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Disaster Management Centre

අධ්යාපන ප්රජාවට පණිවිඩයක්
ආපදා කළමණාකරණය සඳහා භාවිතා කළ හැකි නවතම හා අන්තේ ක්රියාකාරී විසඳුම් මාේග
අධ්යාපන ප්රජාව රවත හා ළමුන් රවත ඉදිරිපත් කිරීම රමම රපාත් පංරේ අරමුණයි. ගංවතුර,
නියගය, සුලිකුනාටු, භූමිකම්පා, ගිනිකදු යනාදී ස්වාභාවික සංසිද්ීන් මානව ඉතිහාසය පුරාම සිදූ ී
ඇත. එරස් වුවද, සීඝ්ර ජනගහණ වේධ්නය, පාරිසරික දූෂණය සහ වේධ්නය රවමින් පවතින දිළිඳුකම
රහ්තුරකාට රගන, රමම ස්වාභාවික සංසිද්ීන් මිනිස් ජීවිත විශාල වශරයන් බිළිගන්නා සහ රද්පළ
වස්තුව විනාශයට පත්කරන ආපදාවන් බවට පත්ී ඇත.
ආපදා රහ්තුරවන්, දශකයක් පාසා ජනයා මිලියනයක් මියයති. තවත් මිලියන කීපයක් ජනයා නිවාස
අහිමි අනාථයන් බවට පත්රවති. ස්වාභාවික විපත් නිසා සිදුවන ආේික අලාභය පසුගිය වසර 30
ක කාලය තුළ දී රතගුණ ී ඇත. ප්රජාවක් වශරයන් ජනතාව ජනජීවිත තුලට ආපදා අවදානම්
අවමකිරීරම් ක්රමරේද ඇතුලත් රකාට අඛණ්ඩව සාමුහිකව ක්රියාකළරහාත්, ආපදා වල බලපෑම් අඩු
කල හැකි රේ. එරස් කිරීරම්දී ජාතිරේ ජීවනාවලිය වන ළමුන්ට ඉතා වැදගත් කාේයභාරයක් ඉටුකළ
හැක.

ඒම කාර්යභාරය සිදුකල හැකි වන්රන් ...
ප්රජාවගේ ද සහභාගීත්වය ලබාගෙන:
• ආපදා අවදානම් අවම කිරීමට අදාළ කටයුතු පාසැල් ක්රියාකාරකම් තුල ඉටු කිරීරමන්.
• පවුරල් සාමාජිකයන්ට හා සමස්ථ ප්රජාවට ස්වාභාවික උපද්රව ගැන කියා දීරමන් හා ඒවා
වැළැක්ීරම් ක්රම අනුගමනය කිරීමට ඔවුන් උනන්දු කිරීරමන්.
• ක්රියාකාරීත්වය තුළින් හා අළුත් ආකල්පයන් තුළින්, තිරසාර සංවේධ්නයක් සහ
සංස්කෘතියක් බිහිකිරීමට දායකීරමන්.
පාසැල් වල දැනට ලබා ගත හැකි ප්රකාශන වලට අමතරව අතිරේක රපාතක් රලස රමය
ඉදිරිපත් කරනු ලැරේ. එය වයස අවු 08 හා අවු 12 අතර ළමුන් ඉලක්ක කර රගන සම්පාදනය
කර ඇත.සමාජ අධ්යයනය, විදයාව හා පරිසර අධ්යයනය යන විෂයයන් පාසරල් දී
ඉගැන්ීමට රමම රපාත ප්රරයෝජනවත් වනු ඇත.

අවදානම ගැන ඉරගනීමට යම් විරනෝදාස්වාදයක් ඇතුළු කිරීම
සඳහා, ක්රියාකාරකම් රමම රපාරත් අඩංගු රේ. ක්රියාකාරකම් මගින්
ළමුන්ට ඉරගනීම පහසුය.
රමම රපාත ආපදා අවම කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතින්රේ
ජාතයන්තර උපාය මාේග සංවිධ්ානරේ සහ එක්සත්
ජාතීන්රේ ළමා අරමුදරල් ඒකාබද්ධ් ප්රකාශන පාදක කර
ගනිමින් නිේමාණය කර ඇති අතර ඉරගනීරම් කාේයය සඳහා
රමය ප්රරයෝජනවත් හා රසවත් වනු ඇතැයි අරේක්ෂා රකරේ.
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අවදානම ෙැන ඉගෙන ෙනිමු!
ස්වභාවධ්ර්මය ජීවගේ ප්රභවය ගේ.
මානව සංහතිය ස්වභාවධ්ේමරේ රකාටසකි. ජීවිතරේ ගුණාත්මකභාවය අප විසින් අන් සියළුම
ජීවින් සමඟ රමම පෘිවිය රබදා හදාගන්නා ආකාරය මත රඳා පවතී.අපරේ යහපැවැත්ම
ස්වභාවධ්ේමය මත රඳා පවත්නා බැවින්, ස්වභාවධ්ේමය ආරක්ෂා කිරිම අප සැමරේ යුතුකම
රේ.
ස්වභාවධ්ේමය නිරතුරුවම ක්රියාශීලී රලස රවනස්රවමින් පවතී.රමය කීප ආකාරයකින්ම
සිදුරේ. වේෂාපතනය, සුළඟ, භූචලන හා ස්වභාවිකව සිදුවන පාංශු ඛාදන වැනි සංසිද්ීන්
නිදසුන් රලස ගත හැකිය.
භූ චලන, ජල ගැලීම්, ලැේගිනි, ගිනිකදු (යමහල්) පපරීම්, කුණාටු, රටාේනාරඩෝ, අකුණු, නාය
යාම්, නියඟ, වසංගත සහ එල්නීරනෝ හා ලා නීනා වැනි රවනත් සංසිද්ීන් ද හිරු පෑයීම හා
වේෂාව රමන් සවභාවධ්ේමරේ ක්රියාකාරීත්වයන් රේ.
රමම ස්වභාවික සංසිද්ීන් සමස්ථ පෘිවියටම බලපෑම් ඇති කරයි. ඈත අතීතරේ රමම
සංසිද්ීන් විස්තර කිරීමට අරේ මුතුන්මිත්තන් ජනප්රවාද ඉදිරිපත් කළහ. මුහුද රගාඩගලා
සුනාමි ඇතිවූ විට එය රද්ව රකෝපයක් රලස හැදින්විය. යමහල් පපරීමක් සිදු වූ විට, භූමිය
රකෝපී බිල්ලක් ඉල්ලා සිටින බව ඔේහු විශ්වාස කළහ. එරහත් අද විදයාව, තාක්ෂණය හා
ඉතිහාසය රමම සංසිද්ීන් නිසි රලස රත්රුම් ගැනීමට සහ ඒවාට බිය රනාීමට අපට කරුණු
රපන්වා රදයි.
එරස් වුවද, රමම සංසිද්ීන් අද දරුණු අවදානම් බවට පරිවේතනය ී රලෝකරේ සෑම
ප්රරද්ශයකම සිටින ජනයා රවත අලාභ හානි සිදු කරයි. ඊට රහ්තුව ආපදා වැළැක්ීරම්
සංස්කෘතියක් රනාමැති ීමයි.

උපද්රවයක් යනු කුමක්ද?
උපද්රවයක් යනු, ආරක්ෂක පයවර රනාගතරහාත් පුද්ගලයන්
හා ඔවුන්රේ රද්පලට හා පරිසරයට අනතුරක් සිදු කළ හැකි
ස්වභාවධ්ේමය නිසා රහෝ මිනිස් ක්රියාකාරීත්වයන් නිසා රහෝ
සිදුවන සංසිද්ියක් රහෝ ක්රියාවලියකි.
විවිධ් උපද්රව වේග තිරේ. ප්රධ්ාන වශරයන් ස්වාභාවික
උපද්රවයන් සහ මිනිස් ක්රියාකාරිත්වයන් නිසා සිදුවන
උපද්රවයන් රලස වේග රදකකට රවන්කළ හැක.
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විවිධ්ාකාර ස්වාභාවික උපද්රවයන්ද අතර අපට
පහත සඳහන්ද උපද්රවයන්ද හඳුනා ෙත හැක.

භූමි කම්පා ,භූ චලන : පෘිවි අභයන්තරරේ ගැඹුරේ සිට හට ගන්නා චලනයන් නිසා
පෘිවිය මතුපට සිදුවන ඉතා බරපතළ රසලීම් රහෝ ගැස්සීම්, රම්වා නිසා විශාල හානි
සිදුවිය හැක.
ගිණි කන්දු (යමහල්) : පෘිවි අභයන්තරරේ ගැඹුරේ සිට මතුපටට පැමිරණන ලාවා, අළු හා
විෂ ගෑස් යමහල් මුඛරයන් පටීරම් දී පපරිම් සිදු රේ.

නායයාම් හා මඩ ෙැලීම් : පස් හා ගල් කැබලි රසරමන් රසරමන් රහෝ සීග්රයන් බෑවුම් දිරේ
පහළට තල්ුීම, රම්වා වැඩි වශරයන්ම සිදු වන්රන් වේෂා කාල වලදී හා භූමි කම්පා
වලදීය.

සුනාමි : භූකම්පන නිසා රහෝ යමහල් පපරීම් නිසා රහෝ සාගර පතුරල් නායයෑම් නිසා රයෝධ්
රැල්ලක් රහෝ රැලි මාලාවක් රවරළ මත ඉතා තදින් පතිත ීම.

‘‘ හරිගක්න්ද” කුණාටු : සාගරය මතුපටින් ආරම්භ ී, විශාල වෘත්ත රමන් කැරකැරවමින්
ගමන් කරන රේගවත් සුළං විරශ්ෂයකි. රම්වා තද වැසි රගරන්. නිවේතන සුළි සුළං රලස
ද හැඳින්රේ.

කෘමි/සත්ත්ව උවුරු : සමහර විට කෘමිහු රහෝ රවනත් සත්ත්ව විරශ්ෂරයෝ විශාල රංචු
වශරයන් ගම්, නියම්ගම් ආක්රමණය කර, එහි ගස්වැල් හා රබෝග සම්ූේණරයන්ම විනාශ කර
දමති.

නියඟ : විශාල ප්රරද්ශයක් තුළ දීේඝ කාලයක් (මාස ගණනාවක් රහෝ වසර කීපයක් ) මුළුල්රල්
වැසි රනාලැබීම නිසා නියගය ඇතිරේ. නියඟයන් නිසා ප්රරද්ශරේ පස, වගාවන්, සතා
සිේපාවන් හා පුද්ගලයන්ට ද විශාල පාඩු සිදුරේ.

ජල ෙැලීම් : රබාරහෝ විට තද වේෂාපතනය රහ්තුරවන්, රපාළවට උරා ගැනීමට
රනාහැකිතරම් ජලය එක් රැස්ීරමන් ජලගැලීම් සිදුරේ.
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ලැේගිනි : වෘක්ෂලතා ආදිය ආවරණරයන් යුක්ත වූ වනාන්තර වල ඇති වන විනාශකාරී
ගිනි ඇවිලීම්. රමම ගිනි පාලනය කර ගැනීමට රනාහැකිව විශාල ප්රරද්ශ හරහා පැතිරිය
හැක.

” ගටාර්නාගඩෝ “කුණාටු : පුනීල හැඩයක් සහිතව රපාළව මතුපට කර කැරවමින් ගමන්
ගන්නා ඉතා ප්රචණ්ඩ සුළං විරශ්ෂයකි.

ආපදාවක් යනු කුමක්ද?

ගමම උපද්රව අවදානමක් බවට ගපරළිය හැක.
එගහත් එගස් වන්දගන්ද යම් යම් කරුණු අනුවයි. එම
කරුණු ගමානවාදැයි දන්දගනහි ද?

පහත සඳහන් කරුණු තුනම සම්ූේණ වුවරහාත් ආපදාවක් සිදුවිය හැක.
➢ ක්රියාකාරී යමහලක් අසල රහෝ නායයෑම් සිදුවිය හැකි කඳුබෑවුම් වල රහෝ පටාරගැලිය හැකි ගංගා අසල වැනි
අවදානම් ස්ථාන වල ජනයා පදිංචිව සිටීම රහෝ රැස්ී සිටීම රහෝ එම උපද්රවයට නිරාවරණය වන රද්පල
පැවතීම
➢ සවාභාවිකව රහෝ මිනිස් ක්රියාකාරීත්වය නිසා රහෝ උපද්රවයක් සිදුීම
➢ එම උපද්රවය නිසා මිනිසුන් සහ රද්පල වලට විශාල අලාභ හානි සිදුීම (සාමානය ජන ජීවිතය අඩාලවන
පරිදි)

ආපදා සිුවන්දගන්ද මිනිසුන්ද නිසා ද? ස්වභාව ධ්ර්මය නිසාද?
ආපදා වැළැක්ීරම් පයවර රගන රනාතිරේ නම් රහෝ යම් මිනිස් ක්රියාකාරීත්වයක් තුළින් ස්වභාවික
පරිසරයට හානියක් සිදු ී තිරේ නම් රහෝ පරිසර පද්ධ්තිරේ සමතුලිතතාව කඩකර තිරේ නම් රහෝ ස්වභාවික
සංසිද්ීන් හි ශක්තිය අිකීම තුල එය ඉතා ප්රචණ්ඩ බවට හැරී ආපදා සිදුවිය හැක.
නිදසුන් දැක්වුවරහාත්, පසට උරාගත රනාහැකි තරම් ජලය රකටි කාලයක් තුල අික වේෂාපතනය රලස
ලැබීරමන් ජලගැලීම් සිදුරේ. සමහර ප්රරද්ශ වලට ජලය ලැබීම රබාරහෝ දුරට අඩුවුවරහාත් නියඟයන් ඇති
රේ. ගස් කපා දමා, අළුතින් ගස් සිටුීමට අතපසු කිරීම වැනි ක්රියාවන් මගින් මිනිසුන් විසින් රමවැනි තත්වයන්
තවතවත් උත්සන්න කරනු ලැරේ. ගස් කපා දැමීම නිසා පස වියලී දූවිලි බවට පත් රේ. එවිට, පාංශු ඛාදනය
සිදු රේ. වේෂාව ඇද හැරලන විට, පස බැඳ තැබීමට තරම් වෘක්ෂලතාදිය රහෝ මුල් රනාමැති නිසා නායයෑම්
සිදුවිය හැක.
රබාරහෝ ලැේ ගිනි සෘජුවම රහෝ වක්ර වශරයන් සිදු රකරරන්රන් මිනිසුන් විසිනි. රගාවිරයෝ රබාරහෝ විට වගා
කටයුතු ආරම්භ කිරීමට රපර වල්පැළෑටි ඉවත් කිරීම සඳහා ඔවුන් රතෝරා ගත් බිම් වලට ගිනි තබති. එවැනි
ගිනි පාලනය කළ රනාහැකි ී සමහර විට පැතිරී යයි. තවත් සමහරු අපරීක්ෂාකාරී රලස ක්රියා කරමින්
විරනෝද කඳවුරු අතහැර යෑමට රපර තමන් සෑදු ගිනි රගාඩවල් සම්ූේණරයන් නිවා දැමීම අතපසු කරති.
විශාල ලැේ ගින්නක් ආරම්භ ීමට අවශයය වන්රන් කුඩා ගිනි පුපුරක් පමණකි.
රකාරල් පර, වනාන්තර හා කඳුකර ප්රරද්ශවල වැරවන ඉතා සියුම්
පැළෑටි වේග වැනි ස්වභාවික සම්පත් අප විසින් විනාශ කරන
ලදරහාත්, සුනාමි, නියඟයන්, නායයෑම්, ජලගැලීම් හා රවනත්
උපද්රව වලට රගාදුරුීරම් ප්රවනතාවය වැඩිරේ.
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එල් නීරනෝ, යනු කුමක් ද?
“එල් නිරනෝ” යනු සාමානය කාළගුණ රටාරේ සිදුවන රවනස්කම් හැඳින්ීමට රයාදා
ගන්නා පදයකි. එය චක්රීය වශරයන් සිදුරේ. එනම් සිංහල අළුත් අවුරුද්ද යනාදී
අවස්ථාවන් රමන්, එය කාලීනව පැමිරණයි. එරස් වුවත් එය සෑම වසරකදීම සිදු
රනාරේ. නියමිත දිනයක ආරම්භ රනාරේ. “එල් නීරනෝ” කාළගුණය හට ගන්රන්
සාමාරනයයන් නත්තල් කාලරේදීය. “එල් නීරනෝ” යන නම ඊට පට බැඳුරන් ඒ
නිසාය. “එල් නීරනෝ” යන පදරේ නියම අේථය “නත්තරල් දී උපන් රේසු බිළිඳා”
යනුයි. රමම නම කුඩා දරු දැරියන් හා සම්බන්ධ් නැත.
පීරු රද්ශරේ හා ඉක්වරදෝරය අසළ පැසිෆික් සාගරරේ ජලය සාමානය උෂ්නත්වයට
වඩා උණුසුම් වූ විට. “එල් නීරනෝ” සංසිද්ිය හට ගනී. රමහි ප්රිපලයක් වශරයන්
ලතින් ඇමරිකාරේ හා රලෝකරේ රවනත් ප්රරද්ශ වලද ජලගැලීම්, නියඟ, ලැවි ගිනි
හා රවනත් උපද්රව සිදුවිය හැක.
“එල් නීරනෝ” සංසිද්ියට ප්රතිවිරුද්ධ් රවනත් සංසිද්ියක් ද විදයාඥයන් විසින් පසුව
රසායා ගන්නා ලදී. “ලා නීනා” රනාරහාත් “කුඩා දැරිය” වශරයන් එය නම් රකරිනි.
“එල් නීරනෝ” ජලය වඩා උණුසුම් කරන අතර. “ලා නීනා” ජලය වඩා සිසිල් කරයි.

ෙංවතුරක, භූචලනයක ,ගටාර්නාගඩෝ,කුණාටුවක තීව්රතාව
හා ප්රමාණය මනින්දගන්ද ගකගස් ද?
ගංවතුර : ගංවතුර විවිධ් මට්ටම් වලින් වාේිකව, වසර 25 කට වරක්, වසර 50 කට
වරක් සහ වසර 100 කට වරක් ආදී රලස හදුනාගැරන්.
රික්ටේ පරිමාණය : භූචලනයක ප්රමාණය - එනම්, භූ චලයකින් නිකුත් වන ශක්තිය
- මැනීමට රික්ටේ පරිමාණය රයාදා ගැරන්. රමරතක් වාේථා ී ඇති ඉතාම
බිහිසුණු භූ චලන රමම පරිමාණරේ 9 දක්වා ඇත.
සංරශෝිත මේකල්ලි පරිමාණය: රමම පරිමාණය රයාදා ගැරනන්රන් භූ
චලනයක තීව්රතාවය රහෝ කම්පනය ගණනය කිරීමටය. එනම්, භූචලනරේ
ප්රතිඵලය රහෝ ඉන් සිදුවන හානිය ගණනය කිරීමටය. රමම පරිමාණය 1 සිට 11
දක්වා විහිරද්.
ෆුජිටා පරිමාණය : “රටාේනාරඩෝ” කුණාටු වේග කිරීම සඳහා රමම පරිමාණය
රයාදා ගැරන්. එය FO, F1, F2, F3, F4 හා F5 වශරයන් රටාේනාරඩෝ වේග කරයි.
සෆීේ - සිම්සන් පරිමාණය:සුළරේ රේගය අනුව “හරිරක්න්” කුණාටු වේග කිරීම
සඳහා රමම පරීමාණය රයාදා ගැරන්. 1 වන වර්ෙය : පැයට කිරලෝමීටර 119-153,
2 වන වර්ෙය : පැ/කි 154 - 177, 3 වන වර්ෙය : පැ/කි 178 - 209, 4 වන වර්ෙය :
පැ/කි 210 - 249, 5 වන වේගය : පැ/කි 250 හා ඊට වැඩි
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රද්ශගුණික රවනස්ීම ගැන ඔබ අසා ඇත.පෘතුවිරයහි සාමානය උෂ්ණත්වය වැඩිරවම්න් පවති. ඔබ
අසනීප වූ දිනක ඔරේ ශරීරරේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවා වැනිය. පෘතුවිරේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑම
සදහා පෘතුවියට කුමක් සිදුරවමින් පවතීද?
රගෝලීය උණුසුම පළිබඳ අධ්යනය කරන ප්රද්ගලයන් පවසන පරිදි හරිතාගාර වායුන් (Greenhouse
gases) ප්රමාණය ඉහළ යාම සඳහා මිනිසා වන අප වගකිව යුතු රේ. හරිතාගාර ආවරණය යනු
පෘතුවිය මත ජීවය පැවතීම සඳහා අවශය වන ස්වාභාවික සංසිද්ියකි. හාරිතාගාර ආවරණය සිදු
රනාවන විටදි පෘතුවිරේ උෂ්ණත්වය පහත යන අතර එවැනි අවස්ථාවක ජීීන් හට රනාගනී.
කිරණ රලස පෘතුවියට පැමිරණන සූේය ශක්තිය මඟින් පෘතුවිය උණුසුම් කරයි. පෘතුවිය
වායුරගෝලයට සුේය කිරණවලින් රකාටසක් පරාවේතනය කරන අතර, රකාටසක් පෘතුවි මතුපට
මඟින් උරාගන්නී. ඉතිරිය පැතිරී යාම මඟින් නිල් පැහැති ආකාශය ඇති කරයි.
පෘතුවිය මඟින් උරාගන්නා ශක්තිරයන් රකාටසක් පටත අවකාශයට පරාවේතනය කරයි. රමම
ශක්තිය රඳවා ගැනීරම් ස්වාභාවික සිද්ිය හරිතාගාර ආචරණය රලස හඳුන්වයි. හරිතාගාර වායුන්
රමම ශක්තිය උරාගැනීමට රපාරවනයක් රමන් ක්රියාකරන අතර, එමගින් පෘතුවිරේ උෂ්ණත්වය
රඳාවාගනී

රමය ජීවත්ීමට රමන්ම පෘතුවිරයහි ජලය පැවතීමටද රහ්තුරේ. රමම මූලධ්ේමය හරිතාගාර තුළ
රබෝග වගා කිරීමට ද භාවිත කරයි. ප්රධ්ානතම හරිතාගාර වායුව වන කාබන්ඩරයාක්සයිඩ් (CO2),
වායු රගෝලරේ ඇති හරිතාගාර වායුන් සමතුලිතව පවත්වාරගන යයි. උදාහරණයක් රලස
කාබන්ඩරයාක්සයිඩ් ප්රමාණය වැඩිවුවරහාත් සමතුලිතභාවය බිඳි යයි. රමම කාබන්ඩරයාක්සයිඩ්හි
වැඩිීම හරිතාගාර ආචරණය ඉහළ යන අතර, පෘතුවිරේ උෂ්ණත්වය සාමානය අගයට වඩා ඉහළ
යයි. එවිට සමතුලිතතාවය බිඳ දමමින් රගෝලීය උණුසුම ඇතිීමට මඟ සලසයි. රගෝලීය උණුසුම
තවත් පාරිසරික ප්රශ්නයක් වන සාමානය උෂ්ණත්වය රවනස් ීම රහවත් රද්ශගුණික රවනස්ීමට
මඟපාදයි.
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අද වනවිට මිනිස් ක්රියාකාරකම් වන විනාශයට ප්රධ්ාන රහ්තුව ී ඇත. එරස්ම ඩීසල් , රපට්රල්, ගල්
අගුරු වැනි ර ාසිල ඉන්ධ්න දහනය කරන අතර රමම ර ාසිල ඉන්ධ්න දහනය කරන විට
කාබන්ඩරයාක්සයිඩ් පරිසරයට නිදහස් රේ. ගුවන්යානා, රථවාහන ආදිය සඳහා ශක්තිය නිපදීමට
රමන්ම කේමාන්ත ශාලාවල යන්ර ක්රියාත්මක කිරීමට රමම ර ාසිල ඉන්ධ්න භාවිතා කරනු ලබයි.
පේරේෂකයින්ට අනුව රද්ශගුණික විපේයාසය මඟින් විශාල රලස බලපෑම් ඇතිකරනු ලබයි.
උෂ්ණත්වය වැඩිීරමන් අයිස් කඳු දියීමත් හා උණුසුම නිසා ජල මට්ටම ඉහළයාමත් අරේක්ෂා
කරයි. රබෝගවල අස්වැන්න අඩුීමත්, විවිධ් ස්ථානවල වේෂාව හා නියඟය වැඩිීමත් විශාල රලස
තාප තරංග ඇතිීමත් ජලය හිඟීමත් සිදු රේ. පරිසර පද්ධ්තීන්හි සිදුවන අසමතුලිතතාවය නිසා
වසංගත රමන්ම රබෝ වන රරෝගවල වැඩිීමත් අපට අරේක්ෂා කළ හැක.
අපිට අවශ්ය ගවනස සිුකිරීමට කළ හැකි ගේ .....
• රද්ශගුණික විපේයාස හා එහි අහිතකර බලපෑම් පළිබඳව ඔරේ යහළුවන් හා පවුරල් අය සමඟ
කථාකරන්න.
• අහිතකර බලපෑම් පළිබඳ ඔරේ ගුරුතුමාරගන් අසා දැන ගන්න.
• අපට අවශය ප්රමාණයට පමණක් ශක්තිය නිපදීමට පුරුදු වන්න.
• ේලාස්ටික් නිෂ්පාදන නැවත නැවත පරිහරණය කරන්න. (ඒවා දිරාපත් ීමට වසර 500ට වඩා
ගත රේ)
• ගස් සිටවන්න - ශාක මඟින් කාබන්ඩරයාක්සයිඩ් අවරශෝෂණය කරයි.
• ඹබට බයිසිකලයක් ඇත්නම් නිතර එය පාවිචිේ කරන්න. විශාල රලස පරිසරයට
කාබන්ඩරයාක්සයිඩ් නිදහස් කරන ප්රවාහන මාධ්යය රයාදා ගැනීමට ඔබට අවශයය රනාවනු
ඇත.
• ජලය සීමිත සම්පතකි. ජලය පරිස්සමින් භාවිත කරන්න. රම් වන විටත් සමහර රටවලට ජල
හිඟ ඇති ී ඇත.
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හිස්තැන්ද පිරවීගමන්ද ඔබට ඛාදනය ෙැන වැඩි විස්තර දැනෙත හැකිය. එක් එක් වචනයට අයත්
ගවනම වර්ණයක් ඇත. එම වචනය වගම් සිට දකුණට සහ උඩ සිට පහළට දක්වා ඇත.

1. අික වේෂාව, සුළඟ රහෝ අවිිමත් රලස භූමිය පරිහරණය කිරීම (පරිසරය, ගස්රකාළන් විනාශ

කරමින් රපාරළාවට හානි වන රලස කටයුතු කිරීම) දිගින් දිගටම සිදුීම හා සිදුකිරීම රහ්තුරවන්
රමය සිදු රේ.

රහෝ

2.

විසින් සිදු කරන

රහ්තුරවන් රසෝදා පාළුව සිදු රේ.
3.

අික වේෂාව රහ්තුරවන් රපාරළාරවහි
ඉවත් ී යාම ද රසෝදා පාළුවට රහ්තු රේ.

4.

පස ආරක්ෂා කිරීමට සහ රසෝදා පාළුව පාළනය කිරීමට නැවත

ගසෝ

ස්

මි

දා

වා

ක්රි

ව

ක

ළු

වි

කා

ර

ව

ම්

ත

ව

ර

වැ

නි

පා

ක

න
ගා

සා

ආ

යා

ක්

භා

ස්

ි

ව

ම
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හිස් තැන්ද පිරවීගමන්ද ඔබට ඛාදනය ෙැන වැඩි විස්තර දැන ෙත හැකිය.

විනාශ කිරීම.

ගමම චිත්රගේ අකුරු විශාලම අකුගර් සිට කුඩාම අකුර දක්වා අනුපිළිගවලට සකස් කරන්දන.
අනතුරුදායක ස්ථානවල පිහිටිම නිසා ප්රජාවන්ද විනාශ කළ යම් උපද්රවයක් ඉන්ද දැක්ගේ.
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ගොුරු වීගම් හැකියාව යනු කුමක්ද ?
උපද්රවයකින් රේරිරම් රනාහැකියාව රහෝ විපතක් සිදු වූ විට ඊට නිසිරලස ප්රතිචාර දැක්ීරම් අපහසුතාව රගාදුරු ීරම්
හැකියාව වශරයන් හැඳින්රේ. නිදසුනක් දැක්වුවරහාත්, ජල ගැලිම් සළකා බලන විට තැනි තලාවල පදිංචි ජනයාරේ
රගාදුරු ීරම් හැකියාව උස්බිම් වල පදිංචි අයරේ රගාදුරු ීරම් හැකියාවට වඩා අික රේ. ප්රාරයෝගික සාධ්ක සළකා
බලන විට, පුද්ගලයන්රේ වයස හා රසෞඛය තත්ත්වය, ප්රරද්ශරේ පාරිසරික හා රසෞඛයාරක්ෂක තත්ත්වය,
උපද්රවයන්ට සාරේක්ෂව ප්රරද්ශරේ රගාඩනැගිලි වල පහිටීම හා ඒවාරේ තත්ත්වය වැනි විවිධ් සාධ්ක රගාදුරු ීරම්
හැකියාව රවත බලපෑම් ඇති කරයි.
➢ රගාදුරු ීරම් හැකියාව සදහා ස්ථානය සාධ්කයක් රේ. ආදායම් අඩු
පවුල් රබාරහෝ විට නගරවල අවදානම අික ස්ථානවල පදිංචි ී සිටිති.
මක්නිසාද යත් ආරක්ෂාකාරී ස්ථාන ඉතා මිල අික රේ.
➢ එරමන්ම ආපදාවට නිරාවරණතාවය ද සාධ්කයක් රේ. රමහිදී
ආපදාවට නිරාවරණය වන කාලය සහ ප්රරද්ශය ආදී කරුණු පලිබද
අවධ්ානය රයාමුකළ යුතුය.
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අපගේ කුමන ක්රියාවන්ද නිසා ගොුරු වීගම් හැකියාව ඉහළ යා හැකි ද ?

විපත් ඇතිීම වැඩි කිරීමට රහ්තුවන කරුණු ගණනාවක් ඇත. ගස් නැවත වැරවන රේගයට වැඩි
රේගයකින් ඒවා කපා දැමීම එක් නිදසුනකි. රමය වන විනාශය රලස හැඳින්රේ. වන විනාශය රහ්තු
රකාටරගන, වැස්ස නිසා සිදුවිය හැකි හානි වලට අපට මුහුණ දීමට සිදුවන අවස්ථාව වැඩිරේ. ගස්
රකාළන් නැති රපාළව වැස්ස වැටුණු විට ජල ගැලීම්, නායයාම්, ගංවතුර සිදුරේ.

ආපදා සිදුවිය හැකි ස්ථානවල නිවාස සෑදීරමන් අපට කරදර ීරම් හැකියාව වැඩිරේ. අප විසින්
ගංගාවක් අසළ පදිංචි ී සිටිමින් ගංගා ජලය ගලා යාම වළක්වමින් ගඟට කුණු කසල යනාදිය
එක්කලරහාත් ජලගැලීම් වලට අප රගාදුරු ීමට ඇති හැකියාව රබරහවින් වැඩිරේ.
ගොුරුවීගම් හැකියාව අඩුකර ෙත හැක්ගක් ගකගස් ද?
ගොඩනැගිලිවල ශක්ිය වැඩි කිරීම: සෑම පාසලක්ම ආරක්ිත විය යුතුයි. පාසරල් රගාඩනැගිලි
භූමිකම්පාවලට ඔරරාත්තු රනාරදයි නම් ඒවා භූමිකම්පා වලදී කඩාවැටීම අවම කිරීමට ශක්තිමත්ව
සෑදිය යුතුයි.
ආපදා අවධ්ානම් අවම කිරීගම් අධ්යාපනය: ආපදා අවදානම් අවම කිරීම පාසල් විෂය මාලාව යටරත්
ඉගැන්ීරම් දී පරිසරය සමඟ සහරයෝගීව ජීවත්විමටත්, ප්රධ්ාන අවදානම් මඟහැරීමටත් ආපදාවක දී
තමන් පවුරල් අය හා ඔවුන්රේ ප්රජාව ආරක්ෂා කර ගැනීමටත් ළමුන්ව දැනුවත් කල යුතුයි.
තම අයිතීන්ද පිළිබඳ දැනුවත් ළමුන්ද: තම අයිතීන් පළිබඳ දැනුවත් ළමුන් ආපදා සදහා රගාදුරුීරම්
හැකියාව අඩුයි. ඔවුන් ප්රාරද්ශීය ජාතික හා ජාතයන්තර ප්රජාවරගන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔවුන් ආරක්ෂා
කිරීමට හා ඔවුන්රේ අයිතීන් සපුරාලීමට අවදානම්වලින් වැලැක්ීමට හා ආපදාවලින් ආරක්ෂිත
පරිසරයක් නිේමාණය කිරීමට කටයුතු කරන රලස.
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අවදානමක් යනු කුමක්ද?
අවදානමක් යනු උපද්රවයක් විපතකට රපරළීමට ඇති සම්භාවිතාවයි. රගාදුරු ීරම් හැකියව රහෝ
උපද්රවය රවන් රවන් වශරයන් ගත් විට භයානක රනාරේ. එරහත් ඒ රදකම එක් වූ විට අවදානමක්
ඇතිරේ. එනම්, ආපදාවක් සිදුීරම් සම්භාවිතාව අික රේ.
එරස්වුවද, අවදානම අඩු කළ හැක. පාලනය කළ හැක. අප පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමට පයවර
ගන්රන් නම් සහ පවත්නා උපද්රවයන්ට සාරේක්ෂව අපරේ දුේවලතා හා රගාදුරු ීරම් හැකියාව
ගැන අප දැනුවත්ව සිටී නම් උපද්රවයන් ආපදාවක් බවට රපරළීම වැළක්ීරම් පයවර අපට ගත
හැකි රේ.

අවදානම් පාලනය කිරීරමන් ආපදා වැළක්විය හැකිවනු පමණක් රනාව,
තිරසාර සංවේධ්නය යනුරවන් හැදින්රවන ක්රියාපටිපාටිය අනුගමනය
කිරිමට ද අපට හැකි රේ.

දිගු කාලීනව පරිසරයට රහෝ අනාගත පරම්පරාවන්ට රහෝ
හානියක් සිදු රනාවන ආකාරයට, සුවදායක හා ප්රීතිමත්
ජිවිතයක් ගත කිරීමට හැකි වන රලස අපරේ ජීවිකාව රගන
ගිය හැකිය.
පරිසරයට හානිවන ආකාරයට වේථමානරේ කටයුතු
කරමින් ජීවත් වුව රහාත් අනාගතරේ නිසැකවම අපට
ආපදාවන් සදහා ම්හුනදීමට සිදුවනු ඇත.
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පහත අවස්ථාවන්ද වලින්ද ආරක්ෂිත හා අනාරක්ිත අවස්ථා ගමානවද ?
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විපත් වැලැක්වීම හා සමනය කිරීම යනු කුමක්ද?
විපතක් සිදු රනාවන බවට වග බලා ගැනීමට ගන්නා සියළුම පයවර හා විපතක් ඇත්ත වශරයන්ම සිදුවුව රහාත්, ඉන්
සිදුවන හානිය අවමය කර ගැනීමට ගන්නා සියළුම පයවර විපත් වැළක්ීම හා සමනය කිරීම රලස හැදින්රේ.
රබාරහෝ ස්වාභාවික සංසිද්ීන් සිදුීම අපට වැළක්විය රනාහැක. එරහත් ඒවායින් සිදුවිය හැකි හානිය අවමය කරගත
හැක. නිදසුනක් සළකා බැුවරහාත්, භූමිකම්පාවක් අපට වැළක්විය රනාහැක, නමුත්, නිවාස ශක්තිමත්ව
රගාඩනැගීරමන් හා ඒවා ස්ථාවර භුමි ප්රරද්ශයක රගාඩ නැගීරමන් භූමිකම්පාරවන් සිදුවන අලාභ හානි අඩුකර ගත
හැක.
වැලැක්වීම යනු කුමක්ද? යම් සිද්ියක් විපතක් බවට පත් රනාීමට ක්රියා කිරීම වැළක්ීමයි. නිදසුනක් නම්, ගස්
සිටුීරමන් ඛාදනය හා නායයෑම් වැළරක්, එරමන්ම නියඟරයන් ද වැළකිය හැක.
අවමකිරීම යනු කුමක්ද? යම් යම් උපද්රවයන් සම්බන්ධ්රයන් අපරේ රගාදුරු ීරම් හැකියාව සමනය කිරීමට පයවර
ගැනීම අවම කිරීම යනුරවන් හැදින්රේ. භූ චලනයක් මඟින් රහෝ “හරිරක්න්” කුණාටුවකින් කඩා බිඳ රනාවැරටන
රලස නිවාස, පාසැල් හා රරෝහල් නිේමාණය කිරීරම් තාක්ෂණික ක්රම දැන් ඇත.
වැළක්වීම හා සමනය කිරීම සඳහා අවශය කරුණු:
•
•
•
•

අප ප්රරද්ශ පළිබදව, අප මුහුණ පා සිටින උපද්රවයන් හා අවදානම් ගැන අවරබෝධ්රයන් සිටීම.
එම උපද්රවයන් හා අවදානම් අවම කිරීමටත්, ඒවායින් අපට සිදුවිය හැකි හානි වැළක්ීමටත්, අපරේ
පවුල් හා අසල් වැසියන් සමඟ එක් ී සැලසුම් කිරීම සහ ඒ සදහා තාක්ෂණික දැනුම ඇති අය සිටීම.
අපරේ රගාදුරුීරම් හැකියාව අවමය කිරීම සඳහා අප සුදානම් කළ සැලසුම් නිසි රලස ක්රියාත්මක
කිරීම.
සාකේඡා කිරීමට පමණක් සිමා රනාී, ප්රාරයෝගිකව ක්රියාත්මක ීම.

අපට විපතක් වැළක්විය හැකිද?
ස්වාභාවික සංසිද්ීන් සිදුීම අපට වැළක්විය රනාහැක. එරස් වුවද, ඒවා සිදුවන්රන් කුමක් නිසාදැයි සහ ඒවා
වැලැක්ීම රහෝ සමනය කිරීමට කුමක් කළ හැකි දැයි අප වඩා රහාඳින් අවරබෝධ් කර ගත රහාත්, ඒවාරේ විනාශකාරී
බව අඩු කර ගැනීමට අපට හැකි රේ.
විපත් සිදුීම ගැන මිනිස් වේගයා ද වගකිව යුතු රහයින්, ස්වාභාවික සංසිද්ීන්රේ අහිතකර බලපෑම් වැලක්ීමට රහෝ
අවමය කර ගැනීමට නම් අපරේ යම් යම් වැරදි ක්රියා අප විසින් රවනස් කළ යුතු රේ.
පාරිසරික සම්පත් භාවිතය පළිබද සෑම ප්රජාවක්ම දැනුවත්විය යුතුයි. පරිසරය ගැනත් ඊට ආරේනික වූ ලක්ෂණ
ගැනත්, එනම් ස්වාභාවික පරිසරය හා මිනිසා විසින් නිේමිත පරිසරය ගැනත් - දැනුවත් විය යුතුය. තමන් වටා ඇති
උපද්රව පාලනය කළ හැකි හා එම උපද්රවයන් පළිබද තමන්රේ රගාදුරු ීරම් හැකියාව අවමය කළ හැකි එකම මාේගය
එරස් දැනුවත් ීම සහ ඒ සදහා ක්රියාත්මක ීමයි.
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බිය ගනාවන්දන! සූදානම්ව සිටින්දන!
ඔබ ජිවත් වන ප්රරද්ශරේ අතීතය ගැන දැනුවත් වන්න. ඔරේ රදමාපයන්, ඔවුන්රේ රදමාපයන් හා ඔබරේ මිතුරු මිතුරියන්
යම් විපතකට භාජනය වූරේ දැයි ඔවුන්රගන් අසා දැන ගන්න. එම විපත සිදුවුරේ රකරස්ද? මිනිසුන් විසින් කළ රනායුතුව
තිබූ යම් රදයක් ඔවුන් විසින් කරන ලද්රද් ද? තත්වය යහපත් අතට හැරීම සඳහා ඔවුහු කුමක් කරළෝද?
රබදා හදා ගන්න, එකමුතු වන්න, විපත් හා විපත් වැලැක්ීම ගැන තව තවත් ඉරගනීමට පුවත්පත්, ගුවන්විදුලිය හා
රූපවාහිනිය ඔබට ප්රරයෝජනවත් රේ. පාසැල් ක්රියාකාරකම් ද ඔබට උපකාරී වනු ඇත. ඔබට ඉරගන ගත් රද් ගැන චිර
ඇඳීරමන්, විපත් හා විපත් වලින් වැලැක්ීම ගැන වඩා රහාඳ අවරබෝධ්යක් ලබා ගැනීමට හා ඒවා ගැන රවනත් අයට
ඉගැන්ීමට ඔබට හැකි වනු ඇත. ඔබ ප්රජාව තුළ අවදානම් අවමය කරගත හැකි ක්රම ගැන ඔබරේ පවුරල් අය සමඟ, මිතුරු
මිතුරියන් සමඟ හා දන්නා හඳුනන අය සමඟ කතා බහ කරන්න.
සුදානම්ව සිටින්න, ඔරේ පවුරල් සාමාජිකයන් සමඟ එක්ව, ආරක්ෂා සහිත ස්ථාන හඳුනා ගන්න. හදිසි අවස්ථා සැලැස්මක්
සුදානම් කර තබා ගැනීරම් වැදගත්කම ගැන ඔරේ රදමාපයන් හට කරුණු පහදා රදන්න. ඔවුන් සමඟ එක්ව හදිසි අවශයතා
කට්ටලයක් පළිරයළ කරන්න.

ඔබ ගම් කරුණු දැන සිටියා ද..........?
පැරණි සම්භවයන්රගන් පැවතඑන ස්වරද්ශීය ප්රජාවන්ට ස්වභාවධ්ේමය
පුජනිය රේ. මක්නිසාද යත්, ස්වභාවධ්ේමය තුළ රදවිවරුන් රවරසන බවත්,
එම රදවිවරුන් රවත පුද පුජා පැවැත්විය යුතු බවත්, ඔවුහු විශ්වාස කරති.
ස්වභාවධ්ේමරේ, වනාන්තර වල විල්, රපාකුණු, ආදිරේ පුජනියභාවය ගැන
ස්වරද්ශීය ප්රජාවන් විශ්වාස කළ නිසා, වනාන්තර කපා දැමීම, පරිසරයට
හානිවන රලස නිවාස සෑදීම වැනි පරිසරයට හානිකර රද් කිරීරමන් ඔවුහු
වැළකී සිටියහ. රමම සංකල්පය අද භුමි පරිරභෝජන කළමනාකරණය
යනුරවන් හැදින්රේ.
ප්රරද්ශයක ඒ ඒ ස්ථාන වල කුමක් කළ හැකි ද? කුමක් කළ රනාහැකි ද යනු
තීරණය රකරරන්රන් භුමි පරිරභෝජන කළමනාකරණ නීති අනුවය.
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ඔබගේ අවට සිටින අයගේ දැනුම වැඩිකරන්දන සහයවන්දන.

විපත් වැළැක්ීරම් අවශයතාව ගැන ඔබ සමඟ සහ අවට
සිටින පරිස් වල දැනුවත් බව වේධ්නය කිරීම පළිබඳව
ඔබට ද වැදගත් වැඩ රකාටසක් පැවරේ.
ආපදා මඟින් ඔබරේ ප්රජාව රවත ඇති කළ හැකි අයහපත්
බලපෑම් අවමය කිරීමට ඔබට කළ හැකි රද්වල් ගැන නිදසුන්
කිහිපයක් පහත සඳහන් රේ. රම්වා ඔරේ ගුරුතුමා/තුමිය සමඟ
පංතිරේ දී සාකේඡා කරන්න

අනතුරුදායක ස්ථාන හඳුනා ෙන්දන....
අවදානම අික නිසා පදිංචිීම අනතුරුදායක ස්ථාන
ඔබ අවට තිරේ නම්, ඒවා ගැන ඔබ දන්රනහිද? ඔබ
ගුරුතුමා රේ රහෝ තුමිය රේ ආධ්ාර ලබාරගන, ඔබ
පංතිරේ යහළුවන් සමඟ එක්ව අවදානම් ස්ථාන
ඇතුළත් සිතියමක් අඳින්න. අවදානම් අවමය කිරීම
සඳහා කළ හැකි රද් ගැන සාකේඡා කරන්න. (අවදානම්
සහිත ස්ථාන රපන්වන සිතියමක් ගැනත්, එම සිතියමක්
අඳින සැටිත්, ඉදිරි පටුවක සඳහන් රේ.)

වැළැක්වීගම් වැඩසටහන්ද සංවිධ්ානය කරන්දන....
ගංඟා වලට එකතුවන රලස කසළ දැමුවරහාත් කුමක් සිදුරේ ද ? ගංඟා ජලය දූෂණය ී සතුන් හා පැළෑටි මිය යා හැක.
තවද, ජල ගැල්මක් වුවද ඇති විය හැක. ඔබත්, ඔරේ මිතුරු මිතුරියන් ද එක් ී, ගුරුතුමාරේ/තුමියරේ සහාය ලබාරගන
ඔබ ප්රරද්ශරේ ගංඟා පරිසිදු කිරීරම් වැඩසටහනක් ඔබට සමහර විට සංවිධ්ානය කළ හැකිරේ.

ස්වාභාවධ්ර්මයා ආරක්ෂා
ගපාළඹවන්දන....

කිරීමට

අන්ද

අය

ඉහත රපන්වා දුන් පරිදි, ගස් කැපීම නිසා වේෂාව හා නාය
යෑම් මඟින් විපත් සිදුවය හැක. එරහයින් පාසැරල් හා ප්රජාව
තුළ පැළ සිටුීරම් වයාපාර දියත් කළ හැක. එරස් කිරීරම්න්,
ස්වාභාවධ්ේමය ආරක්ෂා කිරීමටත්, නායයෑම් හා පාංශු
ඛාදනය වැළැක්ීමටත්, රවනත් විනාශකාරී ප්රතිඵල
වැලැක්ීමටත් හැකි වනු ඇත.

15

යා කිරීගමන්ද උෙනිමු !
වම් පස ප්රශ්න හා ප්රශ්නයට අදාල චිර සපයා ඇත. එක් එක් ප්රශ්නයට අදාල
පළිතුරු චිරය දකුණු පස වැරදි අනුපළිරවළට සපයා ඇත. එක් එක් ප්රශ්නයට
නිවැරදි පළිතුරු චිරය රතෝරා, ප්රශ්නය චිරය හා පළිතුරු චිරය රේඛාවකින් යා
කරන්න.

යමහළක් (ගිනි කන්දක්) පුපුරයි, ඉන්
බලපෑමට ලක්විය හැකි (රගාදුරු ීරම්
හැකියාව ඉතා අික) ප්රජාව කුමක් ද?

නායයෑම් වලට මග පාදන එක් මිනිස්
ක්රියාකාරීත්වයක් රපන්වන්න

ගංඟාරේ ජල මට්ටම සීඝ්රරයන් ඉහළ යන
බව රම්ධ්ාවි දකියි. නිලධ්ාරීන් විසින් කුමක්
කළ යුතු ද ?

තමන්රේ ප්රජාව තුළ ඇති උපද්රවයන් ගැන
දැනුම වේධ්නය කර ගැනීම සඳහා රමම දරු
දැරියන්ට කළ හැකි වැළැක්ීම් වැඩසටහන
කුමක් ද ?

ආ ! ! ! රපාරළාව රසළරවනවා ! රපාරළාව
රසළීම අවසන් වන තුරු හරේන් සිටිය
හැකි අවදානම අඩුම තැන කුමක් ද ?
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එක් එක් චිත්රයට ෙැලගපන වචනය ිරස් ගකාටුවල ලියන්දන.

පෘිවි අභයන්තරරේ ගැඹුරේ සිට හට ගන්නා චලනයන් නිසා පෘිවිය මතුපට සිදුවන ඉතා බරපතළ
රසලීම් රහෝ ගැස්සීම්, රම්වා නිසා විශාල හානි සිදුවිය හැක.

පෘිවි අභයන්තරරේ ගැඹුරේ සිට මතුපටට පැමිරණන ලාවා,අළු හා විෂ ගෑස් යමහල්
මුඛරයන් පටීරම් දී සිදු රේ.

පස් හා ගල් කැබලි රසරමන් රසරමන් රහෝ සීරඝ්රයන් බෑවුම් දිරේ පහළට තල්ුීම, රම්වා
වැඩි වශරයන්ම සිදු වන්රන් වේෂා කාලවලදී හා භූමි කම්පා වලදීය.

භූකම්පන නිසා රහෝ යමහල් පපරීම් නිසා රහෝ සාගර පතුරල් නාය යෑම් නිසා රයෝධ් රැල්ලක්
රහෝරැලි මාලාවක් රවරළ මත ඉතා තදින් පතිත ීම.

සාගරය මතුපටින් ආරම්භ ී, විශාල වෘත්ත රමන් කැරකැරවමින් ගමන් කරන රේගවත්
සුළං විරශ්ෂයකි. රම්වා තද වැසි රගරන්. නිවේතන සුළි සුළං රලස ද හැඳින්රේ.

සමහර විට කෘමිහු රහෝ රවනත් සත්ත්ව විරශ්ෂරයෝ විශාල රංචු වශරයන් ගම්, නියම්ගම්
ආක්රමණය කර, එහි ගස්වැල් හා රබෝග සම්ූේණරයන්ම විනාශ කර දමති.

විශාල ප්රරද්ශයක් තුළ දීේඝ කාලයක් (මාස ගණනාවක් රහෝ වසර කීපයක් ) මුළුල්රල් වැසි රනාලැබීම.
රම් නිසා ප්රරද්ශරේ පස, වගාවන්, සතා සිේපාවන් හා පුද්ගලයන්ට ද විශාල පාඩු සිදුරේ.

රබාරහෝ විට තද වේෂාපතනය රහ්තුරවන්, රපාළවට උරා ගැනීමට රනාහැකිතරම් ජලය එක්
රැස්ීරමන් රමය සිදුරේ.

පුනීල හැඩයක් සහිතව රපාළව මතුපට කර කැරවමින් ගමන් ගන්නා ඉතා ප්රචණ්ඩ සුළං
විරශ්ෂයකි.

වෘක්ෂලතා ආදිය ආවරණරයන් යුක්ත වූ වනාන්තර වල ඇති වන විනාශකාරී ගිනි
ඇවිලීම්. රමම ගිනි පාලනය කර ගැනීමට රනාහැකිව විශාල ප්රරද්ශ හරහා පැතිරිය හැක.
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ප්රගේශය තුළ අවදානම් සහිත ස්ථාන ගපන්දවන සිියම්:
අනතුරු හඳුනාගෙන සුදානම් ව සිටින්දන!
විපතක් සිදුීමට රපර, ඊට ඔබත් ඔබරේ පවුලත් ඔබරේ මිතුරු මිතුරියන්රේත්, රද්පළවල හා ජීවිතවල පාරතාව
(ආපදාවට ලක්ීමට ඇති හැකියාව) අවමය කිරීමට ඔබට කුමක් කළ හැකි ද ? විපතක් සිදුීරම් අවදානම ඔවුනට
අවරබෝධ් කර දීරමන් විපත වැළැක්ීමට පයවර ගැනීම සදහා ඔවුනට උපකාර කිරීම ට ඔබට හැකිය. එරස් කළ හැකි
රහාඳම ක්රමය නම් ප්රරද්ශරේ උපද්රව හා අවදානම් ස්ථාන රපන්වන සිතියමක් සකස් කර, එය ප්රදේශනය කිරීමයි.
අවදානම් රපන්වන සිතියමක් යනු, විපතක් සිදුවුවරහාත්, ඉන් අයහපත් බලපෑමට හසුවිය හැකි පාසැල්, රරෝහල්,
වගාබිම්, මාේග යනා දි ප්රධ්ාන ස්ථාන රපන්වන ප්රරද්ශරේ විශාල චිරයකි. එය ඔබට ඔබරේ ගුරුතුමාරේ/තුමියරේ
සහාය ලබාරගන ඔරේ පංතිරේ යහළුවන් සමඟ සකස් කළ හැක. සමීපරේ පහිටි ජල ගැල්මට යටවිය හැකි ප්රරද්ශ,
ගිනි ඇවිලිය හැකි වියළි තණබිම් වැනි උපද්රව සහිත ස්ථාන, නායයාරම් අවදානමක් ඇති ස්ථාන, සිතියරම් දක්වා තිබිය
යුතුය. ඊට අමතරව, ගිනි නිවන හමුදා මුරරපාල, වවදය මධ්යස්ථාන, පාසල්, ආගමික සිද්ධ්ස්ථාන වැනි රපරසූදානම්
ීමට හා ආරක්ෂා ීමට උපකාරි වන ස්ථාන යනාදිය ද සිතියමට ඇතුළත් කළ යුතු ය. රමම ස්ථාන රපන්ීම සඳහා
සිතියරම් සංරක්ත රයදිය හැක. අරනක් අයට රත්රුම්ගත හැකි වන පරිදි ඔබ විසින්ම සකස් කර ගත් සංරක්ත වුවද
රයාදා ගැනීරම් වරදක් නැත.

අවදානම් සහිත ස්ථාන ගපන්දවන සිියම් වල අරමුණ කුමක් ද?
ඔබරේ ප්රරද්ශරේ පවතින උපද්රව හා අවදානම් හඳුනා ගැනීමටත්, යම් උවදුරක් ඇත්ත වශරයන්ම
සිදුවුවරහාත්, එය විපතක් බවට රපරැළීම වළක්වා ගැනීමට රහෝ එහි විනාශකාරීභාවය අවම කර
ගැනීමටත් රමම සිතියම් ප්රරයෝජනවත් රේ.
අවදානම් අික ප්රරද්ශ තුළ පහිටි (නිදසුනක් වශවයන් නායයෑම් වලට) රගාදුරු විය හැකි
පාසැල් හා රවනත් ප්රධ්ාන රගාඩනැගිලි රම් සිතියම් රපන්වයි. සිදුවිය හැකි හදිසි අවස්ථාවකට
සූදානම් ීමට ද අවදානම් ස්ථාන පළිබඳ සිතියම් අපට උපකාරී රේ.

ද?
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නිදසුන්
ගතරහාත්
ප්රරද්ශරයන්
පටීමට
උපරදස් රදන ලදරහාත්
වඩාත්ම
ආරක්ෂාකාරි
පටීම්
මාේග
හා
ආරක්ෂාකාරී රගාඩනැගිලි
වල පහිටීම රමම සිතියම්
වල දැක්රේ.
රමරලස
හදිසි අවස්ථාවක දී, ඔබ
කළ යුතු රද් රමම සිතියම්
නිසා ඔබට පහසුරවන්
තීරණය කළ හැකි රේ.

ක්රියාකරි වන්දන ඔබගේ ප්රගේශගේ අවදානම් ස්ථාන දැක්ගවන සිියමක් සකස් කරන්දන!
ඔරේ ගුරුතුමාරේ/තුමියරේ සහරයෝගය ලබාරගන රමම වචන වල රත්රුම් දැන ගන්න. ආපදාව, අවදානම, ආපදා
පාරතාව රහවත් රගාදුරුීරම් හැකියාව (රම්වරේ අේථය පාරිභාිත පද මාලාරේ දක්වා ඇත. ඔබ රමරතක් කියවා
ඇති රකාටස් වල ද රම්වරේ රත්රුම් දක්වා ඇත).
•
•
•

රමම ප්රරද්ශරේ කුමන විපත් සිදු ී තිරේ ද? කවදා ද? ඒ අවස්ථා වලදී සිදුවුරේ කුමක් ද?
ප්රරද්ශවාසී විසින් ඒ අවස්ථාරේදී කුමක් කරළෝ ද?
එවැනි විපතක් අනාගතරේදී සිදුීම වැළක්ීමට කුමක් කල යුතු ද? ප්රජාව තුළ කුමන පුද්ගලයන්රේ සහ
කුමන ආයතන වල සහාය ලබා ගත හැකි ද?

වඩාත්ම වැඳගත් රගාඩනැගිලි ලකුණු කරන්න. පාසැල්, නගර ශාලාව, රරෝහල, ගිනි නිවන හමුදා කාේයාලය,
රපාලිසිය හා නිවාස. තවද, කේමාන්තශාලා ගංඟා හරහා දමා ඇති රේලි, විදුලි බල උත්පාදන යන්රාගාර හා අළුත්
වැඩියා රනාකර දුේවල තත්වරේ පවතින රගාඩනැගිලි වැනි අනතුරු සහිත ස්ථාන ලකුණු කරන්න. එක් එක්
රගාඩනැගිලි වේගය සඳහා රවන් රවන් සංරක්ත රයාදන්න. සියළුම මංමාවත්, ගංඟා, විදුලිබල රැහැන් මාේග, ජල
පද්ධ්ති, මාේග, කසළ දමන බිම් ලකුණු කරන්න. රම් එක් එක් රද් දැක්ීමට රවනස් වේණ රයාදන්න.
ඒ ඒ රගාඩනැගිලි රකාරතක් දුරට බලපෑමට යටත් රේ දැයි (ස්වල්ප වශරයන්, විශාල වශරයන්, සම්පුේණරයන්
විනාශීම) දක්වන්න. රවනස් වේණ භාවිතා කිරීරමන් අවදානම් ප්රමාණය දැක්විය හැක. විපතක් සිදුවුවරහාත්,
උපකාර වඩාත්ම අවශය ජනයා පදිංචි තැන් ලකුණු කරන්න (පාසැල්, වැඩිහිටි නිවාස, රරෝහල් හා රපර පාසැල්).
ප්රජාව තුළ අවදානම් අවමය කරගත හැකි හා විපත් වළක්වා ගත හැකි විවිධ් උපක්රම සාකේඡා කරන්න. ඔබ මුණ
ගැසීමට ගිය අසල්වාසීන් ඔබට දුන් රතාරතුරු ඔබ ගුරුතුමා/තුමිය රවත හා ඔබ පන්තිරේ මිතුරු/මිතුරියන් රවත
දන්වන්න. ජනතාව වඩාත් සුරක්ිත කිරීම සඳහා ප්රජාවට කුමක් කළ හැකි ද? ප්රරද්ශරේ කිනම් අයරේ අධ්ාරය ඒ
සඳහා ලබා ගත හැකි ද?
ඔබරේ ප්රජාරේ විවිධ් පුද්ගලයන්ට ඔරේ පාසලට පැමිරණන රලස ආරාධ්නා කරන රලස ඔබරේ ගුරුතුමාට/ තුමියට
කියන්න. ප්රාරද්ශීය සභා සභාපති වරයා, නගරාිපතිවරයා, ගිනි නිවන හමුදා ප්රධ්ානියා, රපාලිස් පරීක්ෂක, පුවත් පත්
වාේතා කරුවන්, වවදයවරුන්, කාලගුණ විදයාඥයින් හා සමාජ රස්වා නිලධ්ාරීන් යනාදී පුද්ගලයින්ට ඔරේ පාසැලට
ආරාධ්නා කළ හැක. ඔවුන් සමඟ කතාබහ කරමින් ඔබ දන්නා රතාරතුරු සහ ඔරේ අදහස් ඔවුන් රවත දන්වා සිටින්න.
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සූදානම් වන්දන හදිසි අවස්ථා කට්ටලයක් පිළිගයළ කරන්දන!
හදිසි අවස්ථාවකදි අවශය දෑ ඇතුළත් හදිසි අවස්ථා කට්ටලයක් සෑම නිවසකම තිබිය යුතුය. භූ චලනයක් රහෝ
කුණාටුවක් වැනි උපද්රවයක් සිදුවුවරහාත්, විදුලි බලය ඇණ සිටිය හැක නැතරහාත් ජලය අපවිර විය හැක. කුණාටුවක්
නිසා රහෝ ජල ගැල්මක් නිසා, දින ගණනක් ඔබට නිවසටම ී සිටීමට සිදුවිය හැක. ආපදාවට රගාදුරුවූව රහාත් කදවුරු
ගතීමටද සිදුවිය හැක. එවැනි තත්ත්වයක් ඇතිවුවරහාත්, හදිසි අවස්ථා කට්ටලයක් තිබීම ඉතා ප්රරයෝජනවත් රේ.
සමහර විට ඔබට රහෝ ඔරේ පවුරල් අයට එම කට්ටලය කිසි දිනක පාවිේචි කිරීමට අවස්ථාවක් රනාඑනු ඇත. එරස්
වුවද හදිසි අවස්ථා කට්ටලයක් තබා ගැනීම නුවණුට හුරුය.
ඔබරේ රදමාපයන්රේ ද ආධ්ාරය ලබාරගන හදිසි අවස්ථා කට්ටලය සකස් කරන්න. හදිස්සියකදි එය පහසුරවන්
රසායාගත හැකි වන පරිදි සියලූම රද් තනි ේලාස්ටික් උරයක බහා තබන්න හදිසි අවස්ථා කට්ටලයට පහත සඳහන්
රද් අඩංගු විය යුතුය.
1. ප්රථමාධ්ාර කට්ටලය
රමයට කපු පුළුන්, රවළුම් පටි, සැරහුම් (රග්රෝස්, රරදි), රේදනානාශක, ඖෂධ්,
ජීවානුහරණ ජලය, පළිස්සුම් ආරල්පන යනාදිය අඩංගු විය යුතුය. රවනත් කුමන
රද් ඇතුළත් විය යුතුදැයි ඔබ ප්රරද්ශරේ වවදය මධ්යස්ථානරයන් විමසා දැන ගත
හැක.

2. ආහාර පාන ආදිය
නරක් රනාවන ආහාර වේග තබා ගැනීම නුවණට හුරුය. ටින් කරන ලද, පැකට්
කරන ලද ආහාර, බිස්කට් වැනි ශිතකරණරේ තැබීම අනවශය ආහාර රතෝරා ගත
යුතුය. දින තුනකට පමණ ප්රමාණවත් ආහාර තබා ගත යුතුය. පසීම අවශය
රනාවන ආහාර වඩාත් සුදුසු රේ. ටින් විවෘත කරන උපකරණය අමතක
රනාකරන්න. බීමට ජලය හා එය පවිර කිරිමට ක්රලෝරින් ද අමතක රනාකරන්න.

3. ඇඳුම් පැළඳුම්
පවුරල් සෑම රකරනක්ටම අමතර ඇඳුම් කට්ටලයක් රගන යා යුතුය. වතුරට
ඔරරාත්තු රදන පාවහන් යුගලක් හා වැහි කබායක් ද අවශය රේ. එළිමහරන් නිදා
ගැනීම අවශය විය හැකි නිසා බිලැන්කටි රපාරවන ද අඩංගු විය යුතුය.

හදිසි ආපදා කට්ටලයට දැම්ය හැකි ගවනත් දෑ
විදුලි පන්දමක් ( අමතර බැට්රි සමඟ) පෑන්, පැන්සල් හා ලියන කඩදාසි, අරත් රගන යා හැකි ගුවන් විදුලි යන්රයක්,
සබන් ආදිය.
කට්ටලයට ඇතුළත් කළ රද් කලින් කලට පරික්ෂා කර බලා, ඒවා නිසි ක්රියාකාරි තත්ත්වරයන් පවතින බව සහතික
කර ගැනීම වැදගත්ය. ටින් ආහාරවල කල් ඉකුත් ීරම් දිනය ගැන සැළකිළිමත් වන්න.
ඔබට ද අවශය රද් හදිසි අවස්ථා කට්ටලයට එක් කළ හැක. එනම්, ක්රීඩා භාණ්ඩයක්, පෑන්, පැන්සල් හා ඔබ
විරශ්ෂරයන් කැමති යම් රදයක්,
රම් හැරුණු විට, ඔබට ඊට එක් කිරිමට කැමති දෑ තිරේද?
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විපතක් සිු වූ විට ගකබඳු හැඟිම් ඇි විය හැකිද?
පහත සඳහන් කරුණු මතක තබා ගන්න.
•
•
•
•

•

•

•
•

විපත් සිදු ී ටික කලකට පසු සියුම රද් නැවතත් යථා තත්ත්වයට පැම්රණ්.
විපත් සිදු ීම රද්ව රකෝපයක් රනාරේ.
දින ගණනකට ඔබරේ නිවසට ආපසු යාමට රනාහැකි වූවත් කාලය ගත කිරීම සඳහා යමක් කිරීමට ඔබට හැකි
වනු ඇත. ඔබට අුත් තැනක් හා අුත් මිතුරු මිතුරියන් හඳුනා ගැනීමට හැකි රේ.
ඔබ සිත තුළ බියක් සැකයක් තිරේ නම් වැඩිහිටියන්රේ උපකාරය ලබා ගන්න. සිදු වන්රන්
කුමක්ද පැහැදිලි කිරිමට ඔවුනට හැකිවනු ඇත. කඳවුරේ රකාපමණ කාලයක් ගත
කරන්නට සිදු රේද නැතරහාත් ඔබට නැවත පාසල් යාමට හැකි වන්රන් කවදාටද යන ආදි
ප්රශ්න ඔවුනරගන් ඇසීමට බිය රනාවන්න.
විපතට පසු සමහර විට සෑරහන කාලයක් ආරක්ෂාකාරී කඳවුරක නැවති සිටීමට ඔබට සිදු විය
හැක. කඳවුර තුළ රරෝග හා හදිසි අනතුරු වැළැක්ීම වැදගත් නිසා නිතරම සුද්ධ්
පවිරව සිටීමට, නිතර නිතර අත් රසාදා ගැනීමට, වැසිකිළි භාේතා කිරීමට,
මැසි මදුරුවන් හා මීයන් වැනි සතුන් වැළැක්ීම සඳහා කුණු කසල වැළලීමට
හා අනතුරුදායක ස්ථානවලින් ඈත් ී සිටිමට මතක තබා ගන්න.
සිදුවුරේ කුමක් දැයි ලිීම රහෝ චිරයට නැඟීම සමහර විට ප්රරයෝජනවත් රේ.
සිදු වූ රද් පැහැදිලිව විස්තර කරන්න. ඔරේ හැඟිම් ගැනද සඳහන් කරන්න.
එරස් ලියා තිබීම රහෝ චිරයට නැඟිම තුළින් සිදු වූ රද් රහාඳින් මතක තබා ගැනීමට
ඔබට හැකි රේ. ඔබරේ නිේීත භාවය අන් අයට රපන්ීමට ද එය ප්රරයෝජනවත් ය.
සිදු වූ විපත සම්බන්ධ්රයන් හැඬීමට හා කඳුළු රහළීමට ඔබ කැමති නම්, එරස් කිරීරම් කිසි වරදක් නැත. තත්ත්වය
ඉක්මණින් යහපත් අතට හැරරන බව ඒ සමඟම තබා ගන්න.
රම් අතර, කඳවුර තුළ ඔබට ද කළ හැකි කාේයයන් රබාරහෝ ඇත. සෑම වයසකම දරු දැරියන් හට තමන්ට වඩා
බාල දරුදැරියන් රැකබලා ගැනීමටත්, ඔවුන් හා ක්රීඩා කිරීමටත් පුළුවන. කුණාටුවක්, භූ චලනයක් වැනි විපතකට
පසු නිවරස්දී වුවද, අස්පස් කිරිරමන්, අතුපතු ගෑරමන් හා ශුද්ධ් කිරීරමන් ඔබරේ උපකාරය ලබාදිය හැක.

ඔබගේ හැඟීම් කලාත්මකව ප්රකාශ කරන්දන!
විපතක් පළිබඳ ඔබරේ හැඟිම් පදය, ගීත හා චිර තුළින් ප්රකාශ කිරීමට ඉදිරිපත් වන්න. ඒවා තුළින් ප්රරද්ශරේ මිතුරු
මිතුරියන් රවත පණිවිඩයක් දී ඔවුන්රේ දැනුවත් බව වේධ්නය කළ හැක.

පරිසරය පළිබද ගීතයක් රහෝ කවියක් නිේමාණය කිරීමට උත්සාහ කරන්න

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ගලාව වටා සිටින ළමුන්ද ඔවුන්දගේ සිතුම් පැතුම් චිත්ර මඟින්ද ද විදහා දක්වයි
විපත් ෙැන සාකච්ඡා කළ හැකි විධි කිහිපයක්.
1. විපතක් නිරූපනය කරන චිරයක් අඳින්න. විපත සිදුවූරේ රකරස් ද ? ජනතාව කුමක්
කරළෝ ද ? ඔබ එහි සිටිරේ නම්, ඔබ කුමක් කරන්රනහි ද? ඔබරේ චිරය පංතියට
රපන්වන්න.
2. ඔබත් ඔබරේ මිතුරු මිතුරියන් සමඟ එක්ව, විශාල පුවරු චිරයක් සකස් කරන්න. එහි
කුමක් ඇතුළත් කළ යුතු දැයි පළමුව තීරණය කරන්න. එය සියළු රදනාටම බලාගත හැකි
ස්ථානයක එල්ලා තබන්න.
3. ඔබරේ මිතුරු මිතුරුයන් සමඟ එක් ී, මෑත දී සිදුවූ විපතක් ගැන පන්ූර රපාතක් සකස්
කරන්න. විපතට රපර, විපත් අවස්ථාරේ දී හා ඉන් පසුව පුද්ගලයන් කුමක් කරල් දැයි එම
පන්ූර වලින් දක්වන්න.

ඔබ ජීවත් වන ප්රජාව තුළ විපත් අවදානම අවමය කළ හැකි ක්රමයක චිත්රයක් අඳින්දන.
ඔබ මුහුණරදන ආපදා චිරයට නගන්න. ඔබරේ සිතුවිලි හැගුම් ඔබට දැරනන සියල්ල චිර මගින් ප්රකාශනය කරන්න.
එරස් නිේමාණය කරනු ලබන චිර රම් සමග පැවැත්රවන චිර තරග සදහා ඉදිරිපත් කල හැක.

ක්රියාකාරීවන්දන.!
ඔබරේ හා ප්රජාවරේ විපත් වල
රගාදුරු ීරම් හැකියාව අවම කිරීම
සඳහා ඔබට කළ හැකි රද්වල්
චිරයක් මඟින් රපන්වන්න.
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නිවැරදි පාර ගතෝරා ෙනිමු.
1. ජල ගැල්මට භාජනය වූ ජනයාට ආධ්ාර කිරීමට යාම සඳහා එහි යාමට සූදානම් වන ජීවිත රේරා
ගැනීරම් කණ්ඩායමට නිවැරදි මාේගය රපන්වා රදන්න.

හදිසි අවස්ථාවකදී, ඊට ගපර හා පසු ආධ්ාර ලබාගදන ආයතන හයක් ලකුණු කරන්දන.
1. …………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………

6. …………………………………………………………………
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නුසුුසු ස්ථානවල කැලිකසල බැහැර කිරීගමන්ද ෙංඟා, මුහුු හා සාෙර දූෂණයට ලක්ගේ. භූමිය මත
ගමන්දම ජලගේ ජීවත් වන සතුන්ද ගමන්දම ශාකද විනාශයට පත් ගේ. නෙර වල ගටාෆි ගකාළ,
ප්ලාස්ටික් ගබෝතල් වැනි දෑ විසි කිරීම මඟින්ද කාණු පේධ්ි අවහිර ගේ.
කැළිකසල වැඩිවීම ,මං මාවත් ජලගයන්ද යට වීමට ගහ්තු ඇි කරයි. ෙංඟා පවිත්රව
තබා ෙැනීම සඳහා ඔබ ඔබගේ පාසල් මිතුරන්ද , ගුරුවරුන්ද, පවුල්වල අය, ප්රාගේශීය
සභා හා ප්රජා නායකයන්ද එකට එක්කර වයාපෘියක් සංවීධ්ානය කළ යුතු ගේ.
ගමය අවදානම් වළක්වා ෙැනීම සඳහා ගමන්දම
ආපදා අවම කර ෙැනීම සඳහා යහපත්
වයාපෘියක් ගේ. ඔබට සියල්ලන්දම එකට එක්වී
වැඩකිරීම හා ඔබ එක්ැස් කරන ලද
කැළිකසලවල ජායාරූප ෙැනීගමන්ද අන්ද අයට
ගපන්දවිය හැක.
ගමවැනි ජායාරූප මගින්ද ප්රදර්ශනයක් පැවැත්වීමටccccccccccccccc
ඔගේ වැඩිහිටියන්දගෙන්ද උදේ ලබා ෙත හැක.
ගමවැනි ප්රදර්ශන ඔගේ පාසගල් , නෙරශාලාගේ ,ප්රාගේශීය සභා ගොඩනැගිලිවල ගහෝ මහජන
පුස්තකාලයක ප්රදර්ශනය කිරිම මගින්ද ෙංඟාගවන්ද ඔබ එකතු කල කැළිකසල ප්රමාණය පිළිබඳව
සියල්ලන්දම දැනුවත් කළ හැක. එවිට ෙංඟාව පවිත්රව තබා ෙැනීම ගලාකු කුඩා කාගේත් වෙකීමක්
බව ගපන්දවා දිය හැක. ඒමඟින්ද ෙංඟා පවිත්ර කර ෙංවතුර හා පරිසර හායනය වළක්වා ෙනිමු.

කපා දමන ෙස් ප්රමාණය වැඩි වීම තද වැසි හා නායයෑම්වලට ගොුරු වීගම් හැකියාව වැඩි කරයි.
ඔබගේ පාසගල් හා ප්රජාවගේ දායකත්වය ඇිව පළාත්පාලන
ආයතන සමඟ රුක්ගරෝපණ වැඩසටහන්ද සංවිධ්ානය කරන්දන.
සිටවන ශාඛ වර්ෙ ඔගේ ප්රගේශයට හා රටට ආගේණික බව
පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන්දන. ගම් අයුරින්ද ඔබ
පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමට , නායයෑම් හා පාංශු ඛාදනය
වැළැක්වීමට උපකාර කරයි.
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සම්පත් විවිධ් රලස භාවිත කිරීමට ඔරේ යහළුවන්, පවුරල් අය හා පංතිරේ ළමුන්ව දිරිමත් කරන්න.
ඔවුන්ට ශක්තිය ඉතිරිකිරීමට, ජලය පරිස්සමින් පරිහරණය කිරීමට, බැහැර කරන කසල ප්රමාණය
අවම කිරීමට උදේ කරන්න.
ඔබ ශක්තිය ඉතිරි කරන ආකාරය ඔවුන්ට රපන්වුවරහාත් ඔවුන් ඔබව
අනුගමනය කරාවි.
• පරිහරණය රනාකරන අවස්ථාවලදී විදුලිබල්බ නිවා දමන්න.
• කවුරුන් රහෝ රූපවාහිනිය නැරඹ්ම සිදුරනාකරන විට එය
ක්රියාවිරහිත කරන්න.
• දිවා කාලරේ දී ඔරේ පාසරලන් රදන ලද රගදර වැඩ අවසන් කිරීමට
පුරුදු වන්න.
ඔබ බැහැර කරන කැළිකසල ප්රමාණය අඩු කරන්න.
• ඇසුරුම් නැවත නැවත පාවිේචි කරන්න.(ේලාස්ටික් හා
රපාලිතින්)
• වැඩි ඇසුරුම් ප්රමානයක් සහිත නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීම
මගහරින්න.
• හැකි සෑම විටම කඩදාසි නැවත නැවත පාවිේචි කරන්න.
ජලය ඉතිරි කරන්න.
• අනවශය රලස විවෘත කර ඇති ජල කරාම වසා දමන්න.
• නගරරේ ජල කාන්දුවක් දුටු විට එය නගර සභාවට, ප්රාරද්ශීය සභාවට
රහෝ ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට දැනුම් රදන්න.
• ඔබ දත්මදින විට ජල කරාමය වසා දමන්න. නාන විට ජලය
නිකරුරන් අපරත් රනායවන්න.
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අවශය ගේවල් :
• එකම ප්රමාණරේ විශාල ේලාස්ටික් රබෝතල් රදකක්
• ගම් රට්ේ
• ජලය වේණ ගැන්ීමට - තීන්ත, සායම් රහෝ කලරින්

උපගදස්:
• එක් රබෝතලයකින් භාගයක් පරරන තරමට ජලය එක්කර
වේණ රයාදන්න. රබෝතල් රදරකහි කටවල් එක මත එක තබා
රහාඳින් රට්ේ අලවා ගන්න. ජලය පටව රනායන රලස රහාඳින් අලවා ගන්න.

• රහාඳින් සවිවු රබෝතල් රදක, ජලය රබෝතලය වටා යන ආකාරයට රසාලවන්න. ජලය
රේගරයන් රසලරවන විට හිස් රබෝතලය රම්සයක් රහෝ පුටුවක් වැනි මුහණතක් මත
තබන්න.
• දැන් ඉහලඇති රබෝතලරේ ජලය පහලට ගමන් කරන ආකාරය දැකිය හැකිය. එක්
රබෝතලයකින් අරනක් රබෝතලයට ජලය ගමන් කරන ආකාරය රටෝේනරඩෝ එකක රහෝ
හරිරක්න් එකක ඇති වන සුළියට සමාන රේ. නමුත් එහි ජලය රවනුවට ජල වාෂ්ප වලින්
පරුණු වාතය අඩංගු රේ.
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ආරක්ිත පාසැල් ගොඩනැගීම
• ආරක්ිත පාසලක් ආරක්ිත ස්ථානයක ගුණාත්මක බවින් වැඩි ද්රවය
රයාදාරගන නිවැරදි රක්තයන්ට අනුකූලව ඉදිකරනු ලබයි. රමහිදී
එම ප්රරද්ශයට, එහි ජීවත් වන මිනිසුන්ට විරශ්ිත වූ ගුණාංග ඇතුළත්
කළ හැක.

• අධ්යාපනරයහි නියැරලන සිසුන් හා අරනකුත් අධ්යයන ප්රජාව ආරක්ෂා කිරීමට නම්
අධ්යාපන මධ්යස්ථානය, භූමි කම්පා, චණ්ඩමාරුත හා කුණාටුව ආදී ආපදා සදහා ඔරරාත්තු
දිය යුතුය.
• ආපදාවකදී අවතැන් කඳවුරු රලස රයාදා ගන්නා පාසල් රම් සඳහා උදාහරණ රලස ගත
හැක. පළාත් පාලන වූහ රමන්ම මිනිසුන්ද නිවාස, කාේයාල, කේමාන්තශාලා, රසෞඛය
මධ්යස්ථාන හා කඩ සාේපු පාසල රමන්ම ආරක්ිතව ඉදිකිරීමට අවශයය රේ.
• රහාඳින් නඩත්තු කරන ලද පාසලක් එහි සිසු දරු දැරියන්ව ආරක්ෂා කරන අතර ආපදාවකින්
පසුවද අඛණ්ඩව අධ්යාපන කටයුතු සඳහා ඉඩ ලබා රද්.
• රගාඩනැගිලි කාලයත් සමඟ හානියට පත්රේ. දිනපතා පරිහරණය කරන පාසරල් යටිතල
පහසුකම්ද හානියට පත් රේ. විදුලි උපකරණ ක්රියා රනාකිරීමට පටන් ගනී, වහලරයහි
කාන්දුීම් ඇති රේ, ජරනල් කැඩීයාම සිදුරේ. එරලස පුංචි භූචලනයකට වුවද බිත්ති හා බිම
පපරීම වැනි සුළු හානි සිදුීමට හැකි අතර තද සුළඟකට වහලරේ සමහර රකාටස් ගැලී
යාරම් හැකියාව ද පවතී.
• ආරම්භරේ දී ආරක්ිත ස්ථානයක පාසල රගාඩනැගීම රමන්ම, එම රගාඩනැගිලි නඩත්තු
කිරීමද ඉතා වැදගත් රේ. අප පාසරල් යටිතල පහසුකම්වලට පරිහානියට පත්ීමට ඉඩ ලබා
රද් නම් එය මුළු මහත් ප්රජාවටම අනාරක්ිත පාසලක් බවට පත් රේ.
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ප්රජා හා පාසල් ආරක්ිත සැලසුම් අවදානම් වළක්වා ෙැනීම හා ආපදා අවම කිරීමට ගහාඳ
මූලාරම්භයක් ගේ
අපි අගප් දිනය සැලසුම් කරන විට අපි කුමන ගහෝ තැනකට යාමට අවශයය විට අප කෑමට ෙන්දනා
ගේ ෙැන ලැයිස්තු ෙත කිරීමක් ගමන්දම අපි කරන ක්රියාකාරකම් ෙැනද තීරණය කළ යුතු ගේ. මීළඟට
අපි කාර්යයන්ද හා වෙකීම් ගබදා ෙැනිම සිුකරයි. ගීතා පාන්ද ගේනවා එයා ගේකරීයට ආසන්දනගේ
ඉන්දන නිසා, අගේෂා චීසුයි සලාද ගකාළයි ගේනවා, ප්රසන්දනලාට පලතුරු කඩයක් ියන නිසා එයා
බීමයි පලතුරුයි ගේනවා, අනිත් අය චාරීකාවට ඕන ගේවල් හා ක්රිඩා කිරීමට අවශයය ගේ
ගෙගනනවා. අපි බසගයන්ද යන්දගන කියන එක අමතක කරන්දන එපා.
අපිට අවදානම් වළක්වා ෙැනීමට හා ආපදා අවම කිරීමට අවශයය විට, සංවිධ්ානය වී සැලසුමක්
සකස්කිරීමට අවශයය ගේ. එය අපි මුහුණ ගදන අවදානම්, අප විශ්වාසය තබන සම්පත් හා
ධ්ාරිතාවන්ද හඳුනා ෙනී. ඒ වගේම අපි අගප් සැළසුම ක්රියාවට නංවන විට වෙකීම් පැවරීම සිුකරන්දන
පුළුවන්ද.

1.
සංවිධ්ානය වීම
ආපදා අවම කිරීමට ප්රජාගේ සිටින වඩුවා, ගුරුවරයා, නෙරාධිපි, සිසුන්ද, ඉංජිගන්දරුවන්ද,
පරිසරගේදීන්ද හා ළමුන්ද යන සෑම අගයකුගේම එකමුතුකම, සහභාගීත්වය හා සංවිධ්ානය වීම
අවශයය ගේ. සෑම පුේෙලගයකුටම පරිසරය ෙැන සැළකීගම් දී හා ආපදා අවම කිරීගම්දී තමන්දගේ
ජිවන තත්ත්වය උසස් කිරීමට ෙන්දනා තීරණවලට සහභාගී වීමට අයිියක් ඇත.

ළමුන්දට මතයක් ප්රකාශ කිරීමට අයිියක් ඇත. එගමන්දම වැඩිහිටියන්ද
ළමුන්දට බලපාන තීරණයක් ෙැනිගම්දී ළමුන්දගේ මතය ෙැනද
සැලකිලිමත් විය යුතුයි.
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01.ඔබ පියවරක් ෙැනීමට ගපර ඔබ කීරීමට යන ගදය ෙැන පැහැදිලිතාවක් ිබිය
යුතුයි.
• පළමුගවන්දම ඔබට, උවුර ස්වභාවිකද, මිනිසා විසින්ද සිුකරන ලද ගදයක් ද
යන්දන පිළිබඳව දැන ෙැනිමට සිු ගවනවා.
• ගමම උවුරුවලට ඔබ ගොුරුවුගේ කවදාද ගකාගහාමද යන්දන හඳුනා ෙත
යුතුයි.
• ඔබ ඔගේ ගොුරුවීගම් හැකියාව තක්ගස්රු කිරීගම් දී ඔබ සතු ධ්ාරිතාවයන්ද
හා සම්පත් පිළිබඳව හඳුනාෙත යුතුයි.
02.අවදානම් වළක්වා ෙැනීම සඳහා ක්රියාමාර්ෙ පැහැදිලි කිරීම්
• ඔබ උවුරු ගොුරුතාවය හා ධ්ාරිතාවය හඳුනාෙත් පසු ඒ සඳහා ඔබ ෙත යුතු
ආපදා වළක්වා ෙැනීගම් ක්රියාමාර්ෙ තීරණය කිරීමට කාලය එළගඹයි. වළක්වා
ෙැනීම යනු අවධ්ානම මෙහැරීම සඳහා ඔබ සිුකරනු ලබන ගදයයි. අවදානම
පවින අවස්ථාවකදි ආපදාවක් සිුවීගමන්ද විශාල හානියක් වළක්වා ෙැනීගම්දී
ඔබ එය පාලනය කිරීමට කුමක් සිු කරයිද?
03.සූදානම් වීගම් හා ප්රිචාර දැක්වීගම් ක්රියාමාර්ෙ පැහැදිලි කිරීම.
• සැම විටම ආපදාවක් මෙ හැරිය ගනාහැකි නමුත් ඉන්ද සිුවන බලපෑම අඩු
කළහැක. ඔබ ජීවත් වන ප්රගේශය ගහ්තුගකාට ගෙන ස්වභාවික ගහෝ මිනිසා
විසින්ද ඇිකරන ලද උවුරු වලට ඔබගේ පවුල සහ ප්රජාව නිරාවරණය වීමට
හැක. සුදානම් වීම යනුගවන්ද අදහස් කරනුගේ ආපදාවකදී විශාල ප්රමාණගයන්ද
ජීවිත අහිමිවීම් හා ගවනත් හානි මෙ හැරීමට ඔබ ෙනු ලබන ඕනෑම
ක්රියාමාර්ෙයකට ගේ. ඔබ විශාල සමාජයක ගකාටසක් නිර්මාණය කරන
බැවින්ද ආපදාවකට සුදානම් වීමට ගහාඳම ආරම්භක ස්ථානය ඔබගේ පවුල
හා පාසල ගේ. සූදානම් වීම් ක්රියාත්මක කිරීගම්දී ළමුන්දගේ සහභාගීත්වය හා
අදහස් ඉතා වැදෙත් ගේ.
04.සැලසුම් ක්රියාමාර්ෙගයහි ගයදවීම
ඔබට සැලසුම් හා ක්රියාමාර්ෙ අභයාසගයහි ගයදවීමට ඒවා ප්රගුණ කිරීමට
සිුගේ. ගමම පියවර, ඔබ ඔබගේ පාසල හා ප්රජාව ඔබ සැලසුම් කරන ලද
කාර්යයන්ද ගමානවාද, ඒවා වැඩි දියුණු කිරීමට අවශයය තැන්ද ගමානවාද
යන්දන පිළිබඳව දැන ෙත හැක.
05.සැලසුම් යාවත්කාලීනව තබා ෙැනීම
• අඩුම වශගයන්ද සැලසුම් වසරකට වරක්වත් ප්රිගශෝධ්නය කළ යුතුයි.
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පාරිභාික පද.

ගිනි ෙැනීම: ඔක්සිජන්, තාපය හා දැරවන සුළු
ද්රවයයක
එක්ීරමන්
ප්රතික්රියාවක්.

සිදුවන

රසායනික

ජලෙැල්ම: සාමානයරයන් තද වේෂාව රහ්තුරකාට
පසු කම්පනය: සාමානයරයන් විශාල භූචලනයකට
පසු සිදුවන රපාරළාව රසළීම්.
රමම
කම්පනයන්ට ද රහ්තුවන්රන් මුල් භූ චලනයට
තුඩුදුන් රහ්තුන්මය.

ආපදාව: ප්රජාවක් මත පතිත වූ උපද්රවයක හානිකර
ප්රතිඵල විපත රලස හැඳින්රේ. විපතක ප්රතිඵල රඳා
පවතින්රන් යම් උපද්රවයකට සාරේක්ෂව
ප්රජාවකරේ රගාදුරුීරම් හැකියාව (පාරාතාව) හා
ඊට ප්රතිචාර දැක්ීමට ප්රජාවරේ ශක්ති ප්රමාණය
මතය.

ආපදා වැළැක්වීම: උපද්රවයක් විපතක් බවට පත්ීම
වැලැක්ීමට ගැරනන පයවර.

නියඟය: යම් ප්රරද්ශයකට වේෂාව රනාලැබී
පවතින කාල සීමාව (මාස රහෝ වසර ගණනාවක්).
රමම තත්වය නිසා පස, රභෝග වගාවන් හා සතුන්
සහ සමහර විට මනුෂයන් රවත ද මරණය ඇතුළු
බර පතල හානි සිදු රේ.

භූ චලනය: පෘිවි අභයන්තරරේ ගැඹුරේ සිට හට
ගන්නා රසළීම් රහ්තුරවන් පෘිවිය මතුපට ඇති
වන ප්රචණ්ඩකාරී රසළීම්/කම්පන.

එල් නීගනෝ/ලානීනා:

වසර කිහිපයකට වරක්
සිදුවන කාලගුණ රවනස. සමකය අසළ පරු හා
ඉක්වරදෝර රවරළට ඔේරබන් පැසිපක් සාගරරේ
මතුපට ජලය සාමානය කාලයට වඩා උණුසුම් රහෝ
සිසිල් වූ විට රමම රවනස සිදුරේ. රමම කාලගුණ
රවනස රහ්තු රකාට රගන සමස්ථ ලතින්
ඇමරිකාරේ හා රලෝකරේ රවනත් ප්රරද්ශ වලද ජල
ගැලීම්, නියඟයන් වැනි ආන්තික කාලගුණ
තත්ත්වයන් ඇති විය හැක.

හදිසි අවස්ථා කට්ටලය: හදිසි අවස්ථාවක් ඇති
වුවරහාත් තමන් සමඟ රගන යෑමට සෑම පවුලක්
විසින්ම සූදානම් කර තබාගත යුතු රපට්ටියක් රහෝ
උරයක්, කල් තබා ගත හැකි ආහාර, පානීය ජලය,
ඇඳුම්, විදුලි පන්දමක් හා බැටරි, අරත් රගන ගිය
හැකි ගුවන් විදුලි යන්රයක් හා ප්රථමාධ්ාර
කට්ටලයක් ද මීට ඇතුළත් විය යුතු ය.

ඛාදනය: ධ්ාරාණිපාත වේෂාව, සුළං හා වැරදි භූමි
පරිරභාජන ආදිය නිසා
රසෝදාරගන රහෝ රගී යාම.
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පස

නිරතුරුවම

රගන, පසට දරාගත රනාහැකි අති විශාල ජල
ස්ඛන්ධ්යක් ඒකරාශිීම.

උවුරු: නිසි සූදානම් ීමක් රනාමැති නම්, ජන
කණ්ඩායමකට, ඔවුන්රේ රද්පළ වලට හා
පරිසරයට හානි සිදු කළ හැකි, ස්වභාවිකව රහෝ
මිනිස් ක්රියාකාරීත්වයන් නිසා ඇතිවන යම්
සංසිද්ියක්. නිදසුනක් දැක්වුවරහාත්, යමකු
යමහලක් සමීපරේ ජීවත් රේ නම්, එහි සිදුවිය හැකි
පපරිම් උවදුරක් රේ. ඒවා වසර ගණනාවකට සිදු
රනාවුවත් උවදුරක් රේ.

හරිගක්න්ද කුණාටු:

සාගරයට උඩින් ආරම්භ ී,
විශාල වෘත්ත වශරයන් කරකැරවමින්, වේෂාව
රගන එන ප්රචණ්ඩකාරී සුළං. රම්වා නිවේතන
සුළිසුළං හා ටයිෆුන් වශරයන් ද හැඳින්රේ. සමක
ප්රරද්ශවල රම්වා 80 ක් හා 100 ක් අතර සංඛයාවක්
වසරක් පාසා සිදුරේ. අත්ලාන්තික් සාගරික
හරිරක්න් සමය ජුනි 1 වන දා ආරම්භ ී
රනාවැම්බේ 30 අවසන් රේ. ඊශාන දිග පැසිෆික්
කලාපරේ එය මැයි 15 ආරම්භ ී රනාවැම්බේ 30
අවසන් රේ.

නායයෑම්/ මඩ ෙැලීම්:

පස ප්රමාණවත් රලස
ස්ථාවර රනාවන නිසා පස්, ගල් හා වෘක්ෂලතාදිරේ
සුන්ුන් හදිසිරේම රහෝ ක්රමක්රමරයන් බෑවුමක්
දිරේ පහළට පැමිණීම. ධ්ාරාණිපාත වේෂාව රහෝ භූ
චලන රහෝ ගිනිකඳු පපරිම් නිසා රම්වා සිදුවිය
හැක. නුසුදුසු ස්ථානවල නිවාස සෑදු විට හා ගස්
කපා දැමීරමන් පස එක්කර තැබීම වැළරකන නිසා,
තද වැසි වලදි අවදානම අික රේ.

අවම කිරීම: උවදුරු වලට රගාදුරු ීරම් හැකියාව
අවමය කිරීමට ගැරනන පයවර.

වසංෙත: කෘමීන් රහෝ රවනත් සතුන් අති විශාල
රෑන් වශරයන් නගරයක් රහෝ ප්රජාවක් මත
පැමිණීරමන් ජනතාවට හා වගාරභෝග වලට සිදුවන
හානිය.

අවදානම:

භූ චලයනයක්, කුණාටුවක් වැනි
උපද්රවයක්, බර පතළ ආේික, සමාජීයය හා
පාරිසරික හානියක් සිදු කළ හැකි විපතකට
රපරැලීරම් සම්භාවිතාව.

අවදානම් කළමනාකරණය: උවදුරක් විපතක් බවට
රපරැලීමට ඉඩ රනාදිමට ප්රජාවකට ඇති හැකියාව.

ආපදා කලමණාකරන මධ්යස්ථානගේ අවම කිරිම්, පර්ගේෂණ
හා සංවර්ධ්න අංශගේ කාර්ය මණ්ඩලය

අවදානම්

ස්ථාන

ගපන්දවන

සිියම:

පාසැල්,රරෝහල්, නගර ශාලා යනාදී ප්රධ්ාන
රගාඩනැගිලි හා රගාවි බිම් හා උදයාන යනාදිය
රපන්වන චිරයක් රහෝ ආදේශනයකි. ගංඟා හා
රවනත් ජලගැලීම් ප්රභවයන් හා ගිනිකඳු යනාදි
අනතුරුදායක ස්ථාන ද එහි දැක්රේ. එම ස්ථාන
රකාරතක් දුරට උපද්රව වලට භාජනය විය හැකි දැයි
(මඳක්, රබාරහෝදුරට, සම්ූේණරයන් විනාශ විය
හැකි ද) ඉන් දැක්රේ.

ිරසාර සංවර්ධ්නය:

අනාගත පරම්පරාවන්
අනතුරට භාජනය රනාවන පරිදි වේතමාන
අවශයතාවන් සපුරා ගන්නා සංවේධ්නය. රවනත්
වචන වලින් පැවසුවරහාත්, ස්වභාව ධ්ේමය
මනුෂයයාට අනතුරක් රනාවන රලසට හා
මනුෂයයා ස්වභාව ධ්ේමයාට අනතුරක් රනාවන
රලසට සංවේධ්න කටයුතු සිදු කිරීම.

භූ කම්පන ක්රියාවන්ද:

පෘිවිය රසළීම්, භූචලන
හා සුනාමි වැනි සංසිද්ීන් ජනිත කිරීමට හැකියාව
ඇති පෘිවි අභයන්තරරේ කම්පන.

ගටෝර්නාගඩෝ: පුනීලයක ආකාරරයන් රපාරළාව
දිරේ ගමන් කරන අති ප්රචණ්ඩකාරී කරකැරවන
සුළං විරශ්ෂයක්.

සුනාමි: භූ චලනයක් රහෝ ගිනිකඳු පපරීමක් රහෝ
සාගරය යට සිදුවන නාය යෑමක් රහෝ නිසා සිදුවන
රයෝධ් රැල්ලක් රහෝ රැලි මාලාවක්.

ගිනිකඳු පිපිරීම: පෘිවි අභයන්තරරේ සිට ගිනිකඳු
හරහා ලාවා,
පපරීම.

ඔරරාත්තු දිමට ජනතාවකට රහෝ ප්රජාවකට ඇති
රනාහැකියාව, රහෝ විපතක් සිදු වූ විටක, ඊට නිසි
රලස ප්රතිචාර දැක්ීමට රනාහැකි ීම.
වනාන්තර, වනලැහැේ, වෘක්ෂලතාදිය
හා සත්ත්ව විරශ්ෂයන් ද විනාශයට පත් කරන,
පාලනය කළ රනාහැකි ගිනි ජාලය. රමම ගිනි
ජාලා පාලනය කිරීමට දුෂ්කර නිසා, අති විශාල
ප්රරද්ශ හරහා වයාේත රේ. ගිනි ජාලා වලට
භාජනය වන වනාන්තර වේග හා වෘක්ෂලතා වේග
අනුව රම්වා කැලෑ ගිනි, ලඳු ගිනි, තණබිම් ගිනි
යානාදි වශරයන් හැඳින්රේ.
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නෙර සහ ග්රාම සැලසුම් අංශය, ගමාරටුව ේශ්ව විදයාල මඟින්ද
පුහුණුව සඳහා අවම කිරිම්, පර්ගේෂණ හා සංවර්ධ්න අංශයට
අනුබේධ්ව ගස්වගේ නියුතු සිසූූූූූූූූූූූූූූූූූ සිසුවියන්ද
01.සුමුු ගුණිලක ගමනවිය
02.සඳමාලි ප්රනාන්දු ගමනවිය
03.සහනි ප්රගබෝදයා ගමනවිය

ස්ූිය....

අළු හා විෂ වායුවේග පටීම හා

ගොුරු වීගම් හැකියාව: උවදුරකට සංසිද්ියකට

ලැේගිනි:

01.අගනෝජා ගසගනවිරත්න ගමනවිය, අධ්යක්ෂක
02.රවින්දද්ර සමරගකාන්ද මහතා, සහකාර අධ්යක්ෂක
03.රුවන්ද රත්නායක මහතා, සහකාර අධ්යක්ෂක
04.ඉෂාරා දිල්රුක්ි මහත්මිය, දත්ත පේධ්ි ේශ්ගල්ෂක
05.ිලිණි නිගරෝිකා මහත්මිය, සංවර්ධ්න නිලධ්ාරිනි
06.ඉසුරු ඉඳුනිල් සිරිසුමන මහතා, ගතාරතුරු තාක්ෂණ ශිල්පි
07.අංජලා කුමාරී මහත්මිය, කළමනාකරණ සහකාර
08.නිම්මී දිනුශිකා මහත්මිය, කළමනාකරණ සහකාර
09.අකිලා කල්පනි මහත්මිය, කළමනාකරණ සහකාර
10.අසංො කුමාරී මහත්මිය, කළමනාකරණ සහකාර
11.චමින්දද ෙමගේ මහතා, කළමනාකරණ සහකාර
12.යසිත නුවන්දජිත් මහතා, කළමනාකරණ සහකාර
13.නිලංක දිලුම් මහතා, කළමනාකරණ සහකාර
14.දිලංෙ සම්පත් පිරණ මහතා, කළමනාකරණ සහකාර
15.නාරද සඳකැලුම් මහතා, කාර්යාල කාර්ය සහයක

ගමම ග්රන්දථය නිර්මාණය කිරිම සඳහා
සහය දැක්වු ආපදා කලමණාකරන
මධ්යස්ථානගේ අධ්යක්ෂ ජනරාල්,
ඩේ.ඒ්. ධ්ර්මසිරි මැිතුමා
ප්රමුඛ සමස්ථ කාර්යය මණ්ඩලයට ද
ගමයින්ද
ස්තුිය පුදකර සිටිමු.

Disaster Management Centre
3rd, 4th Floor, 120/2 Vidya
Mawatha, Colombo 07.

