පාසල් සඳහා ආපදා අවදානම් තක්සේරුකරණය
ghlrhiyfSf;fhd mdu;j;j Mgj;J njhlu;ghd kjpg;gPL
පාසලේ නම / ghlrhiyapd; ngau;
:-……………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
ලිපිනය / Kftup :-……………………………………………
........................................................

පළාත/ khfhzk;
:-.................................. .........................................

අධ්යාපන කලාපය/ fy;tp tyak;

දිසරික්කය/ khtl;lk:-.........................................

:-……………………………………………

අධ්යාපන ලකාට්ඨාශය / fy;tp gpupT

ප්රා. ලේ. ලකාට්ඨාශය/ gp. nr. gpupT

:- ...........................................................................

:- ...........................................................................
ග්රා. නි. ලකාට්ඨාශය නම / අංකය / fp. Nr. gpupT kw;Wk; ,y.
:- ......................................................................... .....................................................................................

පාසේ වර්ගීකරණය (X) / ghlrhiy tifg;gLj;jy; (X)
ප්රථමික
Muk;g

ද්වීතීක
පළාත්
ජාතික මිශ්ර
කාන්තා පිරිමි විලශරෂ අවශයතා
,uz;lhk; khfhz Njrpa fytd; ngz;
Mz; සහිත
epiy
NjitAilNahu;

ලවනත්
NtW

පාසල් වර්ගය ghlrhiyapd; tif
1 AB- (උසසරලපළ සියලු විෂයධ්ාරා සහිත) cau;ju midj;J ghltpjhdq;fSk;
1 C- (උසසරලපළ විද්යා විෂයධ්ාරාව හැර අලනකුත් විෂයධ්ාරා සහිත) cau;ju
tpQ;Qhd ghlkpd;wp Vida ghltpjhdq;fSk; rhjhud juk; kl;Lk;
2 Type- සාමානයලපළ ද්ක්වා rhjhud juk; kl;Lk
3 Type - ප්රථමික ද්ක්වා Muk;gepiy kl;Lk;

GPS ඛණ්ාංක GPS ,yf;fk;

අක්ෂාංශ (N)
mfyhq;F

ලද්වශාංශ (E)
nel;lhq;F
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1. කාර්ගයමණ්ලය සහ සිසු සිසුවියන් ඇතුළු මානව සම්පත පිළිබද් ලතාරතුරු Copau;fs; kw;Wk; khzt
khztpau; cl;gl kdpjtsk; njhlu;ghd jfty;fs;
1.1 විදුහේපති ලතාරතුරු mjpgu;; njhlu;ghd jfty;fs;;
විදුහල්පති cg mjpgu;

පිරිමි Mz;

ගැහැණු ngz;

එකතුව nkhj;j
vz;zpf;if

විදුහේපති mjpgu;
නිලයෝජය විදුහේපති cg mjpgu 1
නිලයෝජය විදුහේපති cg mjpgu 2
නිලයෝජය විදුහේපති cg mjpgu 3
එකතුව nkhj;j vz;zpf;if
1.2 ගුරුවරුන් සංඛයාව Mrpupau; njhlu;ghd jfty;fs;;
ගුරුවරුන් (වි් ේෂ
අව යතා රහිත)
Mrpupau; ( tpNrl
Njitaw;w)

ගුරුවරුන් (වි් ේෂ
අව යතා සහිත) (
tpNrl
NjitAila)

එකතුව nkhj;j
vz;zpf;if

පිරිමMz;
ගැහැණු
ngz;
එකතුව
nkhj;j
vz;zpf;if

1.3 සිසුන් සංඛයාව khztu; vz;zpf;if
්රේණිය/ grade
tFg;G

සිසුන් (වි් ේෂ අව යතා රහිත)

සිසුන් (වි් ේෂ අව යතා සහිත)

khztu; ( tpNrl Njitaw;w)

khztu; ( tpNrl NjitAila)

පිරිමි Mz;

ගැහැණු ngz;

පිරිමි Mz;

ගැහැණු ngz;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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12
13
උප එකතුව cg
vz;zpf;if
උප එකතුව cg
vz;zpf;if
මුළු එකතුව
nkhj;j
vz;zpf;if
1.4 ලවනත් නිලධ්ාරීන් NtW Copau;fs;
්වනත් නිලධාරීන් NtW
Copau;fs;

පිරිමි Mz;

ගැහැණු ngz;

එකතුව nkhj;j
vz;zpf;if

කළමනාකාර සහකාර
Kfhikj;Jt cjtpahsu;

එකතුව nkhj;j vz;zpf;if
1.5 පුහුණුව ලබා ඇති ගුරුවරු සහ සිසු සිසුවියන්; gapw;rp ngw;w Mrpupau;fs; kw;Wk; khztu;fs;
ක්ෂේත්රය Jiw

සිසුන් සංඛ්යාව Mrpupau;fs;
vz;zpf;if

ගුරුවරුන් සංඛ්යාව khztu;fs;
vz;zpf;if

ආපද්ා කළමනාකරණය mdu;j;j
Kfhikj;Jtk;
ප්රථමාධ්ාර KjYjtp
ජීවිතාරක්ෂාව capu;ghg;G
ලවනත් NtW

1.6 විෂය සමගාමී සහ විෂය බාහිර වැ්සටහන් ,izg; ghltpjhd nraw;ghLfs;
වැඩසටහන nraw;ghLfs;

ශිෂය භට

ගුරුවරුන් සංඛ්යාව
Mrpupau;fs;
vz;zpf;if

සිසුන් සංඛ්යාව
khztu;fs;
vz;zpf;if

fll;

සන්තලජෝන් ගිලන්රථ හමුද්ාව nrd; N[hd;]; mk;Gyd;];
රතු කුරුස පාසේ කව nrQ;rpYit tl;lk;
පරිසර භට Rw;whly; tl;lk;
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ශිෂය පාර්ගලිලම්න්තුව khztu; ghuSkd;wk;

1.7 පාසේ සංවර්ගධ්න කමිටුව ඇතුළු ක්රියාකාරී කමිටු ghlrhiy mtpgpUj;jf; FO kw;Wk; Vida
nraw;FOf;fs;
කමිටුව nraw;FOf;fs;

සාමාජික
සංඛ්යාව
mq;fj;jtu;
vz;zpf;if

මාසිකව රැසේ්ේ
khjhe;j
xd;W$ly;

වාර්ිකව රැසේ්ේ
tUlhe;j
xd;W$ly;

පාසේ සංවර්ගධ්න කමිටුව
tUlhe;j xd;W$ly;

1.8 ලවනත් NtW
ඇත/ නැත
cz;L /
,y;iy

අවසන් වරට
යාවත්කාලීන
කරනලද් වර්ගෂය
,Wjpahf
gJgpj;j tUlk;

ක්රියාකාරීත්වය/ භාවිතය
(සතුටුද්ායකයි/ නැත)
nray; /
cgNahfg;gLj;jy; (
jpUg;jpfukhdJ /
,y;iy )

පාසේ ආපද්ා කලමනාකරන කමිටුවක්
ghlrhiy mdu;j;j Kfhikj;J FO
පාසේ ආරක්ෂිත සැලසුමක් ghlrhiy
ghJfhg;G jpl;lk;

2. ලගා්නැගිලි පිළිබද් ලතාරතුරු fl;blq;fs; njhlu;ghd jfty;fs;
2.1. ලගා්නැගිලිවල අයිතිය (අද්ාල සරථානලේ x ලකුණ ලයාද්න්න) fl;blq;fspd; cupik (cupa
,lj;jpy; x milahs; ,Lf)
පාසල සතු
ලගා්නැගිේල
ghlrhiyf;F
cupikahd
fl;blq;fs;

කුලී පද්නම මත ලබාගත්
ලගා්නැගිලි
thliff;F ngw;Wf;
nfhz;l fl;blq;fs;

බදු පද්නම මත ලබාගත්
ලගා්නැගිලි
Fj;jiff;F ngw;Wf;
nfhz;l fl;blq;fs;

ලවනත් (අද්ාල
ලකාටුලේ විසරතර
සපයන්න) NtW (
cupa $z;by;
jfty;fs; toq;fTk;
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2.2. ලගා්නැගිලිවල සරවභාවය fl;blq;fspd; jd;ik
්ගාඩනැගිලිවල සේවභාවය
fl;blj;jpd; jd;ik

්ගාඩනැගිලි
සිසුන් සංඛ්යාව
khztu;fspd;
සංඛ්යාව
fl;blq;fspd; vz;zpf;if
vz;zpf;if

්වනත් NtW

තාවකාලික jw;fhypfkhd
අර්ගධ් වශලයන් නිමකළ miu
epue;ju
පූර්ගණ වශලයන් නිමකල
epue;ju
එකතුව nkhj;jk;

2.3. ලගා්නැගිලිවල මහේ සංඛයාව fl;blq;fspYs;s khbfspd; vz;zpf;if
එක මහල්
xU khb

්දමහල්
,uz;L khb

්තමහල්
%d;W khb

මහල් 3 ට
වැඩි %d;W
khbfSf;F
Nkw;gl;l

එකතුව
nkhj;jk;

ලගා්නැගිලි සංඛයාව
fl;blq;fspd;
vz;zpf;if
සිසුන් සංඛයාව
cs;slf;fg;gl;Ls;s
khztu;fspd;
vz;zpf;if

2.4. ලගා්නැගිලිවල බිත්ති වල සරවභාවය fl;blq;fspYs;s Rtupd; jd;ik
තනි

ද්වවිත්ව

බ්ලාක

ලෑලි/ ්සවිලි

කටුමැටි

්වනත්

එකතුව

ග්ඩාල්

ග්ඩාල්

ගල්

තහඩු

kz;

NtW

nkhj;jk;

jdpr;

,ul;il

rPNke;J

gyif /

Rtu;

nrq;fy;

nrq;fy;

fy;

jfuk;

ලගා්නැගිලි
සංඛයාව
fl;blq;fspd;
vz;zpf;if
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2.5. ලගා්නැගිලිවල වහලය ලසවිලි කිරීමට ලයාද්ාලගන තිලබන අමුද්රවය පිළිබද් ලතාරතුරු
fl;blq;fspd; $iuf;F gad;gLj;jg;gl;Ls;s %yg; nghUl;fsps; tpguk;.
උළු

ඇසේබැසේ්ටෝසේ

්සවිලි

්කාන්ීට්

තාවකාලික

්වනත්

XL

තහඩු

තහඩු

nfhd;fPupl; jw;fhypfkhd NtW

m];g];lu;];

jfuk;

එකතුව
nkhj;jk;

rPl;
ලගා්නැගිලි
සංඛයාව
fl;blq;fspd;
vz;zpf;if

2.6. ලගා්නැගිලිවල ලපාලව සඳහා ලයාද්ාලගන තිලබන්ලන් fl;blq;fspd; jiuf;F
gad;gLj;jg;gl;Ls;s %yg; nghUl;fsps; tpguk;.
්ටරා්සෝ බිම්
nluhNrh

සි්මන්ති

ග්ඩාල්
(Floor

rPNke;J

Tiles)

්ගාම

්පාලව

මැටි

ආවරණය

rhdp

කරනැති jiu

kz;

%lg;gltpy;iy

්වනත්
NtW

එකතුව
nkhj;jk;

lapy;];
ලගා්නැගිලි
සංඛයාව
fl;blq;fspd;
vz;zpf;if

2.7. වැසිකිලි සහ කැසිකිලි පද්වධ්ති

kyry$lk; kw;Wk; fhy;tha; njhFjp

ගැහැණු Mz;

පිරිමි ngz;

ගුරුභවතුන්ලේ/
ලසරවකයන්ලේ
Mrpupau;fSf;fhd
/
Copau;fSf;fhd

වැසිකිලි සහ කැසිකිලි පද්වධ්ති
kyry$lk; kw;Wk; fhy;tha;
njhFjp
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2.8. අධ්යාපන අමාතයංශලේ ලගා්නැගිලි වර්ගීකරණය අනුව njhFjp fy;tp mikr;rpd;
fl;blq;fs; tifg;gLj;jYf;fika
1

2

3

4

2.9. සහන කද්වුරක් ලලස පාසල ලයාද්ාගැනීම පිළිබද් epthuz Kfhk;fSf;fhf ghlrhiyia
gad;gLj;jy; njhlu;ghf
පාසල ලයාද්ාගන

අවසන් වරට ලයාද්ාගත්

භාවිතා කරනලද්

කද්වුර පැවති

ඇත/නැත

වර්ගෂය ,Wjpahf

ලගා්නැගිලි ප්රමාණය

කාලපරාසය Kfhk;

ghlrhiyia

gad;gLj;jg;gl;l

(%) gad;gLj;jg;gl;l

mikf;fg;gl;bUe;h

gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ

tUlk;

fl;blq;fspd; msT

fhyg;gFjp

/ ,y;iy

3.

පාසල සඳහා ඇති පහසුකම්, භාණ් සහ උපකරණ ghlrhiyapy; fhzg;gLk; trjpfs; >
nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;
3.1. පාසල සඳහා ඇති පහසුකම් සහ ලතාරතුරු ලබාගැනීලම් මාර්ගග ghlrhiyapy; fhzg;gLk;
trjpfs; njhlu;ghf jfty; ngw;Wf;nfhs;Sk; Kiw.
ඇත
c
z;L

නැත
,y;
iy

පාසලට ජලය ලබා ගැනී්ම් මාර්ග
ghlrhiyf;F ePu; ngw;Wf; nfhs;sk;
Kiw

විදුලිය kpd;rhuk;
සරථාවර දුරකථන epue;ju
njhiyNgrp ,izg;G
ජංගම දුරකථන ifalf;f
njhiyNgrp
ගුවන්විදුලි යන්රයක් thndhypg;
ngl;b
රූපවහිනි යන්රයක්
njhiyfhl;rp ngl;b

නල ජලය
Foha; fpzW
විවෘත ළිඳ jpwe;j fpzW
සංවෘත ළිඳ %ba fpzW
නළළිඳ (භූගත ජලය) ;
Mo;Jis fpzW

අන්තර්ගජාල පහසුකම් සහිත
පරිගණකයක

ගංගා/ඇළ/ලද්ාළ මගින් MW >

,izaj;js trjpAld; $ba
fddp

ලවනත් NtW

Xil > Vup
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්වනත්/NtW

එකතු

දල වටිනාකම

ව

md;dsthd

nkh

ngWkjp

j;jk;

පුසේතකාලය Ehyfk;

ගබඩාව fsQ;rpa rhiy

පන්තිකාමර tFg;giw

කාර්යාලය mYtyfk;

cgfuzq;fs;

ේදයාගාරය tpQ;Qhd Ma;Tf;$lk;

nghUl;fs; kw;Wk;

්න්වාසිකාගාර tpLjp

උපකරණ/ භාණ්ඩ

්තාරතුරු තාකෂණම. jfty; njhopql;gk

3.2. භාණ් සහ උපකරණ nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;;

කාර්ගයාල ලම්ස
mYtyf Nkir
විධ්ායක සහ කාර්ගයාල පුටු
epiwNtw;W
kw;Wk;mYtyf fjpiu
අේමාරි mYkhup
රාක්ක uhf;if
ගෘහ භාණ් nghUl;fs;
ලපාලටෝලකාපි යන්ර
Nghl;Nlh gpujp ,ae;jpuk;
මුද්රණ යන්ර mr;R gpujp
,ae;jpuk;
පරිඝනක යන්ර fddp
බහුමාධ්ය ප්රක්ලෂරපන යන්ර
gy; Clf fhl;rp
,ae;jpuk;
සරකෑන් යන්ර ];fhd;
,ae;jpuk;
විදුලි පංකා kpd; tprpup
වායු සමීකරණ යන්ර
Fsp&l;b
රුපවාහිනී යන්ර fddp
njhiyf; fhl;rp ngl;b
ගුරුලම්ස Mrpupau; Nkir
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ගුරු පුටු Mrpupau; fjpiu
සිසු ලම්ස khztu; Nkir
සිසු පුටු khztu; fjpiu
කළු ලෑලි/ සුදු ලෑලි fUk;
gyif / nts;is
gyif
මුද්රිත ලපාත්(ප්රකාශන)
gpuRupf;fg;gl;l
Gj;jfq;fs;
ලපළලපාත් ghl
Gj;jfq;fs;
විද්යාගාර උපකරණ
tpQ;Qhd Ma;T $l
cgfuzq;fs;
සංීත භාණ් rq;fPj
cgfuzq;fs;
ක්රී්ා භාණ් tpisahl;L
cgfuzq;fs;
ලවනත් NtW
එකතුව nkhj;jk;

•

උක්ත භාණ් ලේඛනයට ඇතුේ ලනාවන භාණ් පිළිබද් ලපෝරමයක් ඇමුනුමක් ලලස එක්කල
හැක. Nkw;$wg;gl;l nghUl; gl;bapaypy; cs;slf;fg;glhj nghUl;fs; tpguq;fs;
Nkyjpfkhf ,idf;fg;glyhk;.

3.3. පාසල සතුව ඇති ලමෝටර්ග රථ පිළිබද් ලතාරතුරු ghlrhiyapy; fhzg;gLk; Nkhl;lhu;
thfdq;fs; njhlu;ghf jty;fs;
ලමෝටර්ග රථයක්
ලනාමැත
Nkhl;lhu;
thfdq;fs;
,y;iy

ලමෝටර්ග
බයිසිකලයක්
Nkhl;lhu;
irf;fpy;

වෑන් රථ
Nkhl;lhu; thd;

බසරරථ g];
tz;b

ලවනත්; NtW
(අද්ාල ලකාටුලේ විසරතර සපයන්න) cupa $z;by; tpgupf;fTk;
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3.4. පාසලේ පිහිටීම මත ඇති පහසුකම් ghlrhiy miktplj;Jld; $ba trjp tha;g;Gf;fs;
3.4.1.පාසලේ සිට ප්රධ්ාන මාර්ගගයකට ඇති දුර ghlrhiyapy; ,Ue;J gpujhd ghijf;Fupa
Jhuk;.
මීටර 10 ට අඩු 10
kPww
; u;f;F
FiwtT

මීටර 10 ත් 50 ත්
අතර 10
kPww
; u;f;Fk; - 50
kPww
; u;f;Fk;
,ilNa

මීටර 50 ත් 100 ත් අතර

මීටර 100ට
වැඩි 100
kPww
; u;f;F
Nky;

50 kPww
; u;f;Fk; - 100
kPww
; u;f;Fk; ,ilNa

3.4.2.පාසලේ සිට ලඟම පිහිටි ලරෝහලට ඇති දුර ghlrhiyapd; mUfpy; cs;s
itj;jparhiyf;Fupa Jhuk;.
කි.මි. 1 ට
අඩු 1 fp.kP
FiwtT

කිලලෝ මීටර 1 ත් 5ත්
අතර 1 fp.kPww
; u;f;Fk;
- 5 fp. kPww
; u;f;Fk;
,ilNa

කිලලෝ මීටර 5 ත් 10
ත් අතර 5
fp.kPw;wu;f;Fk; - 10
fp. kPw;wu;f;Fk;
,ilNa

කිලලෝ මීටර
10 ට වැඩි 10
fp.kPw;wu;f;F
Nky;

3.5. පාසේ ඉ්ම පිළිබද් ලතාරතුරු ghlrhiy fhzp njhlu;ghd jfty;fs;
3.5.1

ඉ්ම් අයිතිය (අද්ාල සරථානලේ x ලකුණ ලයාද්න්න) fhzp cupik (cupa ,lj;jpy;
milahsk; ,Lf.

නිතයානුකූල ඉ්ම් ඔප්පපු හිමි rl;l uPjpahd
fhzp cWjp gj;jpuk; cz;L
3.5.2

නිතයානුකූල ඉ්ම් ඔප්පපු රහිත rl;l
uPjpahd fhzp cWjp gj;jpuk; ,y;iy.

ඉ්ලම් විශාලත්වය fhzpapd; gug;gsT

පර්ගචසර 40 ට අඩු 40
Ngu;r;ru;]; [ tpl
FiwT

පර්ගචසර 40 ත් 80 ත්
අතර 40 -80
Ngu;r;ru;]; msTf;F
,ilg;gl;l

පර්ගචසර 80 ත් 180 ත්
අතර

අක්කර එකත් ලද්කත්
අතර අතර 1-2 Vf;fu;
msTf;F ,ilg;gl;l

අක්කර ලද්කත් පහත්
අතර අතර 2-5 Vf;fu;
msTf;F
,ilg;gl;l

අක්කර පහට වැඩි 5
Vf;fu; msTf;F
Nkw;gl;l

80 -180 Ngu;r;ru;];
msTf;F
,ilg;gl;l

3.6 ඉ්ලම් සරවභාවය fhzpapd; jd;ik
3.6.1

ඉ්ලම් පිහිටීම fhzpapd; mikg;G

පිහිටීම mikg;G

ද්ල වශලයන් මුළු ඉ්ලම්
ප්රතිශතයක් ලලස
md;dsthf nkhj;j
fhzpg;gug;gpd; tPjk;

තැනිතලා rk jiu fhzp
බැවුම් සහිත NkL gs;skhd fhzp
අගේ (භාවිතාකළ ලනාහැකි) ghtidf;F cfe;jjy;yhj fhzp
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මුඩුබිම් jupR epyq;fs;
වගාබිම් tpis epyq;fs;
ලවනත් NtW

4. පාසල,ගුරුවරුන්,සිසුන් හා ලවනත් වත්කම් සද්හා ඇති රක්ෂණ ghlrhiy> Mrpupau;fs; >
khztu;fs; kw;Wk; Vida nrhj;Jf;fSf;fhd fhg;GWjp
ඇත (ප්රතිශතය)
cz;L (tPjk;)

නැත(ප්රතිශතය)
,y;iy (tPjk;)

විදුහේපති,ගුරුවරුන් ඇතුළු කාර්ගයමණ්ලය සද්හා ජිවිත
රක්ෂණ mjpgu;> Mrpupau;fs;> kw;Wk; Copau;fSf;fhd
MAl; fhg;GWjp
සිසුන් සද්හා හදිසි ආපද්ා රක්ෂණ khztu;fSf;fhd
mtru mdu;j;j fhg;GWjp
ලගා්නැගිලි සද්හා රක්ෂණ fl;blq;fSf;fhd fhg;GWjp
ලවනත් NtW

5. ආපද්ා තත්වයන් පිළිබඳ ලතාරතුරු mdu;j;jq;fs; njhlu;ghd jfty;fs;
5.1 ගංවතුර තත්වයන් පිළිබඳ ලතාරතුරු nts;s mdu;j;jk; njhlu;ghd jfty;fs;.
ගංවතුර තත්වයකට ඔබලේ පාසල මින් ලපර භාජනය ී තිලේද් ckJ
ghlrhiy ,jw;F Kd;du; nts;s mdu;j;jj;jpdhy;
ghjpf;fg;gl;Ls;sjh

5.2 ඔබලේ පාසල ගංවතුර තර්ගජනයට භාජනය ීලම් වාරගණන

ඔේ
Mk;

නැත
,y;iy

ckJ ghlrhiy ,jw;F

Kd;du; vj;jid jlitfs; nts;s mdu;j;jj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;Ls;sJ
මාස 6 කට
වරක් 6
khjj;jpw;F
xU Kiw

වාර්ගිකව
tUlhe;jk;

වසර 5කට
වරක් 5
tUlj;jpw;F
xU Kiw

වසර 25 කට
වරක් 25
tUlj;jpw;F
xU Kiw

වසර 50 කට
වරක් 50
tUlj;jpw;F
xU Kiw

වසර 100
කට වරක්
100
tUlj;jpw;F
xU Kiw

5.3 ගංවතුර ලහරතුලවන් ඔබට හා පාසලට ආර්ගික වශලයන් සිදු වූ පාඩුව nts;s mdu;j;jj;jpdhy;
cq;fSf;F my;yJ ckJ ghlrhiyf;F Vw;gl;l nghUshjhu ,og;gPL
රුපියේ 100,000 ට අඩු &gha; 100>000 tpl FiwT
රුපියේ 100,000 ත් 1,000,000 ත් අතර &gha; 100>000 – 1>000>000 ,ilg;gl;l
රුපියේ 1,000,000 ත් 5,000,000 ත් අතර &gha; 1>000>000 – 5>000>000 ,ilg;gl;l
රුපියේ 5,000,000 ත් 10,000,000 ත් අතර &gha; 5>000>000 – 10>000>000 ,ilg;gl;l
රුපියේ 10,000,000 ට වැඩි &gha; 10>000>000 ,w;F Nkw;gl;l
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5.4 පාසලේ සිට ගඟට ඇති දුර (X) ghlrhiyapy; ,Ue;J ejpf;F cs;s Jhuk; (X)
මීටර 5 ට අඩු 5
kPww
; iu tpl
FiwtT

මීටර 5 ත් 10 ත්
අතර 5 - 10
kPww
; u;f;F
,ilg;gl;l

මීටර 10 ත් 50 ත්
අතර 10 - 50
kPww
; u;f;F
,ilg;gl;l

මීටර 50 ත්
100 ත් අතර
50 - 100
kPww
; u;f;F
,ilg;gl;l

මීටර 100 ත් 500
ත් අතර 100 500 kPww
; u;f;F
,ilg;gl;l

මීටර 500 ත්
කිලලෝ මීටර 1 ත්
අතර 500
kPww
; u;f;Fk; 1 fp.
kPww
; u;f;Fk;
,ilg;gl;l

කිලලෝ මීටර 1 ත් 2
ත් අතර 1
fp.kPw;wu;f;Fk; 2 fp.
kPww
; u;f;Fk;
,ilg;gl;l

කිලලෝ මීටර
2 ට වැඩි 2
fp. kPw;wu;f;F
Nkw;gl;l

5.5 ගඟ මට්ටලම් සිට පාසලට ඇති ද්ල උස (X) ejp ePu; kl;lj;jpw;Fk; ghlrhiy
miktplj;jpw;Fk; ,ilNaAs;s cauk;.
මීටර 1 ට
අඩු අඩු 1
kPww
; iu
tpl
FiwtT

6

මීටර 1 ත් 2
ත් අතර 1 2 kPww
; u;f;F
,ilg;gl;l

මීටර 5 ත්
10 ත් අතර
5 - 10
kPww
; u;f;F
,ilg;gl;l

මීටර්ග 10 ට
වැඩි 10
kPww
; u;f;F
Nkw;gl;l

නියඟ තත්වයන් පිළිබඳ ලතාරතුරු (X) twl;rp njhlu;ghd jfty;fs; (X)
6.1 නියඟ තත්වයකට ලමම ප්රලද්වශය/පාසල මින් ලපර භාජනය ී
තිලේද්?

ඔේ
Mk;

නැත
,y;iy

twl;rpapdhy; ,g;gpuNjrk; / ghlrhiy ,jq;F Kd;du; ghjpf;fg;gl;Ls;sjh ?

6.2 නියඟය නිසා පාසේ කටයුතු වලට බලපෑමක් සිදුවූලේද්?
twl;rpapdhy; ghlrhiy nraw;ghLfSf;F ghjpg;G

ඔේ
Mk;

නැත
,y;iy

cs;sjh ?
6.3 ලමම ප්රලද්වශය නියඟ තත්වයන්ට භාජනය ීලම් ප්රවනතාව ,g;gpuNjrj;jpy; twl;rp epiyik
Vw;gl$ba epfo;jfT
මාස 6 කට
වරක්6
khjj;jpw;F
xU Kiw

වාර්ගිකව
tUlhe;jk;

වසර 2 කට
වරක් 2
tUlj;jpw;F
xU Kiw

වසර 5 කට
වරක් 5
tUlj;jpw;F
xU Kiw

6.4 නියඟය නිසා පානීය ජල මූලාශ්ර සිඳී ගිලේද්? twl;rpapdhy; ePu;
%yq;fs; ghjpg;gile;Js;sjh ?

6.5 පානීය ජලය / සහනාධ්ාර ලබා ගත්ලත්ද්? FbePu; epthuzk;
ngw;Wf; nfhs;sg;gl;ljh ?

වසර 25 කට වරක්
25 tUlj;jpw;F
xU Kiw

ඔේ
Mk;

නැත
,y;iy

ඔේ
Mk;

නැත
,y;iy
Page 12 of 19

6.6 පානීය ජලය ලබා ගැනීමට ලපාදු ක්රමයක් තිබුලන්ද්? FbePu; ngw;Wf; nfhs;thjw;F VJk;
nghJ Vw;ghL fhzg;gl;ljh ?

ඔේ
Mk;

නැත
,y;iy

6.7 උෂරණත්වය ලහරතුලවන් ළමුන් ලරෝීී තිලේද් ntg;gk; fhuzkhf rpWtu;fs; Neha;
jhf;FjYf;Fl;gl;lduh?

ඔේ
Mk;

නැත
,y;iy

6.8 නියඟය ලහරතුලවන් ඔබ පාසලට ආර්ගික වශලයන් සිදුවූ පාඩුව :- twl;rpapdhy; ckJ
ghlrhiyf;F Vw;gl;l nghUshjhu ghjpg;G
රුපියේ 5,000 ට අඩු &gha; 5>000 tpl FiwT
රුපියේ 5,000 ත් 25,000 ත් අතර &gha; 5>000 – 25>000 ,ilg;gl;l
රුපියේ 25,000 ත් 50,000 ත් අතර &gha; 25>000 – 50>000 ,ilg;gl;l
රුපියේ 50,000 ත් 100,000 ත් අතර &gha; 50>000 – 100>000 ,ilg;gl;l
රුපියේ 100,000 ට වැඩි &gha; 1>000>000 ,w;F Nkw;gl;l

7

නායයෑම් පිළිබඳ ලතාරතුරු kz;rupT njhlu;ghd jfty;fs;
7.1 නායයෑම් තත්වයකට ලමම ප්රලද්වශය/පාසල මින් ලපර භාජනය ී
තිලේද්? kz;rupT mdu;j;jj;jpdhy; ckJ gpuNjrk; /

ඔේ
Mk;

නැත
,y;iy

ghlrhiy ,jw;F Kd;du; ghjpf;fg;gl;Ls;sjh ?
7.2 එම ප්රලද්වශලේ සිට පාසලට ඇති දුර :- mg;gpuNjrj;jpypUe;J ghlrhiyf;Fs;s Jhuk;
මීටර 50 ත්
100 ත්
අතර 50 –
100
kPww
; u;f;F
,ilg;gl;l

මීටර 100
ත් 500 ත්
අතර 100 –
500
kPww
; u;f;F
,ilg;gl;l

මීටර 500 ත් කිලලෝ
මීටර 1 ත් අතර
500 kPww
; u;f;Fk;
– 1 fp.kPww
; u;f;F
,ilg;gl;l

7.3 නායයෑම් තත්වය නිසා පාසලට / ලද්වපල වලට අලාභහානි
සිදුවූලේද්? kz;rupT mdu;j;jj;jpdhy; ghlrhiy

කිලලෝ මීටර
1 ත් 2 ත්
අතර 1 fp.
kPww
; u;f;Fk;
– 2
fp.kPw;wu;f;F
,ilg;gl;l

ඔේ
Mk;

කිලලෝ
මීටර 2 ට
වැඩි 2 fp.
kPww
; u;f;F
Nkw;gl;l

නැත
,y;iy

nrhj;Jf;fSf; Vw;gl;l Nrjk;
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7.4 ලමම ප්රලද්වශය නයයෑම් තත්වයන්ට භාජනය ීලම් ප්රවනතාවය? ,g;gpuNjrj;jpy; kz;rupT
mghak; Vw;gLtjw;Fs;s epfo;jfT
නිරිත දිග ලමෝසම් වැසි කාලය
njw;Nkw;F gUtf;fhw;W
kiof; fhyk;

ඊසාන දිග ලමෝසම් වැසි කාලය tl
fpof;F gUtf;fhw;W kiof;
fhyk;

7.5 නායයෑම් ලහරතුලවන් ඔබට/පාසලට ආර්ගික වශලයන් සිදුවූ පාඩුව :රුපියේ 100,000 ට අඩු &gha; 100>000 tpl FiwT
රුපියේ 100,000 ත් 1,000,000 ත් අතර &gha; 100>000 – 1>000>000 ,ilg;gl;l
රුපියේ 1,000,000 ත් 5,000,000 ත් අතර &gha; 1>000>000 – 5>000>000 ,ilg;gl;l
රුපියේ 5,000,000 ත් 10,000,000 ත් අතර &gha; 5>000>000 – 10>000>000 ,ilg;gl;l
රුපියේ 10,000,000 ට වැඩි

&gha; 10>000>000 ,w;F Nkw;gl;l

7.6 ආධ්ාර/ වන්දි මුද්ේ ලබා ගත්ලත්ද්? epthuzk; my;yJ
,og;gPL ngw;Wf;nfhs;sg;gl;ljh ?
8

ඔේ
Mk;

නැත
,y;iy

සුනාමි තත්වයන් පිළිබඳ ලතාරතුරු (X) Rdhkp mdu;j;jk; njhlu;ghd jfty;fs; (X)
8.1 පාසල සිට ලවරළට ඇති දුර :- ghlrhiyf;Fk; flw;fiuf;Fk; ,ilNaAs;s Jhuk;
ලවනත්
NtW

මීටර 100 ත් 500
ත් අතර 100 -500
kPww
; u;f;F
,ilg;gl;l

මීටර 10 ත් 25 ත්
අතර 10 – 25
kPww
; u;f;F
,ilg;gl;l

මීටර 25 ත් 50 ත්
අතර 25 -50
kPww
; u;f;F
,ilg;gl;l

මීටර 50 ත්
100 ත් අතර
50 -100
kPww
; u;f;F
,ilg;gl;l

මීටර 500 ත්
කිලලෝ මීටර 1 ත්
අතර 500
kPww
; u;f;Fk; 1 fp.
kPw;wUf;Fk;
,ilg;gl;l

කිලලෝ මීටර 1 ත් 2
ත් අතර 1 fp.
kPww
; Uf;Fk 2 fp.
kPww
; Uf;Fk;
,ilg;gl;l

කිලලෝ මීටර
2 ට වැඩි 2
fp. kPw;wu;f;F
Nkw;gl;l

8.2 පසුගිය සුනාමි තත්වයට ලමම ප්රලද්වශය/පාසල භාජනය ී තිලේද්?
fle;j Rdhkp mdu;j;jpdhy; ,g;gpuNjrj;jpy; my;yJ

ඔේ
Mk;

නැත
,y;iy

ඔේ
Mk;

නැත
,y;iy

ghlrhiyf;F ghjpg;G Vw;gl;ljh ?
8.3 පාසලට හානි සිදුවූලේද්? ghlrhiyf;F ghjpg;G Vw;gl;ljh ?
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8.4 සුනාමිය නිසා ජීවිත හා ලද්වපල හානි සිදුවූලේද්? Rdhkp mdu;j;jpdhy; capupog;G my;yJ
nrhj;Jf;fs; ghpf;fg;gl;ljh ?
ඔේ
Mk;

නැත
,y;iy

ලතාරතුරු tpguk;

8.5 ළඟම පිහිටි ආරක්ිත ප්රලද්වශ / උසර සරථානයට ඇති දුර :- mUfpy; cs;s ghJfhg;G
miktplj;jpd; Jhuk;
මීටර 50 ත්
100 ත්
අතර50 –
100
kPww
; u;f;F
,ilg;gl;l

මීටර 100
ත් 500 ත්
අතර100 –
500
kPww
; u;f;F
,ilg;gl;l

මීටර 500 ත් කිලලෝ
මීටර 1 ත් අතර 500
kPww
; u;f;Fk; 1 fp.
kPww
; Uf;Fk;
,ilg;gl;l

කිලලෝ මීටර
1 ත් 2 ත්
අතර 1 fp.
kPww
; Uf;Fk
2 fp.
kPww
; Uf;Fk;

8.6 වන්දි මුද්ේ ලබා ගත්ලත්ද්? ,og;gPL ngw;Wf;nfhs;sg;gl;ljh ?

9

ලවරළ ඛාද්නය පිළිබඳ ලතාරතුරු flyupg;G

කිලලෝ
මීටර 2 ට
වැඩි 2 fp.
kPww
; u;f;F
Nkw;gl;l

ඔේ
Mk;

නැත
,y;iy

njhlu;ghf jfty;fs;

9.1 පාසලේ සිට ලවරළට ඇති දුර :- ghlrhiyf;Fk; flw;fiuf;Fk; ,ilNaAs;s Jhuk;
මීටර 10 ට අඩු 10
kPww
; iu tpl
FiwtT

මීටර 10 ත් 25 ත්
අතර 10 – 25
kPww
; u;f;F
,ilg;gl;l

මීටර 25 ත් 50 ත්
අතර 25 -50
kPww
; u;f;F
,ilg;gl;l

මීටර 50 ත්
100 ත් අතර
50 – 100
kPww
; u;f;F
,ilg;gl;l

මීටර 100 ත් 500
ත් අතර 100 –
500 kPww
; u;f;F
,ilg;gl;l

මීටර 500 ත්
කිලලෝ මීටර 1 ත්
අතර 500
kPww
; u;f;Fk; 1 fp.
kPww
; Uf;Fk;
,ilg;gl;l

කිලලෝ මීටර 1 ත් 2
ත් අතර 1 fp.
kPww
; Uf;Fk 2 fp.
kPww
; Uf;Fk;

කිලලෝ මීටර
2 ට වැඩි 2
fp. kPw;wu;f;F
Nkw;gl;l

9.2 ලවරළ ඛාද්නයට පාසල පිහිටි ප්රලද්වශය භාජනය ී තිලේද්?;
ghlrhiy gpuNjrk; flyupg;gpdhy; ghjpf;fg;gl;Ls;sjh ?
9.3 පාසලට හානි සිදුවූලේද්? Ghlrhiy ghjpg;gl;ljh ?

ඔේ
Mk;

නැත
,y;iy

ඔේ
Mk;

නැත
,y;iy
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9.4 ලවරළ ඛාද්නය ලහරතුලවන් ඔබට/පාසලට ආර්ගික වශලයන් සිදුවූ පාඩුව :- flyupg;gpdhy;
cq;fSf;F my;yJ ghlrhiyf;F nghUshjhu uPjpahf Vw;gl;l ghjpg;G
රුපියේ 5,000 ට අඩු &gha; 5>000 tpl FiwT
රුපියේ 5,000 ත් 25,000 ත් අතර &gha; 5>000 – 25>000 ,ilg;gl;l
රුපියේ 25,000 ත් 50,000 ත් අතර &gha; 25>000 – 50>000 ,ilg;gl;l
රුපියේ 50,000 ත් 100,000 ත් අතර &gha; 50>000 – 100>000 ,ilg;gl;l
රුපියේ 100,000 ට වැඩි &gha; 1>000>000 ,w;F Nkw;gl;l

9.5 ආධ්ාර / වන්දි මුද්ේ ලබා ගත්ලත්ද්? ? epthuzk; my;yJ
,og;gPL ngw;Wf;nfhs;sg;gl;ljh ?

ඔේ
Mk;

නැත
,y;iy

10 සුලි සුළං තත්වයන් පිළිබඳ ලතාරතුරු (X) #whtsp njhlu;ghd jfty;fs; (X)
10.1 සුලි සුළං තත්වයකට ලමම ප්රලද්වශය (පාසල පිහිටි) මින් ලපර
භාජනය ී තිලේද්? #whtsp epiyik ghlrhiy

ඔේ
Mk;

නැත
,y;iy

miktpl gpuNjrj;jpy; ,jw;F Kd;du; Vw;gl;Ls;sjh ?
10.2 10.2 සුලි සුළං ලහරතුලවන් ඔබට/පාසලට ආර්ගික වශලයන් සිදුවූ පාඩුව :- #whtsp
epiyikapdhy; cq;fSf;F my;yJ ghlrhiyf;F nghUshjhu uPjpahf Vw;gl;l
ghjpg;G
රුපියේ 100,000 ට අඩු &gha; 100>000 tpl FiwT
රුපියේ 100,000 ත් 1,000,000 ත් අතර &gha; 100>000 – 1>000>000 ,ilg;gl;l
රුපියේ 1,000,000 ත් 5,000,000 ත් අතර &gha; 1>000>000 – 5>000>000 ,ilg;gl;l
රුපියේ 5,000,000 ත් 10,000,000 ත් අතර &gha; 5>000>000 – 10>000>000 ,ilg;gl;l
රුපියේ 10,000,000 ට වැඩි &gha; 10>000>000 ,w;F Nkw;gl;l

ලගා්නැගිලි
විනාශීම්
fl;blq;fs;
ghjpg;giljy;

අර්ගධ් ලලස
ලගා්නැගිලි විනාශීම්
gFjpahf
fl;blq;fs;
ghjpg;giljy;

ගසර වැටීම නිසා හානි
සිදුීම kuq;fs;
rupe;J
tpOtjdhy;
Vw;gl;l ghjpg;G

ලවනත්
NtW

10.3 පාසලේ ගුරුවරුන්/සිසුන්/අනධ්යන කාර්ගය මණ්ලයට සිදුවූ හානිය ghlrhiy Mrpupau;fs; >
khztu;fs; kw;Wk; fy;tp Jiwrhu Copau;fSf;F Vw;gl;l ghjpg;G

ඔේ
Mk;

නැත
,y;iy

ලතාරතුරු
tpguk;
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10.4 සුලි සුළං තත්ව වලට භාජනය ීලම් ප්රවනතාවය? #whtsp epiyik Vw;glf;$ba
epfo;jfT
නිරිත දිග ලමෝසම් වැසි
කාලය njw;Nkw;F
gUtf;fhw;W kiof;
fhyk;

ඊසාන දිග ලමෝසම් වැසි කාලය tl
fpof;F gUtf;fhw;W kiof;
fhyk;

11 සත්ව උවදුරු tpyq;Ffshy; Vw;gLk; Mgj;J
11.1 සත්ව උවදුරු ඇතිීලම් අවද්ානමක් ඇතිද් යන බව tpyq;Ffshy;
Mgj;J Vw;gLk; epiyik cs;sjh ?
11.2 උවදුරු කිරීලම් අවද්ානම් ඇති සතුන් Mgj;jpid Vw;gLj;Jk;
tpyq;Ffs;.
අලි ahid

බඹර /්දඹර
Njdp /Fstp

සුනඛ් eha;

ඔේ
Mk;

මදුරුවන්;
qsk;G

නැත
,y;iy

්වනත්; NtW

11.3 උවදුරු සිදුකරන කාල Mgj;jpid Vw;gLj;Jk; fhyk;
සතුන් tpyq;Ffs;.

දදනිකව
jpdKk;

මාසිකව
khjhe;jk;

මාස හයකට
වරක 6
khjj;jpw;F
xUKiw

වාර්ිකව
tUlhe;jk;.

අලි ahid
බඹර /ලද්ඹර Njdp
/Fstp
සුනඛ eha;
මදුරුවන් qsk;G
ලවනත් NtW

12 පාසැල තුල ඇති අලනකුත් අවද්ානම් ghlrhiyapDs; fhzg;gLk; Vida Mgj;jf;fs;
12.1 පාසල ඇති අවද්ානම් තත්ත්ව (උද්ා:- ලගා්නැගිලි ක්ා වැටීම්) ghlrhiyapDs; Vw;glf;$ba
Mgj;Jf;fs; ( cjhuzk; - fl;blq;fs; ,be;J tpOjy; )
අවදානම් තත්වය Mgj;J
epiyik

විසේතරය tpguk;

ආපද්ා ඇතිවිය හැකි රසායනික
ද්රවය Mgj;J Vw;gLj;jf;$ba
,urhad nghUl;fs;
ඉවත්කළ යුතු රසායනික අපද්රවය
mfw;wg;gl Ntz;ba ,urhad
fopTfs;
අවද්ානම් සහිත ලගා්නැගිලි
Mgj;jhd fl;blq;fs;
අවද්ානම් සහිත භුමිලේ පිහිටීම්
Mgj;jhd epug;gug;G
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අවද්ානම් සහිත විදුලි රැහැන්
Mgj;jhd kpd;rhu ,izg;G
අවද්ානම් සහිත ගසර Mgj;jhd
kuq;fs;

12.2 පාසලලන් බාහිර පාසලට ඇතිවිය හැකි ආපද්ා අවද්ානම් ghlrhiyf;F Gwr;Roypy; ,Ue;J
Mgj;ij Vw;gLj;jf;$ba fhuzpfs;
අවදානම් තත්වය Mgj;jhd epiyik

විසේතරය tpguk;

පාසැල ආසන්නලේ ඇති අවද්ානම් සහිත
සරථාන (කර්ගමාන්තශාලා ආදිය)
ghlrhiyf;F mUfhikapy;
fhzg;gLk; Mgj;jhd gpuNjrq;fs; (
njhopw;rhiy)
රසරථප්රහාර ආදිය jPtputhj jhf;Fjy;

13 පාසැලට පැමිලණන මාධ්ය ghlrhiyf;F tUihjUk; Kiw
13.1 ගුරුවරුන් සහ අනධ්යන කාර්ගයමණ්ලය (සංඛයාව) Mgj;jhd Mrpupau;fs; kw;Wk; fy;tp
Jiwrhuh Copau;fs; ( vz;zpf;if)
පයින් eil

පාපැදිය kpjp

ලමෝටර්ග

පාසේ බසර/

ලපාදු ප්රවාහන

ලවනත්

gtdpahf

tz;b

බිසිකලය

වෑන්

ලසරවා nghJ

NtW

Nkhl;lhu;

ghlrhiy

Nghf;Ftuj;J

irf;fps;

g]; / thd;

Nrit

13.2 සිසු සිසුවියන් (සංඛයාව) khztu;fs; ( vz;zpf;if)
පයින් eil

පාපැදිය kpjp

ලමෝටර්ග

පාසේ බසර/

ලපාදු ප්රවාහන

gtdpahf

tz;b

බිසිකලය

වෑන්

ලසරවා nghJ

Nkhl;lhu;

ghlrhiy

Nghf;Ftuj;J

irf;fps;

g]; / thd;

Nrit

ලවනත් NtW
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14 ඉහත සඳහන් ආපද්ා තත්වයන් වලට අමතරව ලවනත් ලතාරතුරු ඇත්නම් ලමම වගුව තුල සඳහන්
කරන්න Nkw;$wg;gl;l mdu;j;jq;fSf;F Nkyjpfkhf NtW jfty;fs; fhzg;gbd; ,f;
$z;bDs; tpgupf;f

•

උක්ත ලපෝරමයට අද්ාළ ලතාරතුරු ඇතුලත් කිරීලම්දී ලබාදී ඇති ඉ් ප්රමාණවත් ලනාලේනම්
අද්ාල අංකය යටලත් ඇමිණුම් එක්කල හැක. ලතාරතුරු පිළිබද් සවිසරතරාත්මක වාර්ගතා අලප්පක්ෂා
ලනාලකලර්ග. Nkw;Fwpg;gpl;l tplaq;fis tpgupf;f toq;fg;gl;l ,lk; ($z;L)
NghJkhdjhf ,y;yhtpbd; Fwpj;j ,yf;fj;jpd; fPo; tpguq;fis ,izf;f KbAk;.
Jfty;fs; njhlu;ghf mjpfsT? KOikahf tpgupf;f Ntz;ba mtrpak; ,y;iy.
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