පනතට අ?ව ආපදා 
කළමනාකරණය සඳහා වන ජා�ක සභාවට පවරා ඇ� 
ය� ක�තව�ය�වලට සහාය ව? #3ස ස්ථා#ත ෙකොට 
ඇත.  

• ජා�ක ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම සහ ජා�ක 
හW5 ආපදා ප�චාර සැලැසම් #$ෙයළ /0ම සහ 
eයා.මක /0ම 

• ජා�ක සැලැසම් මත පදන�ව, ආයතOක ආපදා 
කළමනාකරණ සැලැසම් #$ෙයළ කර ගැ*මට 
අමාත�ාංශවලට, රජෙ` ෙදපා�තෙ���වලට හා 
සංසථ්ාවලට සහාය �ම 

• ආපදා ෙපරsදාන�, හාO අවම /0�, 
වැළැD��, සහන, cන�.ථාපන හා 
ප�සංස්කරණ eයාකාරක� eයා.මක /0ම 
සදහා සහය 4ම.  

• එබ� වැඩසටහ� හා සැලq� eයා.මක කරන 
සං4ධානය� ස�බ��කරණය /0ම, එබ� 
eයාකාරක� සඳහා මහා භා�ඩාගාරය ෙව�� 
�ල� උපකාර ලබා ගැ*ම, එම ^ද� අදාළ 
පෙQශ සඳහා ^දා හැ0ම, සහ ෙමම කටX� 
O0Dෂණය /0ම හා ඇග�ම 

• ප�ෙ`ෂණ හා සංව�ධන වැඩසටහ� පව�ධනය 
/0ම සහ ආපදා කළමනාකරණය #$බඳ ද.ත 
ස^දායD ඇ� ෙකොට පව.වා ෙගන යාම. 
 

 

“දැ?�ව. 4 qරD�ත > පජාව�.”  

 

 

“ස්වාභා4ක, තාDෂ3ක හා wOසා ^� > ව�සන 
කමා?¡ලව කළමනාකරණය /0ම �<� පජාව 
අතර., ෙපොNෙP ජා�ය �ල. qරD�ත 
සංස්කෘ�යD ¢i කර එය �රසාර /0ම”  

ආපදා කළමනාකරණ මධ�ආපදා කළමනාකරණ මධ�ආපදා කළමනාකරණ මධ�ආපදා කළමනාකරණ මධ�සථ්ානෙ` සං4ධාන ව£සථ්ානෙ` සං4ධාන ව£සථ්ානෙ` සං4ධාන ව£සථ්ානෙ` සං4ධාන ව£හය හය හය හය  

අධ�Dෂ ජනරා�වරයා ආපදා කළමනාකරණ 
මධ�සථ්ානෙ` සමසත් කළමනාකරණය සඳහා වග¤ම දරU. 
Oෙයෝජ� අධ�Dෂ ජනරා�වරයා ආපදා කළමනාකරණ 
මධ�සථ්ානෙ` eයාකාරක� #$බඳ සමසත් 
ස�බ��කරණය හා O0Dෂණය සඳහා වග/ව X� ෙP. 
හW5 ආපදා ෙමෙහX�, ෙපරqදාන� හා මහජන දැ?ව. 
/uම සැලq� /0ම, හාO අවම /0ම, ප�ෙ`ෂණය හා 
සංව�ධනය, සහ �ල� හා මානව ස�ප. යන අංශ පෙහේ එD 
එD අංශය අධ�Dෂවරය@ෙ¥ පධාන.වෙය� eයා.මක 
වන අතර, Oෙයෝජ� අධ�DෂවරෙයD හා සහකාර 
අධ�Dෂව�� ¤ප ෙදෙනD ඔ§ට සහාය ෙව�.  

එD එD Wස්]Dකෙයi ආපදා කළමනාකරණ 
ස�බ��කරණ ඒකකයD #ijවා ඇත. Wස්]D 
ෙ�ක�වරයාෙ¥ අ�Dෂණය යටෙ. eයා කරන සහකාර 
අධ�Dෂවරයා Wස්]D මoටෙ� eයාකාරක� 
ස�බ��කරණය හා eයා.මක /0ම සඳහා වග¤ම දරU. 

ජයගජයගජයගජයගහණ හා ඉWu ගමනහණ හා ඉWu ගමනහණ හා ඉWu ගමනහණ හා ඉWu ගමන    

 

 
 

� 1974 5ට ඓ�හා5ක ආපදා ෙතොර�� 

www.desinventar.lkwww.desinventar.lkwww.desinventar.lkwww.desinventar.lk යන ෙවx අඩ4ෙ` ඇත. 

� නායයා�, Oයඟ, ^§N රළපහර, qනාw, q$qළං, 
අ@B, ජලගැª�, ෙවරළ ඛාදනය සහ ^§N මoටම 

ඉහළ යා� #$බඳ උපදව 4ස්තර www.hazard.lkwww.hazard.lkwww.hazard.lkwww.hazard.lk 
යන ෙවx අඩ4ෙ` ඇත.       

� උපදව සහගත පෙQශය�i Oවාස ඉW/0ම සඳහා 

® මා�ෙගෝපෙQශ සංව�ධනය කර? ලැෙx. 

� සංව�ධන ආයතනය�ට 5ය සැලq� �ළට ආපදා 
ප�චාරය අ�ත�ගහණය කර ගැ*මට සහාය �ම. 

� හ�නා ග. උපදව සඳහා අවදාන� සව්¯පය 
#$ෙයළ /uම 

� ආපදා ප�චාර ප�ෙ`ෂණ හා අධ�යන පව�ධනය 

/0ම. 
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� ජා�ක ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම සහ ජා�ක හW5 
ආපදා ෙමෙහX� සැලැසම් ස���ණ කර ඇත. 

� 5ය_ Wස්]Dක සඳහා ආපදා ෙපරsදාන� සැලැස්ම 
සකස් කර ඇත. 

� Wස්]D, පාෙQ±ය හා ගාම Oලධා0 ෙකොoඨාස, පාස� 
සහ ෙරෝහ� ආ²තව ආපදා ෙපරsදාන� හා ප�චාර 
සැලැස්ම සංව�ධනය /0මට පහqක�, මග ෙප��ම 
හා ස�බ��කරණය සැප�ම. 

� ආයතOක ආපදා කළමනාකරණ සැලැසම් 
#$ෙයළ /0මට රාජ� ආයතනය�ට සහාය �ම 

� Wස්]D, පාෙQ±ය හා ගාම Oලධා0 ෙකොoඨාස මoටෙ� 
කwjවල 4භව� ව�සනවලට ප�චාර දැD�ෙ� 
ධාuතාව ශD�ම. /0ම 

� ව�සනවලට ^§ණ පෑමට ඉඩ ඇ� අය ෙයො^/uම  
සඳහා ආරD�ත සථ්ාන හ�නා ගැ*ම හා පජාව�i හා 
පාස� 5q�ෙ¥ දැ?ව.භාවය වැ³ WXB /0මට 
ෙපර§� පැවැ.�ම 

� උපදව සහගත පෙQශය�i පළා. පාලන ආයතනවල 
දරා ගැ*ෙ� ධාuතාව අඛ�ඩව සංව�ධනය /0ම. 
 

  
� ආපදා කළමනාකරණය පාස� 4ෂයමාලාවට ඇ�A 

/0ම 
� පාස� 5q�ට /ය�ම සඳහා 44ධ උපදව #$බඳ 

අ�ෙ�ක පකාශන සංව�ධනය ෙකොට ෙබදා හැ0ම 
� රාජ� ආයතන සඳහා දැ?ව. /0ෙ� වැඩසටහ� 

අඛ�ඩව eයා.මක /0ම 
� 5ය_ ආපදාව<� wය }ය අය  අ?ස්මරණය කර? 

#3ස වා��ක qරD´ත Wන වැඩසටහන සං4ධානය 
/uම හා � ලාං/කU� අතර qරD´ත සංස්කෘ�යD 
¢i /0ම 

� තෘ�Uක අධ�ාපන පQධ�යට ආපදා ප�චාර සංක�ප 
හ��වා [ම 

� ආපදා කළමනාකරණ මධ�සථ්ාන ස�ප. 
මධ�සථ්ානයට ආපදා කළමනාකරණ ශව� දෘශ� 
පකාශන ලබා [ම. 

� ආපදා කළමනාකරණෙයi Oයැ< 5ය_ පා�ශ්වය�i 

කටX� ස�බ��කරණය හා O0Dෂණය /0ෙ� 
ජා�ක ෙPWකාව ෙලස ජා�ක ආපදා කළමනාකරණ 
ස�බ��කරණ කwjව #ij�ම. 

ආපදාආපදාආපදාආපදා    කළමනාකරණකළමනාකරණකළමනාකරණකළමනාකරණ    මධ�මධ�මධ�මධ�සථ්ානය සථ්ානය සථ්ානය සථ්ානය 
#ij�ම#ij�ම#ij�ම#ij�ම    හාහාහාහා    එiඑiඑiඑi    ක�තව�ක�තව�ක�තව�ක�තව�ය�ය�ය�ය�     

ෙමෙහවරෙමෙහවරෙමෙහවරෙමෙහවර  

දැDමදැDමදැDමදැDම 


