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පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම


nto reward disaster mitigation projects

wdmod l<ukdlrK wud;HdxYh

 ජාතික හා ජාතන්තර පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් ආයතන
සමඟ සම්බන්ධීකරණෙයන් අඛණ්ඩව ආපදා පිළිබඳ
ෙතොරතුරු ලබාගැනීම.
 පජාව ඉවත් කිරීමට අවශ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම්
පණිවිඩ සිංහල, ෙදමළ හා ඉංගීසි භාෂාවලින් පතුරැවා
ලිම.
 පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් පණිවුඩ පතුරුවාලනු පිණිස
පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් කුළුණු 77 ක්, ඉතා අධි
සංඛාත/ අධි සංඛාත (වී.එච්.එෆ්./එච්.එෆ්) ගුවන්
විදුලි සන්නිෙව්දන පද්ධතිය, ජංගම දුරකථන, විදTත්
මාධ සහ සාම්පදායික කම භාවිතා කිරීම.

හදිසි ආපදා ෙමෙහයුම්
 ආපදා කළමනාකරණ මධස්ථානය ඕනෑම







ආපදා
අවස්ථාවකදී පතිචාර දැක්වීම සඳහා තිවිධ හමුදා,
ෙපොලිසිය ඇතුළු සියලු ආයතන සම්බන්ධීකරණය
කරනු පිණිස සතිෙය් දින හෙත්ම පැය 24 පුරාම
(24x7) කියාත්මක හදිසි ෙමෙහයුම් මධස්ථානය
(EOC) පිහිටුවා ඇත. ඕනෑම අවස්ථාවකදී හදිසි
ෙමෙහයුම් මධස්ථානෙය් සහය ලබා ගැනීමට 0112670002 යන අංකය ඇමතිය හැකිය.
දිස්තික් මට්ටෙම් හදිසි ෙමෙහයුම් මධස්ථාන (EOCs)
විශාල වසනයකදී කියාත්මක ෙව්.
හානියට පත් ජනතාව ඉවත් කිරීම, ෙසවීෙම් හා ගලවා
ගැනීෙම් ෙමෙහයුම් කියාත්මක කිරීම, සුභසාධන
මධස්ථාන කළමනාකරණය කිරීම, ෙසෞඛ හා
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් පවත්වා ගැනීම සහ පිසූ
ආහාර ෙබදා දීම සම්බන්ධීකරණය කරනු පිණිස ගාම
නිලධාරි ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් කමිටු පිහිටුවනු ලැෙබ්.
හානියට පත් ෙසේවාවන් පකෘතිමත් කරනු පිණිස
උපෙයෝගිතා ෙසේවා සම්පාදකයින් සමග හදිසි
ෙමෙහයුම් මධස්ථානය (EOC) සම්බන්ධ ෙවයි.
මාධ සමග සම්බන්ධ වී, හදිසි ආපදා තත්ත්වය ගැන
නිතිපතා නිෙව්දන නිකුත් කරයි.

"වඩා සුරක්ෂිත
සුරක්ෂිත ශී ලංකාවක් කරා...."
කරා...."
අධක්ෂ
අධක්ෂ ජනරාල් ,
ආපදා කළමනාකරණ මධස්
මධස්ථානය,
ානය,
විදා මාවත,
මාවත, ෙකොළඹ 07.
07.
දුරකථන

- 011011-2136136,
2136136, 011011-2670002,
2670002,
077077-3957900

ෆැක්ස්
ඊ-ෙම්ල්
ෙවබ්

- 011011-2670079,
2670079, 011011-2670025
- info@dmc.gov.lk ෙවබ්
- www.dmc.gov.lk

ආපදා කළමනාකරණ මධස්
මධස්ථානය
පිහිටුවීම හා එහි කර්තවයන්
කර්තවයන්
ආපදා කළමනාකරණ මධස්ථානය 2005 අංක 13 දරණ
ශී ලංකා වසන කළමනාකරණ පනතට අනුව ආපදා
කළමනාකරණය සඳහා වන ජාතික සභාවට පවරා ඇති
යම් කර්තවයන්වලට සහාය වනු පිණිස ස්ථාපිත ෙකොට
ඇත.
•
•

•

•

•

ජාතික ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම සහ ජාතික
හදිසි ආපදා පතිචාර සැලැස්ම පිළිෙයළ කිරීම සහ
කියාත්මක කිරීම
ජාතික සැලැස්ම මත පදනම්ව, ආයතනික ආපදා
කළමනාකරණ සැලැස්ම පිළිෙයළ කර ගැනීමට
අමාතාංශවලට, රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට හා
සංස්ථාවලට සහාය වීම

ආපදා ෙපරසූදානම්, හානි අවම කිරීම්,
වැළැක්වීම්,
සහන,
පුනරුත්ථාපන
හා
පතිසංස්කරණ කියාකාරකම් කියාත්මක කිරීම
සදහා සහය විම.
එබඳු වැඩසටහන් හා සැලසුම් කියාත්මක කරන
සංවිධානයන් සම්බන්ධීකරණය කිරීම, එබඳු
කියාකාරකම් සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරය ෙවතින්
මූල උපකාර ලබා ගැනීම, එම මුදල් අදාළ
පෙද්ශ සඳහා මුදා හැරීම, සහ ෙමම කටයුතු
නිරීක්ෂණය කිරීම හා ඇගයීම
පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන වැඩසටහන් පවර්ධනය
කිරීම සහ ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳ දත්ත
සමුදායක් ඇති ෙකොට පවත්වා ෙගන යාම.

ආපදා කළමනාකරණ මධස්
මධස්ථානෙය් සංවිධාන ව£හය
ව£හය
අධක්ෂ
ජනරාල්වරයා
ආපදා
කළමනාකරණ
මධස්ථානෙය් සමස්ත කළමනාකරණය සඳහා වගකීම දරයි.
නිෙයෝජ අධක්ෂ ජනරාල්වරයා ආපදා කළමනාකරණ
මධස්ථානෙය්
කියාකාරකම්
පිළිබඳ
සමස්ත
සම්බන්ධීකරණය හා නිරීක්ෂණය සඳහා වගකිව යුතු ෙව්.
හදිසි ආපදා ෙමෙහයුම්, ෙපරසුදානම් හා මහජන දැනුවත්
කිරිම සැලසුම් කිරීම, හානි අවම කිරීම, පර්ෙය්ෂණය හා
සංවර්ධනය, සහ මූල හා මානව සම්පත් යන අංශ පෙහේ එක්
එක් අංශය අධක්ෂවරයකුෙග් පධානත්වෙයන් කියාත්මක
වන අතර, නිෙයෝජ අධක්ෂවරෙයක් හා සහකාර
අධක්ෂවරුන් කීප ෙදෙනක් ඔහුට සහාය ෙවති.
එක්
එක්
දිස්තික්කෙයහි
ආපදා
කළමනාකරණ
සම්බන්ධීකරණ ඒකකයක් පිහිටුවා ඇත. දිස්තික්
ෙල්කම්වරයාෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් කියා කරන සහකාර
අධක්ෂවරයා
දිස්තික්
මට්ටෙම්
කියාකාරකම්
සම්බන්ධීකරණය හා කියාත්මක කිරීම සඳහා වගකීම දරයි.










ආපදා අවම කිරීම,
කිරීම, පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධනය
සංවර්ධනය






“දැනුම්වත් වි සුරක්ෂිත වු පජාවන්.”


“ස්වාභාවික, තාක්ෂණික හා මිනිසා මුල් වු වසන
කමානුකූලව කළමනාකරණය කිරීම තුලින් පජාව
අතරත්, ෙපොදුෙව් ජාතිය තුලත් සුරක්ෂිත
සංස්කෘතියක් බිහි කර එය තිරසාර කිරීම”



ජයගහණ
ජයගහණ හා ඉදිරි ගමන

දැක්ම

ෙමෙහවර

Preparedness Planning



1974 සිට ඓතිහාසික ආපදා ෙතොරතුරු
www.desinventar.lk යන ෙවබ් අඩවිෙය් ඇත.
නායයාම්, නියඟ, මුහුදු රළපහර, සුනාමි, සුළිසුළං,
අකුණු, ජලගැලීම්, ෙවරළ ඛාදනය සහ මුහුදු මට්ටම
ඉහළ යාම් පිළිබඳ උපදව විස්තර www.hazard.lk
යන ෙවබ් අඩවිෙය් ඇත.
උපදව සහගත පෙද්ශයන්හි නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා
වූ මාර්ෙගෝපෙද්ශ සංවර්ධනය කරනු ලැෙබ්.
සංවර්ධන ආයතනයන්ට සිය සැලසුම් තුළට ආපදා
පතිචාරය අන්තර්ගහණය කර ගැනීමට සහාය වීම.
හඳුනා ගත් උපදව සඳහා අවදානම් ස්වරූපය
පිළිෙයළ කිරිම
ආපදා පතිචාර පර්ෙය්ෂණ හා අධයන පවර්ධනය
කිරීම.

ජාතික ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම සහ ජාතික හදිසි
ආපදා ෙමෙහයුම් සැලැස්ම සම්පූර්ණ කර ඇත.
සියලු දිස්තික්ක සඳහා ආපදා ෙපරසූදානම් සැලැස්ම
සකස් කර ඇත.
දිස්තික්, පාෙද්ශීය හා ගාම නිලධාරී ෙකොට්ඨාස, පාසල්
සහ ෙරෝහල් ආශිතව ආපදා ෙපරසූදානම් හා පතිචාර
සැලැස්ම සංවර්ධනය කිරීමට පහසුකම්, මග ෙපන්වීම
හා සම්බන්ධීකරණය සැපයීම.
ආයතනික
ආපදා
කළමනාකරණ
සැලැස්ම
පිළිෙයළ කිරීමට රාජ ආයතනයන්ට සහාය වීම
දිස්තික්, පාෙද්ශීය හා ගාම නිලධාරී ෙකොට්ඨාස මට්ටෙම්
කමිටුවල විභව වසනවලට පතිචාර දැක්වීෙම්
ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීම
වසනවලට මුහුණ පෑමට ඉඩ ඇති අය ෙයොමුකිරිම
සඳහා ආරක්ෂිත ස්ථාන හඳුනා ගැනීම හා පජාවන්හි හා
පාසල් සිසුන්ෙග් දැනුවත්භාවය වැඩි දියුණු කිරීමට
ෙපරහුරු පැවැත්වීම
උපදව සහගත පෙද්ශයන්හි පළාත් පාලන ආයතනවල
දරා ගැනීෙම් ධාරිතාව අඛණ්ඩව සංවර්ධනය කිරීම.

අධාපනය
අධාපනය හා දැනුවත්භාවය









ආපදා කළමනාකරණය පාසල් විෂයමාලාවට ඇතුළු
කිරීම
පාසල් සිසුන්ට කියවීම සඳහා විවිධ උපදව පිළිබඳ
අතිෙර්ක පකාශන සංවර්ධනය ෙකොට ෙබදා හැරීම
රාජ ආයතන සඳහා දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන්
අඛණ්ඩව කියාත්මක කිරීම
සියලු ආපදාවලින් මිය ගිය අය අනුස්මරණය කරනු
පිණිස වාර්ෂික සුරක්ෂීත දින වැඩසටහන සංවිධානය
කිරිම හා ශී ලාංකිකයින් අතර සුරක්ෂීත සංස්කෘතියක්
බිහි කිරීම
තෘතියික අධාපන පද්ධතියට ආපදා පතිචාර සංකල්ප
හඳුන්වා දීම
ආපදා
කළමනාකරණ
මධස්ථාන
සම්පත්
මධස්ථානයට ආපදා කළමනාකරණ ශව දෘශ
පකාශන ලබා දීම.
ආපදා කළමනාකරණෙයහි නියැලි සියලු පාර්ශ්වයන්හි
කටයුතු සම්බන්ධීකරණය හා නිරීක්ෂණය කිරීෙම්
ජාතික ෙව්දිකාව ෙලස ජාතික ආපදා කළමනාකරණ
සම්බන්ධීකරණ කමිටුව පිහිටුවීම.

