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ඇමුණුම් පටුන 
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ා ත්ොරතුරු 
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ඇමුණුම 03 නුඒරඑළි, දිස්ථත්රික් ග ාම නිාධ්ාන්්ා ව ස්ස්ථත්ර 

 

ඇමුණුම 04 ත්රිස්ධ් හමුදාා ේ, ා පොලිසිා ේ හා මුදඒා ගැනීා ම් කණ්ඩා,ම් ස්ම්බ්ධ් කරගත් හැකි නිාධ්ාරී් 

  

ඇමුණුම 05 ආපදා කළමනාකරණ කමිටු ස්ාමාජික,්ා ව ා ත්ොරතුරු  

ඇමුණුම 06 ආපදා කළමනාකරණ,  ස්ම්බ්ධ් අා නකුත් ා ස් ඒා ස්ප,න ආ,ත්න,් ස්ම්බ්ධ් කරගත් හැකි 
නාමාඒලි,  

  
 

ඇමුණුම 07 ප්රාම ආහාර ා ේා පැ, 6 ක් ග ඇතුළත් ාබාදීම ස්ඳහා හදුනාගත් ආ,ත්නඒා  ස්ම්බ්ධීකරණ 
නාමාඒලි, 

 

ඇමුණුම 08 ප්රාා ශීය, ස්හ ා ස්්ය අාංශය සඒා ස්ම්බ්ධීකරණ නාමාඒලි, 

ඇමුණුම 09 රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ානඒා දිස්ථත්රික් ග හා ප්රාා ශීය, මමේ ම්ඒා දී ප්ර මාාර දැක් ගීමා ම්දී ස්ම්බ්ධීකරණ 

නාමාඒලි, 

ඇමුණුම 10  දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ වකක,් ප්රාා ශීය, වකක,් ස්ම්බ්ධ් කරගත් හැකි ක්රමා ේද, 

ඇමුණුම 11 නුඒරඑළි, දිස්ථත්රික් ගකා ේ මාධ්යා ේදී්ා ව නාම ා කන, 

ඇමුණුම 12 ත්ත්ත්ඒ ඒා්යත්ා ආකෘ ම, 

ඇමුණුම 13 ආපදාා ඒ් පසු කැලි කස්ා බැහැර කිරීා ම් ක්රමා ේද,  ස්ම්බ්ධ් ආ,ත්න ස්ම්බ්ධ් කර ගත් හැකි 

ක්රමා ේද, 

ඇමුණුම 14 ා ඒනත් අත්යඒශය සය දුරකාන නාමාඒලි, 
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1.0. ෙැදින්වීෙ 

ජාතිචක ෙට්ගටුන් ියහිටුවා ඇතිච ෙදිසි දේෙදේෙයුම් ෙධයස්ථාානය  නනමෙ ෙදිසි නවස්ථාාවකදී කාර්ය්ෂෙ නන්දටුන් 

ස්ම්බන්ධීකරණ කගයුතු කි/ ෙ ඒ ස්ඳො ප්රතිචාාර දැ්වවීෙ ස්ෙ දේපර නවශය ා ියළිබඳ ක්රියාකාරිදේේ දේම් ෙදිසි 

දේෙදේෙයුම් ෙධයස්ථාානය ස්තිචදේ  පැය විසිෙ ර පුරාෙ ක්රියාත්ෙක වන න ර ඒ ෙ න් ආපදා කළෙනාකරණය 

ස්ඳො සියළුෙ දේ ොරතුරු ස්ෙ නවශය සියළුෙ ස්ම්පත් ියළිබඳ ස්ම්බන්ධීකරණය කරනු ලැදේේ. ජාතිචක ෙදිසි 

දේෙදේෙයුම් ස්ැලැස්ථදේම් ක්රියාකාරි ස්ැලැස්ථෙ දේලස් දේෙෙ ස්ැලසුම් ිප්රදේශියය ස්ෙ ජාතිචක  දේලස් ස්ැකසිෙ සිදුකරන ලද 

න ර දේෙිනන් ප්රාදේශියය ස්ැලැස්ථෙග මුලිකත්වය දේදටුන් එය ළධර්ොණය කරන ලදි. දේෙහි දි ආපදාව්ව සිදුවන 

නවස්ථාාදේේ පගන් එය ෙනා කාර්ය්වෂෙ ාවයකින් යුතුව කළෙනාකරණය කර ගැළධෙග  

දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ තුලින් නවස්ථාාව ස්ැලදේස්නු ඇ . දේෙදේෙයුම් ෙැදිරිය ස්තිචදේ  දින ෙදේත්ෙ පැය විසිෙ ර තුළෙ 

ක්රියාත්ෙක පාලන ෙැදිරිය්වද සියළුෙ ස්න්ළධදේේදන පපකරණ පාලනය කළ ෙැකි ස්න්ළධදේේදන ෙැදිරිය්වද ඇ . 

 වද ආපදා කළෙනාකරණදේ  සියළුෙ නවස්ථාාවන් ආවරණය වන පරිදි ස්ෙ ඊග ස්න්ධි වන සියලු පාර්ශථවයන්දේේ 

කාර්ය ාාරය ආවරණය වන පරිදි දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ ස්කස්ා ඇ . දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ තුළ ගැලිම් ස්ගෙන් ෙඟින් එෙ 

කාර්යයන්දේේ දේපළගැස්ථෙද ස්ම්ෙ  ක්රියා පපාපාපා ෙරො ස්විස්ථ රාත්ෙක ස්ගෙන්ව ද නන් ර්ග  දේේ. දේෙෙ 

ප්රාදේශියය ස්ැලැස්ථෙ තුල ආපදා  ත්ත්වයක දී ක්රියාත්ෙකවන සියලුෙ පාර්ශථවකරුවන්දේේ දුරකාන නංක ස්ෙ 

විකමප ස්න්ළධදේේදන ක්රෙ ඇතුළත් වන න ර එෙ පාර්ශවකරුවන් ස්ම්බන්ධ කර ග ෙැකි කාලපරිච්දේේද ස්ඳෙන් 

දේේ. දේෙෙ න් නනැෙ නවස්ථාාවක ආගන්තුක ළධළධාරියකුග පවා දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ තුලින්  ෙ කාර්යාාරය ඉ ා 

කාර්ය්වෂෙව ස්ෙ ඵලදාින දේලස් ඉටු කිරිදේම් නවස්ථාාව පදාවනු ඇ .  

දේෙෙ ප්රාදේශියය ස්ැලැස්ථෙ තුලින් ත්රිවිධ ෙමුදාව ස්ෙ දේපොසිසිය ස්ම්බන්ධිකරණය, පළමු ආොර දේේල ලබාදිෙ ඇතුළු 

ප්රධාන ආපදා කළෙනාකරණ කගයුතු දේවනුදේවන් ෙෙගු දායකත්වය්ව ද්වවින. දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ යම් ළධශථචි  කාල 

පරිච්දේේදයකග නනුව යාවත්කාලින කිරිෙ නළධවාර්ය වන න ර එෙ න් දේෙෙ ස්ජිවි දත්  ගබඩාව්ව දේලස් පවත්වා 

ග  ෙැක. 

සියලුෙ දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙනාකරණ ඒකක ෙරො දේෙහි ඇමුමම් යාවත්කාලින වුම දත්  ස්ෙඟ ස්ම්පුර්ණ විය 

යුතු දේේ. දේෙෙ න් වඩා ඵලදාින ආපදා කළෙනාකරණ ක්රියාවලිය්ව ඇතිචදේකොග ප්රජාවන්දේේ සුර්වෂි  බව ඇතිච 

කිරිෙ තුළින් ආපදාවන්ග මුහුණ දියෙැකි ප්රශස්ථ  ශ්රී ලංකාව්ව හිහිවනු ඇ . 
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02. ආපදා ප්රතිචාාර දැ්වවිදේම් ප්රධාන ියයවරයන් 

ක්රියාදාෙය 2.1.ආපදාව සිදුවීෙ ියළිබද දැන ගැනීෙ 

         

       

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දැනුවත් කි/ ෙ කරනු 

ලබන ළධළධා/ න් 

දුරකාන 

නංකය 
ඊදේම්ම 

විකමප ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ප්රාා ශීය, ා කකම් ඇමුණුම් 06 
ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

ඇමුණුම් 01 

ාම නිළධ්ාරී ඇමුණුම් 03 
ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ 
ා පොලිසි, 

ඇමුණුම් 04 

ාමීය , ආපදා 
කළමනාකරණ කමිටු 

ඇමුණුම් 05 

ස්ථා ේච්ඡා නිළධ්ාරී් ඇමුණුම් 04 

117 ඇමතුම් 
මැදින්,(මහිනත්ාඒ) 

ඇමුණුම් 10 

මාධ්ය ඇමුණුම් 11 
ප්රා ශශය සා ේ සිදුඒන ආපදා ිළළිබද ා ත්ොරතුරු ිමම් මමේ ා ම් සි  දිස්ථත්රික් ග 
ආපදා කළමනාකරණ වකක, ා ඒත් ාගා ස්, යුතුා ේ. ා ම, ආපදා ඒා 
ත්රීඒත්ාඒ,්  අදාාඒ ාත්ා ා ක ක කාා,ක් ග තුා ආපදා කළමනාකරණ  
නිළධ්ාන්් දැනුඒත් ස්, යුතුා ේ. ා ම් ා ඒනුා ඒ් මනා ස්්නිා ේදන 
ක්රමා ේද,ක් ග ඇ මකා යුතු අත්ර එම පශධ් ම ,ාඒත්කාලින කින්ම  ආපදා 
කළමනාකරණ දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර අධ්යක් ගකකා ව ඒගීමම ඒනු ඇත්. 

දැනුවත් කි/ ෙ කරනු 

ලබන ළධළධා/ න් 

දුරකාන 

නංකය 
ඊදේම්ම 

විකමප ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

ඇමුණුම් 01 

දි.ා ක/ අ මා ්යක 
දි.ා ක. ඇමුණුම් 06 

අදාා ආ,ත්න ඇමුණුම් 06 
සි,ළුම ආපදාඒ් ිළළිබද දිස්ථත්රික් ග ාහළ නිළධ්ාන්් ස්හ අදාා නිළධ්ාන්් 
ිළළිා ඒලි් දැනුඒත් කළ යුතුා ේ. ා ම් ස්දහා දැනුඒත් කින්ා ම් ස්ැළැස්ථමක් ග 
 මිම, යුතු අත්ර සි,ළුම ආපදාඒ් ිළළිබදඒ දිස්ථත්රික් ග ා කකම් ඇතුළු 
ඒගකිඒ යුතු නිළධ්ාන්් දැනුඒත් කින්ම අනිඒා්ය, ඒනු ඇත්. 

X= ආපදාව සිදු වීෙ 

ිදේේලාව  

ආපදාව 

X+ 8මිනිත්තු 

X + 10මිනිත්තු 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා 

කළමනාකරණ 

වකක, 

දිස්ථත්රික් ග 

ා කකම්/අ.දි.ා ක.

/ආ.ක.ම./ 

ප්රා.ා ක./ ා.නි. 

වගකිෙ 

කාලය ිආපදාව 

නනුව දේවනස්ථදේේ 

නවෙ කාලය්ව තුල 

ආපදාව ියළිබඳ 

දේ ොරතුරු ලබාදිය 

යුතුදේේ.  

ආපදාඒ අනුඒ ා ඒනස්ථ ා ේ. 

(අඒම කාා,ක් ග තුා ආපදාඒ 

ිළළිබඳ ා ත්ොරතුරු ාබාදි, 

යුතුා ේ.) 
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වගුව 2.1. ආපදාව සිදුවීෙ ියළිබද දැන ගැනීෙ /  ෙවුරු කර ගැළධෙ. 

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරන 

ළධළධාරි 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

ප්රා ශශය සා ේ සිදුඒන ආපදා 
ිළළිබද ා ත්ොරතුරු ිමම් 
මමේ ා ම් සි  දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ වකක, 
ා ඒත් ාගා ස්, යුතුා ේ. ා ම, 
ආපදා ඒා ත්රීඒත්ාඒ,්  
අදාාඒ ාත්ා ා ක ක කාා,ක් ග 
තුා ආපදා කළමනාකරණ  
නිළධ්ාන්් දැනුඒත් ස්, 
යුතුා ේ. ා ම් ා ඒනුා ඒ් මනා 
ස්්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග 
ඇ මකා යුතු අත්ර එම 
පශධ් ම ,ාඒත්කාලින කින්ම. 
 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ 
ා පොලිසි, 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ාමීය , ආපදා 
කළමනාකරණ කමිටු 

 ස්ථා ේච්ඡා නිළධ්ාරී් 

 117 ඇමතුම් 
මැදින්,(මහිනත්ාඒ) 

 මාධ්ය 

අදාා දුරකාන 
අාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 
(ා ප්ශගලික 
ඊා ම්ක භාස්ත්,/ 
රාිකාන් 
,ාඒත්කාලීන 
නැත්) 
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

ආපදා 
සිදුස් 
ස්නාඩි 5ක් ග 
ඇතුාත් 

සි,ළුම ආපදාඒ් ිළළිබද 
දිස්ථත්රික් ග ාහළ නිළධ්ාන්් ස්හ 
අදාා නිළධ්ාන්් ිළළිා ඒලි් 
දැනුඒත් කළ යුතුා ේ.  

 දි.ා ක/ අ මා ්යක 
දි.ා ක. 

 ආපදා 
කළමනාකරණ 
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක 

 අදාා ආ,ත්න 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ 
ා පොලිසි, 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ාමීය , ආපදා 
කළමනාකරණ කමිටු 

 ස්ථා ේච්ඡා නිළධ්ාරී් 

 117 ඇමතුම් 
මැදින්,(මහිනත්ාඒ) 

 මාධ්ය 

අදාා දුරකාන 
අාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

ආපදාඒ 
සිදුස් 
ස්නාඩි 
10ක් ග ා හෝ 
15ක් ග තුා 
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ක්රියාදාෙය 2.2. පුර්ව දැනුම් දිෙ - දිස්ථත්රි්ව දේමකම්/ ආ.ක.ෙ. සිග ාෙ ළධළධා/ / 

ාමීය ය ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ද්වවා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර 

නධය්වෂ 

දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක විසින් බලය දේදන 

ළධළධාරින් 

ආපදා ස්හන 
නිළධ්ාන් 

 
 
 
           ඇමුණුම් 01 

ස්හකාර 
ස්ම්බ්ධීකාරක 

පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්(ආ.ක.ම. 
මගි් 
ත්ාඒකාලිකඒ) 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්(දි.ා ක. 
මගි් 
ත්ාඒකාලිකඒ) 

ඇමුණුම් 06 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ වකක, තුා       නිළධ්ාන්් 
ස්ඳහා ඇමතුම් ස්ැළැස්ථම ක්රි,ාත්මක කළ        යුතුා ේ. 
ා මහිදි ස්ම්මත් ක්රි,ා ප කපා ක, අනුඒ     ක්රි,ා කළ යුතු 
අත්ර ා මහිදි නිඒැරදි ා ත්ොරතුරු         දිස්ථත්රික් ග නිළධ්ාන්් 
ස්හ මහිනත්ාඒ ා ඒත් ාබා දි,       යුතුා ේ. ා මහිදි 
දිස්ථත්රික් ගක, තුා පඒ මන ර්්යඒ දැනුම්       දිා ම් ක්රම ා ේද, 
ක්රි,ාත්මක කළ යුතුා ේ. 

ආපදාවන්ග නදාලව දැනුම්දීෙ යුතු ළධළධා/ න් ියළිදේවල 

නෙ 
දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ආ.ක.ම. ඇමුණුම් 01 
අදාා ආ,ත්න-
(ත්ාක් ගකණික ා හෝ 
ත්ාක් ගකණික ා නොඒන)  ඇමුණුම් 06 
දිස්ථත්රික් ග ා කකම්/  අ ම. 
දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

යුශධ් හමුදාඒ 

ඇමුණුම් 04 
නාස්ක හමුදාඒ 

ගුඒ් හමුදාඒ 

ා පොලිසි, ස්හ සිස්ක 
ආරක් ගකක බාකා,.  

ආපදා ා ත්ොරතුරු ප්රා ශශය සා ේ දිස්ථත්රික් ග ා කකම් ඇතුළු        
ප්යශය සඒකරුඒ් ා ඒත් දැනුම් දිම ආපදා කළමනාකරණ        දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර අධ්යක් ගකක ස්සි් කළ යුතුා ේ. ා මහිදි හු  ස්සි් නම් 
කරන ාද ස්හ,ක දිස්ථත්රික් ගආපදා කළමනාකරණ නිළධ්ාන්් 
හරහාද ා ම, ාබාදිම කළ යුතුා ේ. ා මහිදි ස්ධිමත් දැනුම් දිා ම් 
ස්්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග භාස්ත්ා කළ යුතුා ේ. 

X+ 5 ටුළධත්තු 

වගකීම 

 

කාලයිආපදාව නනුව 

දේවනස්ථදේේ නවෙ 

කාලය්ව තුල ආපදාව 

ියළිබඳ දේ ොරතුරු 

ලබාදිය යුතුදේේ.  
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ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ 

ප්රධ්ාන කා්ය,ාා, 

දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙනාකරණ ඒකකය 

 

District SOP 

 ා ත්ොරතුරු ාබා ගැනිම. 

 ා ත්ොරතුරු ස් හ් කර ගැනිම 
(ා ාස් අාංක,් ස්හ ස් හ් 
ා ,දිම) 

 ා ත්ොරතුරු ස්ථථිර කර ගැනිම. 

 ා ත්ොරතුරු ාබාදිම  ස්ථථිර කින්ම  
නැඒත් ාබාදිම. 

 ගත් ක්රි,ාමා්යග ස් හ් කර 
ගැනීම. 
(දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර අදයක් ගක ා ඒත් 
ා ම් ිළළිබද ඒගීමම පැඒා ්ය) 
 

   ර්්යඒ දැනුම් දිා ම් ක්රමා ේද,් 
      (දුරකාන ෆැක් ගස්ථ ර්්යඒ අනතුරු 
      ඇඟස්ා ම්   ස්මාි ා ේබ් අඩස්) ආපදා 
      කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන, මින් 
      ත්ාක් ගකණික ආ,ත්න 
      ස්ම්බ්ධිකරණ, කරමි් ර්්යඒ 
      අනතුරු ඇඟස්ම් දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
      කළමනාකරණ වකක ා ඒත් 
      ත්ාක් ගකණික දත්ත් පැ, 24 ර්රා ාබා 
      දි, යුතු,. ව ස්දහා ර්්යඒ දැනුම් දීා ම් 
      ක්රම ා ේද,. 
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දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර 

නධය්වෂ 
දු. නංකය දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක විසින් බලය දේදන ළධළධාරින් 

ආපදා ස්හන නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 

ස්හකාර 
ස්ම්බ්ධීකාරක 

පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්(ආ.ක.ම. 
මගි් ත්ාඒකාලිකඒ) 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්(දි.ා ක. 
මගි් ත්ාඒකාලිකඒ) 

ඇමුණුම් 06 

ිනත්ාඒ දැනුඒත් ක්රම ා ේද,  නැරිමම  ,ාම ඒැළැක් ගස්ම ස්හ ප්රා ශශය සා ේ 
ආරක් ගකාඒ ස්ම්බ්ධ්ඒ  ස්ම්බ්ධීකරණ ක යුතු ඒා ඒගකිම දිස්ථත්රික් ග  

       ස්හකාර අධ්යක් ගකකඒර,ා  පඒරනු ඇත්. 

ා ගොදුරුස්, හැකි ාමීය , ි නත්ාඒ / ප්රිාඒ් ාඒත් කිරීම  

තීරණ ගැනීම හා අඒශය සය පපා දස්ථ ාබාදී ( නැරීමම ,ාම 

ඒැාැක් ගීමම  ආරක් ගකක ිළ,ඒර ගැනීම) 

 

 දේගොදුරු විය ෙැකි ජන ාව දැනුවත් කිරිෙ සිදු කළ යුතුදේේ. දේෙහිදි ඉවත් විෙ ස්ඳො නවශය  රම් කාලය්ව ස්හි ව 

දේෙෙ දේ ොරතුරු ජන ාවගලබාදිය යුතුදේේ.  වද ඒ ස්ඳො පුර්ව දැනුම් දිදේම් පශධතිචය ඉ ා ස්ක්රියව  බාග  යුතුදේේ.  
 

 ආපදා ත්ත්වය නැරඹිෙග යාෙ වැළැ්වවිෙ ස්ඳො ආර්වෂක නංශ ස්ෙග කගයුතු ස්ංවිධානය කළ යුතුදේේ. 
 

 

 ප්රදේශශදේ  ආර්වෂාව දේවනුදේවන් ඉදිරි වැඩ කගයුතු ස්ංවිධානය කළ යුතු දේේ. 

ා ගොදුරු ස්, හැකි ාමීය , ිනත්ාඒ/ප්රිාඒ් ාඒත් 

කිරීම  තීරණ ගැනීම හා අඒශය සය පපා දස්ථ ාබා දී ( 

නැරමීය ම  ,ාම ඒැළැක් ගීමම ස්හ ආරක් ගකක ිළ,ඒර 

ගැනිම ස්ම්බ්දීකරන, දිස්ථත්රික් ග ආපදා 

කළමනාකරණ ස්හකාර අදයක් ගක ඒර,ා ස්සි් කා 

යුතුා ේ ) 



9 
 

 

වගුව2.2. පුර්ව දැනුම් දිෙ දිස්ථත්රි්ව දේමකම්/ ආ.ක.ෙ. සිග ාෙ ළධලධා/ / ාමීය ය 

ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ද්වවා ලබා දීෙ. 

 

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරන 

ළධළධාරි 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

ා ත්ොරතුරු ාබා 
ගැනිම 
(ා ම් ස්ඳහා 
ස්ා ශය ස ෂිත් 
කණ්ඩා,මක් ග 
ආපදාඒ සිදුවු 
ස්ථාාන, ා ඒත් 
ා ,ොමු ා කො  
නිර්ත්රා ,්ම 
,ාඒත්කාලින 
කින්ම කළ යුතුා ේ. 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 

 

අදාා දුරකාන 
අාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

සිදුීම පැ,ක 
කාා,ක් ග 
ඇතුාත් 

ආපදා 
කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, මින් 
ත්ාක් ගකණික ආ,ත්න 
ස්ම්බ්ධිකරණ, 
කරමි් ර්්යඒ 
අනතුරු ඇඟස්ම් 
දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ 
වකක ා ඒත් 
ත්ාක් ගකණික දත්ත් 
පැ, 24 ර්රා ාබා 
දිම. 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 

 

අදාා දුරකාන 
අාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ 
වකක, තුා 
නිාධ්ාන්් ස්ඳහා 
ඇමතුම් ස්ැළැස්ථම 
ක්රි,ාත්මක කළ 
යුතුා ේ. 

 ස්හකාර 
ස්ම්බ්ධීකාරක 

 පත්කරනු ාබන 
නිාධ්ාරී්(ආ.ක.
ම. මගි් 
ත්ාඒකාලිකඒ) 

 පත්කරනු ාබන 
නිාධ්ාරී්(දි.ා ක
. මගි් 
ත්ාඒකාලිකඒ) 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 
 

අදාා දුරකාන 
අාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

 

ආපදා ා ත්ොරතුරු 
ප්රාා ශශය සා ේ දිස්ථත්රික් ග 
ා කකම් ඇතුළු 
පා්යශය සඒකරුඒ් 
ා ඒත් දැනුම් දිම  
 

 ස්හකාර 
ස්ම්බ්ධීකාරක 

 පත්කරනු ාබන 
නිාධ්ාරී්(ආ.ක.

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

අදාා දුරකාන 
අාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  

 

01 
01 

ඇමුණුම් 01 ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 
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ම. මගි් 
ත්ාඒකාලිකඒ) 

 පත්කරනු ාබන 
නිාධ්ාරී්(දි.ා ක 
මගි් 
ත්ාඒකාලිකඒ) 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 

 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

ිනත්ාඒ දැනුඒත් 
ක්රම ා ේද, 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 ත්රිස්ද හමුදාඒ  
ා පොලීසි, ස්හ 
අා නකුත් ාමීය , 
ස්්නිා ේදන 
ක්රම ා ේද,්.  
 

 
 

ාමි, මමේ ම 
ස්දහා - මාධ්ය 
දුරකාන / CDMA 
ා පොලිසි, ස්හ 
රාිය ා නොඒන 
ස්ාංස්ධ්ාන ස්තු ර්්යඒ 
දැනුම් දිා ම් 
පපකරණ පශධ් ම, 
ින ඇමතුම් 
කමේ ා 
ස්යිර් 
පාරම්පන්ක 
ස්්නිා ේදන 
ක්රමා ේද,් 
පණිස්ඩකරුඒ් 

බාපෑමක  
ාක් ගස්, හැකි 
අඒස්ාන 
ර්ශගා,ා 
දක් ගඒා ා මම 
පණිස්ඩ, 
ාබා දි, 
යුතුා ේ. ා මහි 
ස්ම්පූ්යණ 
ඒගීමම 
දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක 
ඒර,ා ා ඒත් 
පැඒා රනු 
ඇත්. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇමුණුම් 01 
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දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර 

නධය්වෂ 

දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක විසින් බලය දේදන ළධළධාරින් 
ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 
ඇමුණුම් 01 
 

දිස්ථ.ආ.ක.ස්හකාර  

කළමනාකරණ 
ස්හකාර 
පත්කරනු ාබන 
නිාධ්ාරී්(දි.ා ක. 
මගි් 
ත්ාඒකාලිකඒ) 
පත්කරනු ාබන 
නිාධ්ාරී්(ආ.ක.ම. 
මගි් 
ත්ාඒකාලිකඒ) 
ආපදාඒ් ිළළිබදඒ ා ත්ොරතුරු රැස්ථකින්ම අනිඒා්ය, 

       ඒන අත්ර ා මම ා ත්ොරතුරු ාබාගැනිා ම් ස්ම්ර්්යණ 
       ඒගකිම දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර අධ්යක් ගකක ස්හකාර ආපදා 
       කළමනාකරණ ස්ම්බ්ධිකාරක ස්හන ා ස් ඒා 
       නිාධ්ාන්්  පැඒා රන අත්ර ා මම ා ත්ොරතුරු ාබා 
       ගැනිම ස්ඳහා නි,මිත් ස්් නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග 
       ඇ ම කා යුතුා ේ. පළමු ක්රම, අස්ා්යාක වු ස්  
       ස්කකප ස්්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග  මිම, යුතුා ේ. 

ෙදිසි දේෙදේෙයුම් ෙැදිරිය දැනුවත් කි/ ෙ ස්ෙ යාවත්කාසින 

කි/ ෙ 
 

නෙ 
දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

DO - 1 

ඇමුණුම් 10 

DS - 1 
DS - 2 
DS - 3 
කළමනාකරණ 
ස්හකාර 
 ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ හදිසි ා මා හයුම් මැදින්, 

        පැ, 24 ර්රා දින 07 තුා ක්රි,ාත්මක ඒන අත්ර එම මැදින්, අත්ර 
        පැ, 24 ර්රා දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ වකක ස්ම්බ්ධ් ස්, 
        යුතු අත්ර ව ස්ඳහා ස්්නිා ේදන ක්රම කිහිප,ක් ග භාස්ත්ා කළ  
        යුතුා ේ. ත්ඒද එම ස්්නිා ේදන ක්රම ා ේද,  ස්ස්ධ් ක්රම භාස්ත්ා 
        කින්මද එහි නි,ම ලිිළන,්  අාංක,න ස්ඳහ් කළ යුතුා ේ. 

දේ ොරතුරු ස්ෙ ඡායාරූප, ස්ජීවී 

දර්ශන ලබා දේදන ක්රෙදේේදය 
 

ෆැක් ගස්ථ  
දුරකාන  
ඊා ම්ක (ා ප්ශගලික ඊා ම්ක 
භාස්ත්,/ රාිකාන් 
,ාඒත්කාලීන නැත්) 

 

Skype/ 
IMO/Whatsapp 

 

CDMA  

Satellite  
ආපදා ත්ත්ත්ඒ,කදී ා ත්ොරතුරු  ස්ජිස් 

       ද්යශය සණ  ඡා,ාරූප ස්හ ත්ත්ත්ඒ ඒා්යත්ාඒ් 
       ාබාදිම ස්ඳහා ස්්නිා ේදන ක්රම කිහිප,ක් ග 
       භාස්ත්ා කළ යුතුා ේ. ා මහිදි  ෆැක් ගස්ථ  
       දුරකාන ඊා ම්ක Skipe,IMO,Whats Apps 
ස්හ ා්ද්රිකා ත්ාක් ගකණික ක්රමා ේද,්  
       භාස්ත්ා කින්ම අනිඒා්ය, ා ේ. 

ත්ත්ත්ඒ ඒා්යත්ා ආකෘ ම, 

ඇමුණුම 

12 
    

     

     

     

     

     

     

     

01 

වගකීෙ 

 

කාලය ිනවෙ විනාඩි 

30 ආපදා  ත්ත්වය 

ස්ෙ ප්රදේශශය ෙ  

දේවනස්ථ විය ෙැක.   

 

දිස්ත්රික් ආපදා 

කළමනාකරණ ඒකකය 

 

ක්රියාදාෙය - 2.3.ආපදාව ියළිබඳ මුලික දේ ොරතුරු රැස්ථ 

කි/ ෙ 
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ආපදා  ත්ත්වයකදි එෙ  ත්ත්වය ියළිබඳ ස්ංෂිප්   ත්ත්ව වාර් ාව්ව දිනකග 02 වර්ව පදැස්න 10.00 ස්වස් 
3.00ග දේපර ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානදේ  ෙදිසි දේෙදේෙයුම් ෙැදිරියග ලබාදිය යුතුදේේ. දේම් ස්ඳො 

ස්න්ළධදේේදන ක්රෙ කිහිපයකග පපරිෙ ක්රෙදේේදයන් ෙරො ෙදිසි දේෙදේෙයුම් ෙැදිරියග ලබාදිය යුතුදේේ. දේෙෙ 

 ත්ත්ව වාර් ාවග සිශධියග නදාලව පපරිෙ දේ ොරතුරු ි 12 ඇමුමෙග නනුව  ආකෘතිචයග ඇතුලත් විය යුතුදේේ. 

විදේශේෂදේයන්ෙ දේෙෙ  ත්ත්ව වාර් ාව ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානදේ  ස්ෙකාර නධය්වෂ ස්ෙ ස්ෙන 

දේස්ේවා ළධලධාරින් යන දේදදේදනා ඇතුළුව දිස්ථත්රි්ව දේමකම් නත්ස්න් කළ යුතුදේේ. 
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වගුව2.3. ආපදාව ියළිබඳ මුලික දේ ොරතුරු රැස්ථ කි/ ෙ 

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරන 

ළධලධාරි 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

ා ත්ොරතුරු 
රැස්ථකින්ම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 
 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගක 

 ස්.ස්ම්බ්ධීකාර
ක 

 කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

 පත්කරනු ාබන 
නිාධ්ාරී්(දි.ා ක
මගි් 
ත්ාඒකාලිකඒ) 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්(ආ.ක.
ම.මගි් 
ත්ාඒකාලිකඒ 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්) 

අදාා දුරකාන 
අාංක නාමාඒලි, 
අදාා දුරකාන 
අාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 
(ා ප්ශගලික 
ඊා ම්ක භාස්ත්,/ 
රාිකාන් 
,ාඒත්කාලීන නැත්) 
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

සිදුස් ස්නාඩි 30 
ක් ග ඇතුාත් 

ආපදා 
ත්ත්ත්ඒ,කදී 
ා ත්ොරතුරු, ස්ජිස් 
ද්යශය සණ, ඡා,ාරූප 
ස්හ ත්ත්ත්ඒ 
ඒා්යත්ාඒ්  
ාබාදිම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 

අදාා දුරකාන අාංක 
නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

සිදුස් ස්නාඩි 30 
ක් ග ඇතුාත් 

හදිසි ා මා හයුම් 
මැදින්, දැනුඒත් 
කිරීම ස්හ 
,ාඒත්කාලීන 
කිරීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 

 DO - 1 

 DS - 1 

 DS - 2 

 DS - 3 

 කළමනාකරණ 
ස්හකාර 
(,ාඒත්කාලින 
කින්ම ) 

අදාා දුරකාන අාංක 
නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

ආපදා 
ත්ත්ත්ඒ, සිදුවු 
ඒහාම ස්හ 
අණ්ඩඒම 
ා ත්ොරතුරු 
ු ඒමාරු කින්ම 
කළ යුතු,. 

ඇමුණුම් 01 ඇමුණුම් 01 
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ඇමුණුම් 01 
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ත්ත්ත්ඒ ඒා්යත්ා 
ා ,ොමු කින්ම. 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 
 

ෆැක් ගස්ථ 
ඊා ම්ක 
Data base soft 
wear 
ස්කකප අඒස්ථාාඒ් 
ආපදා ත්ත්ත්ඒ,කදි 
එම ත්ත්ත්ඒ, ිළළිබඳ 
ස්ාංෂිප්ත් ත්ත්ත්ඒ 
ඒා්යත්ාඒක් ග දිනක  
02 ඒරක් ග පදැස්න 
10.00 ස්ඒස් 3.00  
ා පර ආපදා 
කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාානා ේ හදිසි 
ා මා හයුම් මැදින්,  
ාබාදි, යුතුා ේ. ා මම 
ත්ත්ත්ඒ ඒා්යත්ාඒ  
සිශධි,  අදාාඒ 
පපන්ම ා ත්ොරතුරු 
ඇතුාත් ස්, යුතුා ේ. 
ස්ා ශය ස කා ,්ම ා මම 
ත්ත්ත්ඒ ඒා්යත්ාඒ 
ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාානා ේ 
ස්හකාර අධ්යක් ගක ස්හ 
ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන්් ,න 
ා දා දනා ඇතුළුඒ 
දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 
අත්ස්් කළ යුතුා ේ. 
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ක්රියාදාෙය 2.4. දේ ොරතුරු ලබා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත් දේකොග ආපදාව සිදුවූ 

ස්ථාානදේයන් දේ ොරතුරු ලබා ගැළධෙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සෙවීම් හා මුදවා ගැනීම් කණ්ඩායම් මඟින් 

ස ොරතුරු ලබා ගැනිම. 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර 

නධය්වෂ 

දු. 

නංක

ය 

දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

යුශධ් හමුදාඒ 

ඇමුණුම් 04 

ගුඒ් හමුදාඒ 
නාස්ක හමුදාඒ 
ා පොලීසි, 
සිස්ක ආරක් ගකක 
බාකා, 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂ 
දු. 

නංකය 

දේව

න

ත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක විසින් බලය දේදන ළධලධාරින් 
ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 

දි.ස්.ස්ම්බ්ධීකාරක 

කළමනාකරණ ස්හකාර 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්(දි.ා ක. මගි් 
ත්ාඒකාලිකඒ) 
පත්කරනු ාබන 
නිාධ්ාරී්(ආ.ක.ම. මගි් 
ත්ාඒකාලිකඒ) 
ආපදාඒ් ිළළිබදඒ ා ත්ොරතුරු රැස්ථකින්ම අනිඒා්ය, 

        ඒන අත්ර ා මම ා ත්ොරතුරු ාබාගැනිා ම් ස්ම්ර්්යණ 
        ඒගකිම දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර අධ්යක් ගකක ස්හකාර ආපදා 
        කළමනාකරණ ස්ම්බ්ධිකාරක ස්හන ා ස් ඒා 
        නිළධ්ාන්්  පැඒා රන අත්ර ා මම ා ත්ොරතුරු ාබා 
        ගැනිම ස්ඳහා නි,මිත් ස්් නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග 
        ඇ ම කා යුතුා ේ. පළමු ක්රම, අස්ා්යාක වු ස්  
        ස්කකප ස්්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග  මිම, යුතුා ේ. 

ප්රාසීය ය සමකම් සව  දැම්ම්මම ෙහ ස ොරතුරු 

ලබාගැනීම  
 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර 

නධය්වෂ 
දු. නංකය දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ස්හන ා ස් ඒා නිාධ්ාන් ඇමුණුම් 
01 

  

ාම නිාධ්ාරී ඇමුණුම් 03 
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී ඇමුණුම් 06 
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාරී ඇමුණුම් 06 

කු ප නි ස්  ඇමුණුම් 06 

ආපදා කළමනාකරණ ඒකකසේ නිලධාරීන් යැවීම 

ෙහ ස ොරතුරු ලබාගැනීම  
 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර 

නධය්වෂ 

දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ස්.ස්ම්බ්ධීකාරක 

ඇමුණුම් 01 

කළමනාකරණ 
ස්හකාර 
පත්කරනු ාබන 
නිාධ්ාරී් (දි.ා ක. 
මගි් ත්ාඒකාලිකඒ) 
පත්කරනු ාබන 
නිාධ්ාරී් (ආ.ක.ම. 
මගි් ත්ාඒකාලිකඒ) 

01 

වගකීෙ 
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වගුව 2.4. දේ ොරතුරු ලබා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත් දේකොගආපදාව සිදුවූ 

ස්ථාානදේයන් දේ ොරතුරු ලබා ගැළධෙ. 

 

 

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරන 

ළධළධාරි 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

ා ස්ීමම් හා මුදඒා 
ගැනීම් 
කණ්ඩා,ම් ,ැීමම 
ස්හ ා ත්ොරතුරු 
ාබාගැනීම  

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගක 

 යුශධ් හමුදාඒ 

 ගුඒ් හමුදාඒ 

 නාස්ක හමුදාඒ 

 ා පොලීසි, 

 සිස්ක ආරක් ගකක 
බාකා, 
 

අදාා දුරකාන 
අාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

ආපදාඒ සිදුස් 
අඒම 
ඒශය සා ,් 
ස්නාඩි 30 
ආපදා 
ත්ත්ත්ඒ, ස්හ 
ප්රා ශශය ස, මත් 
ා ඒනස්ථ ස්, 
හැක. 
 
 

ප්රාා ශීය, ා කකම් 
ා ඒත් දැනුම්දීම 
ස්හ  ා ත්ොරතුරු 
ාබාගැනීම  
 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන්් 

 ාම නිාධ්ාරී 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී 

 ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාරී 

 කු ප නි ස්.  
 

 

අදාා දුරකාන 
අාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

ආපදා 
ත්ත්ත්ඒ, ස්හ 
ප්රා ශශය ස, මත් 
ා ඒනස්ථ ස්, 
හැක. 

ආපදා 
කළමනාකරණ 
වකකා ේ 
නිාධ්ාරී් ,ැීමම 
ස්හ  ා ත්ොරතුරු 
ාබාගැනීම  
 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගක 

 දි.ස්.ස්ම්බ්ධීකාරක 

 කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

 පත්කරනු ාබන 
නිාධ්ාරී්(දි.ා ක. 
මගි් 
ත්ාඒකාලිකඒ) 

 පත්කරනු ාබන 
නිාධ්ාරී්(ආ.ක.ම 
මගි් 
ත්ාඒකාලිකඒ) 

අදාා දුරකාන 
අාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

ආපදා 
ත්ත්ත්ඒ, ස්හ 
ප්රා ශශය ස, මත් 
ා ඒනස්ථ ස්, 
හැක. 

01 

ඇමුණුම් 01 03,04 06 

ඇමුණුම් 01 
ඇමුණුම් 04 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 
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ක්රියාදාෙය 2.5. දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙණාකරන පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කි/ ෙ. 

 
දිස්ථත්රික් ගක, තුළ සිදුඒන කිසි,ම් ා හෝ ආපදා ත්ත්ඒ,ක දී ඊ  අදාළ පා්යශය සඒකරුඒ් දැනුඒත් කිරීා ම් පූ්යණ 

ඒගීමම ආපදා කළමණාකරන දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර අධ්යක් ගක හ  පැඒා රන අත්ර පා්යශය සඒකරුඒ් දැනුඒත් කිරීම 

පහත් දක් ගඒා ඇ ම ආකාර,  සිදුකළ යුතු,.කිසි,ම් ආපදා ත්ත්ඒ,ක් ග දිස්ථත්රික් ගක, තුළ සිදුීම ඇ ම බඒ  ා ත්ොරතුරු 

ාද ා හොත් ව ිළළිබඳ ා ස්ො,ාබාා එහි ස්ත්යත්ාඒ ත්හවුරු කළ යුතු, (ආපදාඒ සිදු වු බඒ  ත්ාක් ගකණික ආ,ත්නක් ග ස්සි් 

ාබා දු්ා ් නම් එම ත්ාක් ගකණික අාංශය සා ,් නැඒත් එ, ත්හවුරු කර ගත් යුතු,)සිදුවූ ආපදාඒ  ප්ර මාාර දැක් ගීමම  

ස්කස්ථකර ඇ ම ස්ථාාඒර නිා ,ෝග හා දිස්ථත්රික් ග ා කකම්ා ව පපා දස්ථ පන්දි ක්රි,ාකිරීම  ක යුතු කළ යුතු,. 

ස්ගෙන - සි,ළුම ා ත්ොරතුරු දදනික සිදුීමම් ා පොා ත් ස් හ් කළ යුතු අත්ර ාද ලිිළ ා ගොනු කර ත්බා ගත් යුතු,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

දිස්ත්රික් ක කළමනාකරණ කටුව ව ෙහ ප්රාසීය ය 

සමකම් සව  දැම්ම්මම 

දිස්ථත්රි්ව ආපදා 

කළෙනාකරණ කටුටු 

ළධළධාරින් 

දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ාම නිළධ්ාරී ඇමුණුම් 03 
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී 

ඇමුණුම් 06 ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න 
නිළධ්ාරී 
ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් ඇමුණුම් 01 

ප්රාා ශීය, මාධ්ය ආ,ත්න දැනුඒත් කිරීම 

මාධ්ය ආ,ත්න 
දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ඇමුණුම් 11 

ආපදාඒ  ප්ර මාාර දැක් ගස්, යුතු හදුනාගත් අා නකුත් 
ආ,ත්න 

 

දු. 

නංක

ය 

දේවන

ත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ස්දුලිබා මණ්ඩා, 

ඇමුණුම් 06 
ිාස්ම්පාදන 
මණ්ඩා, 

ගිනි නිීමා ම් හමුදා 

රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන හා ස්ථා ේච්ඡා කණ්ඩා,ම් ා ඒත් 
අදාළ පණිස්ඩ   දැනුම් දීම 

රාිය ා නොඒන 
ස්ාංස්ධ්ාන 

දු. 

නංක

ය 

දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ඇමුණුම් 09 

කාලය ිනවෙ විනාඩි 

30 ආපදා  ත්ත්වය 

ස්ෙ ප්රදේශශය ෙ  

දේවනස්ථ විය ෙැක.   

 

වගකීෙ 

 

 

ආපදා ස්බැදි මූලික ා ත්ොරතුරු ාද 
ස්  

(ා ත්ොරතුරු ත්හවුරු කර ගැනීා ම් පසු) 

 

•දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර අධ්යක් ගකක 

•ස්හකාර ආපදා කළමනාකරණ 

ස්ම්බ්ධිකාරක ඒරු් ස්හ 

කළමනාකරණ ස්හකාර ඒරු්.  

 

 

 

 

 ඇමුණුම් 01 
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වගුව 2.5. දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙණාකරන පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කි/ ෙ. 

කාර්යයන් වගකිෙ 

කාර්යය 

පැවදේරන 

ළධළධාරි 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

කිසි,ම් ආපදා ත්ත්ඒ,ක් ග 

දිස්ථත්රික් ගක, තුළ සිදුීම ඇ මබඒ  
ා ත්ොරතුරු ාද ා හොත් ව ිළළිබඳ 
ා ස්ො,ාබාා එහි ස්ත්යත්ාඒ 
ත්හවුරු කළයුතු,  

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක 

 

 ස්හන 
ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර 
ආපදා 
කළමනා
කරණ 
ස්ම්බ්ධි
කාරක 
ඒරු් 
ස්හ 
කළමනා
කරණ 
ස්හකාර 
ඒරු්.  

 

අදාා දුරකාන අාංක 
නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

කාා, (අඒම 
ස්නාඩි 30 ආපදා 
ත්ත්ත්ඒ, ස්හ 
ප්රා ශශය ස, මත් 
ා ඒනස්ථ ස්, හැක.)  
 

සිදුවූ ආපදාඒ  ප්ර මාාර දැක් ගීමම  
ස්කස්ථකර ඇ ම ස්ථාාඒර නිා ,ෝග 
හා දිස්ථත්රික් ග ා කකම්තුමාා ව 
පපා දස්ථ පන්දි ක්රි,ාකිරීම  
ක යුතු කළ යුතු,. 
 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක 

 

 ස්හන 
ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර 
ආපදා 
කළමනා
කරණ 
ස්ම්බ්ධි
කාරක 
ඒරු් 
ස්හ 
කළමනා
කරණ 
ස්හකාර 
ඒරු්.  

ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  

 දැනුඒත් කරනු 
ාැබූ 
ආ,ත්නා ේ නම 
පණිස්ඩ, ාබා 
ගත් 
නිළධ්ාන්,ාා ව 
නම හා 
පණිස්ඩ, ාබා 
දු් ා ේාාඒ 
නිඒැරදිඒ 
දදනික සිදුීමම් 
ා පොා ත් ස් හ් 
කළ යුතු,.  

 පණිස්ඩ, ාබා 
දු් මාධ්ය  
 පදා :- 
දුරකත්න,ගුඒ් 
ස්දුලි ස්ාංඥා 
මගි්,ෆැක් ගස්ථ 
මගි් ආදි, ද 

 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 
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දදනික සිදුීමම් 
ා පොා ත් ස් හ් 
කළ  යුතු, 

 කිසි,ම් වූ 
මාධ්ය,ක් ග මගි් 
ආ,ත්න, 
ස්ම්බ්ධ් කර 
ගැනීම  හා 
අදාළ පණිස්ඩ, 
ාබා දීම  
ා නොහැකි 
වූඒානම් ව 
ිළළිබඳඒ ද 
ස් හනක් ග 
දදනික සිදුීමම් 
ා පොා ත් ස් හ් 
ත්ැිම, යුතු,. 

පා්යශය සඒකරුඒ් ාබා දු් 
පණිස්ඩ, නිඒැරදිඒ ාබාදු් බඒ  
ස්නාා කර ගැනීම හා ඊ  අදාළ 
ලිිළ ා කන හා දදනික ස් හ් 
ත්බා ගැනීම. 
 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක 
 

 ස්හන 
ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර 
ආපදා 
කළමනා
කරණ 
ස්ම්බ්ධි
කාරක 
ඒරු් 
ස්හ 
කළමනා
කරණ 
ස්හකාර 
ඒරු්.  

 

 

 

අදාා දුරකාන අාංක 
නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 
 
 
 
 

 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 
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ක්රියාදෙය 2.6. දිස්ථත්රි්ව කටුටුව රැස්ථකිරිෙ. (සිදු වී ඇතිච වයස්නදේ  ස්ථවාාවය නනුව) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

මූලික වගකීෙ - දිස්ථත්රි්ව 

ස්ෙකාර නධය්වෂ 

දු. 

නංකය 

දේව

න

ත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක දේේ නනුෙැතිචය ස්හි ව විසින් 

බලය දේදන ළධළධාරින් 
ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 
දි.ස්.ස්ම්බ්ධීකාරක 

කළමනාකරණ ස්හකාර 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්(දි.ා ක. මගි් 
ත්ාඒකාලිකඒ) 

ඇමුණුම් 06 

පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්(ආ.ක.ම. මගි් 
ත්ාඒකාලිකඒ) 

 
ඇමුණුම් 10 
 

දිස්ත්රික් ක කටුව  නිළධාන්න් ෙම්බන්ධ කර ග  හැ ක රමසදදයන් 

නෙ ආය නය  නතුර ජංගෙ දු.න. 

ා ස් ඒා 
ස්ථාානා ේ 
දු.අ. 

ා ප්ශගලික 
දු.අ. 
 

නිඒාා ස්  දු.අ. Skype / 
IMO/Whatsapp 
/Twitter/Viber 

ඇමුණුම් 06 

කාා, =   (X +15-

30මිනිත්තු) ආපදා 

ස්ථඒභාඒ, අනුඒ කාා, 

ා ඒනස්ථ ස්, හැක. 

 

 

 

 

දිස්ථත්රික් ග කමිටු නිළධ්ාන්් රුස්ථකින්ම ස්ඳහා දිස්ථත්රික් ග 

ා කකම් තුමාා ව පපා දස්ථ මත් ස්ම්බ්ධිකරණ, 

සිදුකින්ම. 

වගකීෙ 
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ක්රියාදාෙය 2.7. විප ග පත්වූවන් දේේරා ගැනීදේම් කගයුතු ස්ඳො දේස්වීම් 

ොමුදවා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත්කි/ ෙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

(ආකෘ ම පත්ර,ක් ග අඒශය සය ා ේ) ිළ ත්කර හන්න ාද 

කණ්ඩා,ම් මගි් සිශධි, වූ ස්ථාාන, නිඒැරදිඒ හදුනා 

ගැනීම,  ණ්ඩාාංක ගැනීම, ආපදාා ේ ස්ථඒාභාඒ,, 

ප්රමාණ, (ස්ශය සාාත්ඒ, ) හා අඒධ්ානම ිළළිබද 

අඒා බෝධ්,ක් ග ාබා ගැනීම අනතුර  පත් ස්ාංයාඒ 

හවු් මුදඒාගත් හැකි ආකාර, හා අනතුර පත් ා ශපළ 

ිළළිබඳ අඒා බෝධ්, 

සිදුීමම ිළළිබඳ මූලික ා ත්ොරතුරැ ාබා ගැනීම 

ිළ ත් කර ,ැවූ කණ්ඩා,ම් ප්රධ්ානී  

ා ස්ීමා ම් හා මුදඒා ගැනීා ම් 

කණ්ඩා,ම් සූදානම් කර ත්බාග්නා 

ා ාස්  

අදාළ ආ,ත්න ා ඒත් දැනුම් දීම 

ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන, 

(ස්.අ. දිස්ථත්රික් ග) 

පළමු මි.10 (ආපදා ස්ථඒභාඒ, 

අනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, හැක.) 

 

ව ිළළිබඳඒ 
ප්රාා ශීය, බාධ්ාන්,ා දැනුඒත් කිරීම 

අනතුර පත් ිළන්ස්ථ ා බ්රාගැනීම ස්ඳහා 
ස්හ, ාකලීම හා අඒශය සය ා ත්ොරතුරු ාබාදීම  

(අඒශය සය වූ ස්  ිා මක හදිසි  ා මා හයුම් මැදින්, මගි්) 

 

ා ස්ීමම් හා මුදඒා ගැනීා ම් කණ්ඩා,ම් ිළ ත්කර හැරීම 

පළමු මි.05 (ආපදා ස්ථඒභාඒ, 

අනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, 

හැක.) 

පළමු මි.15 ිආපදා ස්ථඒභාඒ, 

අනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, හැක.) 

 

පළමු මි.50 (ආපදා ස්ථඒභාඒ, 

අනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, හැක.) 

 

 

කාලය  
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වගුව-2.7. විප ග පත් වූවන් දේේරා ගැනීදේම් කගයුතු ස්ඳො දේස්වීම් ො මුඳවා 

ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත් කි/ ෙ 

 
කා්ය,් ඒගීමම ස්හ 

ස්ම්බ්ධිකරණ, 
කා්ය, 

පැඒා රන 
නිළධ්ාරී් 

ස්්නිා ේදන 
ක්රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

සිශධි, වූ ස්ථාාන, 
නිඒැරදිඒ හදුනා ගැනීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර 
අධ්යක් ගක හා අදාළ 
ස්ථාානා ේ 
ස්ම්බ්ධ්කර ගත් 
හැකි නිළධ්ාරී් 

 ා ම් ස්ඳහා 
ස්ා ශය ස ෂිත් 
ර්ු ණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

අදාා දුරකාන 
අාංක නාමාඒලි, 

ෆැක් ගස්ථ 

දුරකාන 

ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 

CDMA 

Satellite 

VHF 

HF  

(ඇමුණුම් අාංක 

01/03/04) 

 

මිනිත්තු 05 

සිදුීමම ිළළිබඳ මූලික 
ා ත්ොරතුරු ාබාගැනීම 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර 
අධ්යක් ග කහා අදාළ 
ස්ථාානා ේ 
ස්ම්බ්ධ්කර ගත් 
හැකි නිළධ්ාරී් 

 ා ම් ස්ඳහා 
ස්ා ශය ස ෂිත් 
ර්ු ණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

 

ආපදාඒ ස්පත්  පත් 
ස්ාංයාඒ තුළ මරණ ා ශපළ 
හානි ත්ක් ගා ස් රු කින්ම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර 
අධ්යක් ගක හා අදාළ 
ස්ථාානා ේ 
ස්ම්බ්ධ්කර ගත් 
හැකි නිළධ්ාරී් 

 ා ම් ස්ඳහා 
ස්ා ශය ස ෂිත් 
ර්ු ණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

මිනිත්තු 05 

ප්රා ා ශීය, බාධ්ාන්,ා 
දැනුඒත් කිරීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර 
අධ්යක් ගක 

 ා ම් ස්ඳහා 
ස්ා ශය ස ෂිත් 
ර්ු ණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

මිනිත්තු 10 

කණ්ඩාාංක  ආපදාා ේ 
ස්ශය සාාත්ඒ,  අඒදානම  
අනතුර  පත් ස්ාංයාඒ 
මුදඒාගත් හැකි 
ආකාර,ිළළිබඳ ස්ැළසුම් 
කින්ම. 

 ා ස්ස්ම් මුදඒා 
ගැනිා ම් ස්හ හදිසි 
ප්ර මාාර දැක් ගස්ා ම් 
කණ්ඩා,ම් 

 ා ම් ස්ඳහා 
ස්ා ශය ස ෂිත් 
ර්ු ණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

 

ා ස්ීමා ම් හා මුඳඒා ගැනීා ම් 
කණ්ඩා,ම් සූදානම් කරන 
ා ාස් දැක් ගීමම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර 
අධ්යක් ගක 

 SAR/4RS 
ප්රධ්ානී 

මිනිත්තු 10 

අනතුර  පත් ිළන්ස්ථ ා බ්රා 
ගැනීම ස්ඳහා ස්හ, ාකලීම  
අඒශය සයස්   EOC මගි් 

 දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර 
අධ්යක් ගක ා හෝ හු  
ස්සි් බා, ාබා 
දි ඇ ම නිළධ්ාන් 

 SAR/4RS 
ප්රධ්ානී ා හෝ 
OCDS 

මිනිත්තු 15 

ා ස්ීමම් හා මුඳඒා ගැනීා ම් 
කණ්ඩා,ම් ිළ ත්කර  
හැරීම 

 දිස්ථත්රික් ගස්භකාර 
අධ්යක් ගක හා අදාළ 
ස්ථාානා ේ 
ස්ම්බ්ධ්කර ගත් 
හැකි නිළධ්ාරී් 

 SAR/4RS 
OCDS 
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ක්රියාදාෙය 2.8.ආපදාදේේ ආස්න්න ෙ දේ ොරතුරු නනුව විප ග පත්වූ ජන ාව 

ස්දො ප්රාෙ ආොර දේේල ො ජලය ස්ැපයීෙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රදේශියය දේමකම්  
ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ස්ෙකාර ප්රදේශියය දේමකම්  
ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂ 

ිස්ම්බන්ධිකරණය  ඇමුණුම් 01 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා ස්හන 
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් (ඒගීමම) 

ඇමුණුම් 01 ප්රාා ශීය, ආපදා ස්හන 
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් (ප්රාා ශීය, 
ඒගීමම)  

ාම නිළධ්ාන් 
ඇමුණුම් 03 ා ඒනත් බා, ාබාා දන 

නිාධ්ාරී්  

කාලය = (X+1.5 පැය) 

 

 

 

 

 

ආහාර කමිටුඒ කැඳීමම /ස්ක්රි,  කරීම 

 

ප්රධ්ාන කා්ය ස්ාංස්ධ්ාන නිාධ්ාරී 

 

ාබා දීම  නි,මිත් ා ේාාඒ  තීරණ, කර 

එමා ේාාඒ  පැ, 03ක  ඒත් කලි් 

ආහාර ස්කස්නස්ථාාන,  දැනුම් දීම. 

 

වගකීෙ 

 

බීම ඒතුර ාබා ග්නා 
ක්රමා ේද, ත්හවුරු කරගැනීම 

 

ආහාර ාබා ගැනීම / අනුමත් කර ගැනීම 

 

ිා, ාබා ගැනීම / අනුමත් කර 

ගැනීම 

 

ආහාර රැා ගන ,නු ාබන ආකාර, 

 

ාබා දීම අඒශය සය ආහාර හාබීම ඒතුර ප්රමාණ, 

තීරණ, කරගැනීම. 

 

ිා, රැා ගන ,නු ාබන 

අඒශය සය ආහාර ඒ්යග තීරණ, කිරීම-  

ආපදාකළමනාකරණස්හකාර අධ්යක් ගක 

 

,ාා ත්ත්ත්ඒ,  පත්ීමම 

 

ආහාර ා බදා ා දනු ාබන ආකාර, 

 

ිා, ා බදා ා දනු ාබන ආකාර, 
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වගුව 2.8. ආපදාදේේ ආස්න්න ෙ දේ ොරතුරු නනුව විප ග පත්වූ ජන ාව ස්ඳො 

ප්රාෙ ආොර දේේල ො ජලය ලබාදීෙ. 

 

 
කාර්යන් වගකීෙ ස්ම්බන්ධිකරණය කාර්ය පැවදේරන 

ළධළධා/ න් 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

කාලසීො

ව 

ාබාදීම  
අඒශය සය ආහාර 
හා ඒතුර 
ප්රමාණ,  
තීරණ, කිරීම 
 

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 

නිළධ්ාරී  

 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්භකාර 
අධ්යක් ගක 
 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන්   
 ාමීය , කමිටු 

ස්ාමාජික,් 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී අදාා 

දුරකාන අාංක 
නාමාඒලි, 

ෆැක් ගස්ථ 

දුරකාන 

ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 

CDMA 

Satellite 

VHF 

HF 

(ඇමුණුම් 

අාංක 

01,03 04 06) 

 

ආපදාඒ 
සිදුස් 
පළමු 
පැ, 06 
ඇතුාත් 

ආහාර ඒ්යග 
තීරණ,  

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  
 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්භකාර 
අධ්යක් ගක 
 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

 ාමීය , කමිටු 
ස්ාමාජික,් 

ආහාර කමිටු 
කැඳීමම/ස්ක්රී, 
කිරීම 

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්භකාර 
අධ්යක් ගක 
 

 ප්රධ්ාන කා්ය, 
ස්ාංස්ධ්ාන 
නිළධ්ාරී් 

ආහාර 
ස්ැකසීම  
දැනුම් දීම  
(ාබා දීම  
පැ, 03ක  
ා පර) 

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  
 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්භකාර 
අධ්යක් ගක 
 

 හදුනාගත්/ 
ලි,ාපදිාංචි කළ 
ආහාර ස්කස්න 
ආ,ත්න   

ආහාර රැා ගන 
,ාම හා 
ා බඳනු ාබන 
ආකාර,  

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්භකාර 
අධ්යක් ගක 
 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 ාමීය , කමිටු 

 ස්ාමාජිකයි්  

ිා, 
ාබාා දනු 
ාබන 
ආකාර, 

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්භකාර 
අධ්යක් ගක 
 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී් 
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ක්රියාදාෙය 2.9. සුර්වෂි  ෙධයස්ථාානය ස්ථාාිය  කිරිෙ.  ිආකෘතිච පත්රය්ව 

නවශය දේේ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රදේශියය දේමකම්  
ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා ස්හන  
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 
 

ප්රා ශිය, ආපදා ස්හන 
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

ාම නිළධ්ාන් ඇමුණුම් 03 
 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂ 

ිස්ම්බන්ධිකරණය  
ඇමුණුම් 01 
 

සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාානඒා අඒශය සයත්ාඒ,් හදුනා 

ගැනීම 

(ළමයි් ගැහැණු ිළන්මි  ආබාධිත් ඒ,ස්ථගත් ස්හ ළදරුඒ්) 

සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන ිළහිටුීමම  අඒශය සය ආරක් ගෂිත් 

ස්ථාාන හදුනා ගැනීම 

 

පහසුකම් ා ස්ො,ා බැලීම  
(ිා,. ේදුලි, ඒැසිකිලි ආරක් ගකාඒ) 

 

ප්රඒාහන පහසුකම් (බස්ථ ඒෑ් රා කුලී පදනම මත් ාබා 
ගැනීම) 

 

සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන කරා ා ,ොමු කිරීම 

 

අත්යඒශය සය ්රඒය ාබා ගැනීම 
(ා බා හත් ාබා ගැනිා ම් ා රෝහක කාඩ් පත්) 

 

වගකීෙ 

 

කාා, =   (X +15-

30මිනිත්තු) ආපදා 

ස්ථඒභාඒ, අනුඒ කාා, 

ා ඒනස්ථ ස්, හැක. 
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වගුව 2.9.සුර්වෂි  ෙධයස්ථාාන ියහිටුවීෙ 
 

කා්ය,් ඒගීමම කා්ය, පැඒා රන 
නිළධ්ාරී 

ස්්නිා ේදන 
ක්රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

සුරක් ගෂිත් 
මධ්යස්ථාාන 
ිළහිටුීමම  අඒශය සය 
ආරක් ගෂිත් ස්ථාාන 
හදුනා ගැනීම 
(හදුනාගත් 
සි ම,මක් ග) 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගක 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී්  

 ාම කමිටු 
නා,කයි් ා පොලිස්ථ 
ස්ථාානාධිප ම 

 

අදාා දුරකාන අාංක 
නාමාඒලි, 

ෆැක් ගස්ථ 

දුරකාන 

ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 

CDMA 

Satellite 

VHF 

HF 

(ඇමුමම් නංක 

01,03,06,13  

 

ආපදා 
ස්ථඒභාඒ, 
අනුඒ කාා, 
ා ඒනස්ථ ස්, 
හැක. 

සුරක් ගෂිත් 
මධ්යස්ථාාන ඒා 
අඒශය සයත්ාඒ් හදුනා 
ගැනීම 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම්/ 
ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගක 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී  

 ාම කමිටු 
නා,කයි් ා පොලිස්ථ 
ස්ථාානාධිප ම 

 

 

පහසුකම් ා ස්ො,ා 
බැලීම 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම්/ 
ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගක 
 

 CEB, NWSDB 

 ප්රාා ශීය, ස්භාඒ නගර 
ස්භාඒ ාමි, කමිටු 
නිළධ්ාරී්  

 ා පොලිසි,         

 PHI 

 

 

සුරක් ගෂිත් 
මධ්යස්ථාාන ා ඒත් 
ා ,ොමු කිරීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගක 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ා පොලිසි,  

 ාමීය , කමිටු 
ස්ාමාජික,්  

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී   
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ක්රියාදාෙය 2.10. සුර්වෂි  ෙධයස්ථාාන කළෙණාකරණයග නවශය 

ළධළධා/ න්දේේ කාර්ය ාාරයන් ළධර්ණය කි/ ෙ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රදේශියය දේමකම්  
ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා ස්හන  
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 

ප්රා ශිය, ආපදා ස්හන 
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 

ාම නිළධ්ාන් ඇමුණුම් 03 
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂ 

ිස්ම්බන්ධිකරණය  
ඇමුණුම් 01 

වගකීෙ 

 

කාා, =   (X +15-30 මිනිත්තු) ආපදා 

ස්ථඒභාඒ, අනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, හැක. 

 

 

 

 

සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන ස්ඳහා ආහාර  අා නකුත් ්රඒය ාබාදීම   

සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන ඒා ආරක් ගකාඒ ත්හවුරු කිරීම 

ප්රා ශීය,/ාමීය , මමේ ා ම් සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන 

හදුනාගැනීම 

සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන ාබාගැනීම ස්ඳහා අඒස්ර, 

ලබාගැනීම 

සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන ඒා අඒශය සයත්ා හදුනාගැනීම 

සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන ඒා ර්ශගායි් ලි,ාපදිාංචි,  

සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන , ා ස්්ය   ස්නීපාරක් ගකාඒ  , කත්ා පහසුකම් 

ඇ මකිරීම 

සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන ස්ඳහා අඒස්ර ාබාගැනීම 

කඳවුරුකළමණාකරන කමිටුඒ ස්ථාාිළත් කිරීම 

සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන ඒා , කත්ා පහසුකම් ඇ මකිරීම 
 

සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන ඒා , කත්ා පහසුකම් ඇ මකිරීම 
 

සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන ඒා , කත්ා පහසුකම් ඇ මකිරීම 
 

සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන ස්ථාාන සි ම,ම්  ගත්කිරීම 
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01. සුර්වෂි  ෙධයස්ථාානය කළෙනාකරණය ියළිබඳ වගකිෙ දරණ ළධළධාරින්   

 ප්රාා ශීය, ා කකම්  

 ස්හකාර අධ්යක් ගක (ආපදා කාමනාකරණ) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්්  

 පන්පාාන  ාම නිළධ්ාන්්  

 අදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්  

 ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 ඒනිත්ා ක යුතු ිළළිබඳ නිළධ්ාන්්  

 ඒැඩිහි ක  නිළධ්ාන්් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන්් 

 ප්රාා ශීය, ා ස්්ෘය නිළධ්ාන්් (මහින ා ස්්කය, පරීක් ගකක) 

 ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 

 ප්රාා ශීය, ස්භා  නගර ස්භා  මහනගර ස්භා නිා ,ෝින, කරමි් නිාධ්ාන්,කු 

 ස්දුලි බා මණ්ඩාා ේ නිළධ්ාන්් 

 ිා ප්රඒාහන මණ්ඩාා ේ නිළධ්ාන්් 

 ආරක් ගකක අාංශය ස, ා පොලිසි, 

 රාිය ස්හ රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන. 
 

02. ආපදා ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේ ාශය ස කිහිප,කදී එකඒර ඇ මීම ඇ ම ස් කදී දිස්ථත්රික් ග මමේ මි් ා මම 
කම්ටුඒ ස්ම්ස්ත් යුතු අත්ර එහිදී දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ කමිටුඒ මගි් සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන 
ස්ම්බ්ධ් තී්දු තීරණ ගනු ාැා බ්.  

03. දිස්ථත්රික් ගක, තුළ ඇ ම හදුනා ගත් සි,ළුම සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන ාැයිස්ථතු ගත් කර දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ කමිටුඒ නිා ,ෝින, කරන දිස්ථත්රික් ග අධ්යාපන හා අා නකුත් ආ,ත්න භාර නිාධ්ාරී්ා ව 
අනුමැ ම, පූ්යඒා ,් ාබා ා ගන  මිම, යුතු, - ඒගීමම දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර අධ්යක් ගක ඒර,ා 

04. පාස්ක  සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන ා ාස් පාස්ච්චි කිරීා ම් දී දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ කමිටුා ේ 
අනුමැ ම, අනුඒ පාස්ා ා කොපමන කාා,ක් ග භාස්ත්ා කරනඒාද ,්නත් තීරණ, කරගත් යුතු,. 

05. සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන ඒලි් බැහැරඒ ත්ම නිඒස්ථ තුළ  අස්ක ඒැසි නිඒාස් තුළ  නෑදෑ නිා ඒස්ථ තුළ සි කන 
අ, ද සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන ඒා සි කන අ,  ා ම් ස්හන ස්හ ආහාර ස්ැපයි, යුතු,. 

06. අදාා ාම නිළධ්ාන්  ස්මෘශධි  හා ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්් මගි් ර්ශගායි් කඳවුරු ඒා  ලි,ාපදිාංචි කිරීම 
කළ යුතු,. (ආකෘ ම පත්ර,ක් ග නිපදස්, යුතු,) 

07. සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන ඒා ස්නීපාරක් ගකාඒ ස්හ ා ස්්ය ිළළබඳඒ ප්රාා ශීය, ා කකම් ා ස්්ය නිළධ්ාන්් 
ස්සි් ස්ැාසුම් ස්කස්ථ කර අදාා පහසුකම් ස්ැපයි, යුතු,.  

08. සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන ඒා ආරක් ගකාඒ ස්ම්බ්ධ්ඒ පූ්යණ ඒගීමම අදාා ා පොලිස්ථ ස්ථාානා ේ ස්ථාානාධිප ම 
හ  භාරඒ ඇ ම අත්ර ත්රිස්ධ් හමුදාඒ හා සිස්ක ආරක් ගකක නිළධ්ාන්් ා ,ොදා ගනිමි් කඳවුරු ස්ඳහා 
අණ්ඩඒ ආරක් ගකාඒ ස්ැපයි, යුතු,.  

09. සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන ඒා අඒත්ැ් වූ ිනත්ාඒ ස්ඳහා ප්රාම ආහාර ා ේා පැ, 6ක් ග අතුළත් ාබාදි, යුතු 
අත්ර එහි පූ්යණ ඒගීමම ප්රාා ශීය, ා කකම් ඒරු ස්තුා ේ. එහිදි ආපදා ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්  ාම 
නිළධ්ාන්  ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්  පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්් හ  ඒගීමම් පඒරා හවු් මගි් ා මම 
ආහාර ාබාදීම සිදුකා යුතු,. 

10. සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන ඒා සි කන ිනත්ාඒ නිඒැරදි ආකාර,  ගණන, කිරීා ම් ඒහීමම ආපදා ස්හන 
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් ස්හ ාම නිළධ්ාන් ඒරු්  පැඒා රන අත්ර කුඩා දරුඒ්  ඒැඩිහි ක ර්ශගායි් ස්හ 
ස්ා ශය ස ෂිත් අඒධ්ාන,ක් ග ා ,ොමුකළ යුතු ිළන්ස්ථ ා ඒනම අනාගත් යුතුා ේ.  
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වගුව2.10.සුර්වෂි  ෙධයස්ථාාන කළෙනාකරණ කාර්යන් පැවදේරන ළධලධා/ න් ො 

වගකීම් 

කාර්යන් වගකීෙ 
කාර්යන් පැවදේරන  

ළධලධා/ න් 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීෙසීොව 

සුරක් ගෂිත් 
මධ්යස්ථාාන 
ාබාගැනීම 
ස්ඳහා 
අඒස්ර, 
ාබාගැනීම 

 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හකාර 

අධ්යක් ගකක 

(දිස්ථත්රික් ග.අ.ක.ස්.ව) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්්  

 පන්පාාන  ාම නිළධ්ාන්්  

 අදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්  

 ිා ප්රඒාහන මණ්ඩා, 

 ස්දුලි බා මණ්ඩා, 

 ා පොලිසි, 

අදාා 
දුරකාන අාංක 
නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

(ඇමුණුම් 
අාංක 

01,02 03 04 
06 11) 

 

ආ
ප
දා
 පූ
්ය
ඒ
ා 
,
්
 

හ
දුන

ාග
ත්
 යු
තු
,

 

ප්රා ශීය,/ා
මීය , මමේ ා ම් 

සුරක් ගෂිත් 
මධ්යස්ථාාන 
හදුනා 
ගැනීම 

 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක 
(දිස්ථත්රික් ග.අ.ක.ස්.ව) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්්  

 පන්පාාන  ාම නිළධ්ාන්්  

 අදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්  

 ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 ඒනිත්ා ක යුතු ිළළිබඳ නිළධ්ාන්්  

 ඒැඩිහි ක  නිළධ්ාන්් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 

ආ
ප
දා
 පූ
්ය
ඒ
ා 
,
්
 

හ
දුන

ාග
ත්
 යු
තු
,
  
ආ
ප
දා
 

අ
ඒ
ස්
ථා
ාා 
ේ
 සු
දා
න
ම්
 ක
ළ
 

යු
තු
,

 

සුරක් ගෂිත් 
මධ්යස්ථාාන 
අඒශය සයත්ා 
හදුනාගැනීම 

 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 

නිළධ්ාන්්  

 පන්පාාන  ාම 

නිළධ්ාන්් 

 

 

 ාම නිාධ්ාරී 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්  

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන්් 

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන්් 

 

 

ප
ා
මු
 ප
ැ,
 0
1
 තු
ළ

 

සුරක් ගෂිත් 
මධ්යස්ථාාන 
ර්ශගායි් 
ලි,ාපදිාංචි,  

 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 

නිළධ්ාන්්  

 පන්පාාන  ාම 

නිළධ්ාන්් 

 

 

 

 ාම නිළධ්ාන්්  

 අදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්  

 ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 ඒනිත්ා ක යුතු ිළළිබඳ නිළධ්ාන්්  

 ඒැඩිහි ක  නිළධ්ාන්් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන්් 

 

ක
දවු
රු
 ා 
ඒ
ත්
 ප
ැමි
ා 
ණ
න
 

ආ
ක
ාර
,
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සුරක් ගෂිත් 
මධ්යස්ථාාන
  ා ස්්ය  
ස්නීපාරක් ගකා
ඒ  , කත්ා 
පහසුකම් 
ඇ මකිරීම 

 ප්රාා ශීය, ා ස්්ය 

නිළධ්ාන්් 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 

 

 මහින ා ස්්ය, පරීක් ගකක 
 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්්  

 පන්පාාන  ාම නිළධ්ාන්්  

 අදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්  

 ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 ඒනිත්ා ක යුතු ිළළිබඳ නිළධ්ාන්්  

 ඒැඩිහි ක  නිළධ්ාන්් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන්් 

 

 

ප
ා
මු
 ප
ැ,
 0
2
  

සුරක් ගෂිත් 
මධ්යස්ථාාන 
ස්ඳහා 
ආහාර  
අා නකුත් 
්රඒය  
පපකරණ 
ාබාදීම   

 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හකාර 

අධ්යක් ගකක(දිස්ථත්රික් ග

.අ.ක.ස්.ව) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්්  

 ාම නිළධ්ාන්්  

 අදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්  

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන්් 

 ප
ා
මු
 ප
ැ,
 0
3
  

සුරක් ගෂිත් 
මධ්යස්ථාාන 
ආරක් ගකාඒ 
ත්හවුරු 
කිරීම 
 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ප්රා ශශය ස, භාර 

ස්හකාර ා පොලිස්ථ 

අධිකාරී  

 ා පොලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම 

 සිස්ක ආරක් ගකක නිාධ්ාරී්  

මි
නි
ත්
තු
 3
0
 

සි
 

 

ස්හන 
ා ස් ඒකයි් 
ා ග්ඒා 
ගැනිම 
 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක 
(දිස්ථත්රික් ග.අ.ක.ස්.ව) 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හකාර අධ්යක් ගකක 
(දිස්ථත්රික් ග.අ.ක.ස්.ව 
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ක්රියාදාෙය 2.11.සුර්වෂි  ෙධයස්ථාාන ස්ඳො නවශය පපකරණ ලබා දීෙ 

 

සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන අඒශය සයත්ා ිළළිබඳ ස්්නිා ේදන ක යුතු ස්දහා අඒශය සය පපකරණ ස්මග සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාානා ේ 

ා මා හයුම් කමිටුඒ ස්්නශධ් කළ යුතු,. ව ස්ඳහා ස්්නිා ඒදන පපකරණ ාබාදි, යුතු,. 

 

සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන ා මා හයුම් කමිටුඒ  (Camp Operation Committee ) ා ාස් පහත් නම් ස්ඳහ් නිළධ්ාන්්ා ව 

ප්රධ්ානත්ඒා ,් ක යුතු කළ යුතු අත්ර සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන අඒශය සයත්ා ස්ම්බ්ධ්ඒ ස්්නිා ේදන ක්රමා ේද,් ස්ථාාපන, 

කිරීම. 

 

 

 

 

 

පපකරණ ස්ැපයීම (ස්හකාර අධ්යක් ගකක දිස්ථත්රික් ග ආපදා කාමනාකරණ) ාහත් සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන කාමනාකරණ කමිටුඒ 

මගි් සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන ස්ඳහා අඒශය සය පහත් ස්ඳහ් පපකරණ සුරක් ගෂිත් මධ්යස්ථාාන ා මා හයුම් කමිටුඒ  (Camp 

Operation Committee ) ා ඒත් ාබාදි, යුතු,. 

 

 ිා  ැාංකි ස්හ ිා ිළන්පහදු පපකරණ  

 මුළුත්ැ්ා ග  අඒශය සය පපකරණ (භාින etc….) 

 ස්දුලි, ස්ඳහා අඒශය සය පපකරණ (ා ිනා ්ය ්ය  etc…..) 

 පැදුරු  ා කොමේ , etc…… 

 ස්නීපාරක් ගකක පපකරණ / කමේ ා  

 ස්දුලි ප්දම් 

 ත්ාඒකාලික ඒැසිකිළි (Moving Toilets) 

 ඇමතුම් පපකරණ /Mega Phones 

 CDMA දුරකාන  

 ප්රාමාධ්ාර කමේ ා 

 ත්ාා පොලි,් ෂිමේ 

 ඇඳුම් 

 ස්දුලි ිනන ,්ත්ර 

 

 

 

 

 

 

 

 

ාම නිළධ්ාන් ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්් 
 

 
ඇමුණුම් 06 
 
 

ස්මෘශධි නිළධ්ාන්් 
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2.12. සුර්වෂි  ෙධයස්ථාාන ස්ැකසීෙග නවශය කම්කරුවන් දේගන්වා ගැනීෙ 

 

කාර්යන් වගකීෙ 
කාර්යන් පැවදේරන  

ළධලධා/ න් 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

ඒ්යගීකරණ, හා 
ප්රමාණ,් නි්යණ, 
කිරීම 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ප්රාා ශීය, ා කකම්                           

 ාම නිළධ්ාන්  

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්  අදාා 
දුරකාන අාංක 
නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 

මිනිත්තු 60 

කම්කරුඒ්ා ව 
ා ේත්න  ආහාර හා 
ස්ාංයාඒ ස්හා 
ඇස්ථත්ා ම්්තු ස්කස්ථ 
කිරීම 

 ගණකාධිකාන්  

 (ප්රාා ශීය, ා කකම් 
කා්ය,ාා,)                     

 ගණකාධිකාන්  

 (ප්රාා ශීය, ා කකම් 
කා්ය,ාා,) 

 ගණකාධිකාන්  

 (දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 
කා්ය,ාා,) 

පැ, 01 

ආඒරණ අනුමැ ම,  දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශීය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ාම නිළධ්ාන් 

 

අදාා ආ,ත්න 
ස්ම්බ්ධීකරණ, 
කිරීම 

 ස්හකාර අධ්යක් ගක 
(ආ.ක.ම) 

 ස්හකාර ස්්නිා ේදන 
ස්ම්බ්ධීකාරක 

 ප්රාා ශීය, ස්භාඒ 

 NWSDB 

 බ්ධ්නාගාර  මහ නගර 
ස්භා  ා  ලිා කොම් ආ,ත්න, 

පැ, 01 

සුරක් ගෂිත් 
මධ්යස්ථාාන 
කළමනාකරණ, 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 

 ාම නිළධ්ාන් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 

 ාම නිළධ්ාන් 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

පැ, 01 

 

ාහත් සි,ලු කා්ය,් ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ ස්හකාර අදධ්ය,ක් ගකක ස්සි් ස්ම්බ්දීකරන, කා යුතු අත්ර ව 

ස්දහා අඒශය සය සි,ලු ස්හා ,ෝග, ාබාදි, යුතුා ේ.   

ඇමුණුම් 

අාංක 

01,02,03,0

6,11 
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2.13.ජන ාව ඉවත් වූ ළධවාස් වල ආර්වෂාව  ෙවුරු කි/ ෙ 

 

කා්ය,් ඒගීමම කා්ය, පැඒා රන 
නිළධ්ාරී් 

ස්්නිා ේදන 
ක්රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

ආරක් ගකාඒ ස්ැපයි, යුතු 
නිඒාස් හා වඒා ිළහි ා ඇ ම 
ප්රා ශශය ස, හදුනා ගැනීම ා ම් 
, ා ත් -  
රිා ේ ා ශපළ  
මධ්යස්ථාාන 
ඒැදගත් ස්ථාාන  
ආගමික ස්ථාාන ආදි, 
ස්මිබ්ධ්ා ,් ද 
අඒධ්ානා ,් ද ක යුතු 
කළ යුතු,. 

 ා පොලිසි, 
 

(ාහත් සි,ලු 
කා්ය,් ආපදා 
කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාානා ේ 
ස්හකාර 
අදධ්ය,ක් ගකක ස්සි් 
ස්ම්බ්දීකරන, 
කා යුතු අත්ර ව 
ස්දහා අඒශය සය සි,ලු 
ස්හා ,ෝග, ාබාදි, 
යුතුා ේ) 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 
ාම නිළධ්ාරී 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්   

 ාමීය , කමිටු 
නා,කයි් 

 
 

අදාා දුරකාන 
අාංක නාමාඒලි, 

ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 
 
 

ාඒත් ීම 
ස්නාඩි 
30ක් ග 
ඇතුළත් 

ා පොලීසි, හා ත්රිස්ධ් හමුදාඒ 
ා ඒත් අඒශය සය ා ත්ොරතුරු ාබා 
දීම  

 ආපදා 
කළමණාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක 

 නිා ,ෝිය ා පොලිස්ථප ම  

 ා ියකථ  ා පොලිස්ථ 
අධිකාරී  

 ා පොලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම 
 

 අඒශය සය ා ේ නම් ත්රිස්ධ් 
හමුදා ස්හ, ා පොලිස්ථ 
අධිකාරී ස්සි් අදාළ 
ිළළිා ඒත්  ාබා ගත් 
යුතු,.  

ාඒත් ීම 
ස්නාඩි 
30ක් ග 
ඇතුළත් 

ආරක් ගකාඒ ස්ැපයීම   ා පොලිසි,  ාම නිළධ්ාන් ස්සි් 
ා පොලීසි,  අඒශය සය 
ා ත්ොරතුරු හා ස්හ, 
ාබා දි, යුතු,. 

ස්නාඩි 
30ක් ග 
ඇතුළත් 

පසු ස්පරම හා ආපදා 
කළමණාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, ා ඒත් ස්නාා 
කිරීම 
 
 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගක 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 
ාම නිළධ්ාරී 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්   

 ාමීය , කමිටු 
නා,කයි් 

පැ,ක 
කාළ,ක් ග 

     

 

 

(ඇමුණුම් 

අාංක 01, 

02, 03, 04, 

06,11) 
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2.14. ආපදා සිදුවු ස්ථාානය නැරඹිෙග පැටුදේණන නනවශය පුශගලිනන් පාලනය 

කිරිෙ. 

 

කා්ය,් ඒගීමම කා්ය, පැඒා රන 
නිළධ්ාරී් 

ස්්නිා ේදන 
ක්රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

ප්රා ේශය ස මා්යග හදුනා ගැනීම   දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගක 

 ා පොලීසි, 
 

 නිා ,ෝිය ා පොලිස්ථප ම  

 ා ියකථ  ා පොලිස්ථ 
අධිකාරී  

 ා පොලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම 

 අඒශය සය ා ේ නම් ත්රිස්ධ් 
හමුදා ස්හ, ා පොලිස්ථ 
අධිකාරී ස්සි් අදාළ 
ිළළිා ඒත්  ාබා ගත් 
යුතු,. 

අදාා දුරකාන 
අාංක නාමාඒලි, 

ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 

සිදු ීම 
ස්නාඩි 
30ක් ග 
ඇතුළත් 

ප්රා ේශය ස මා්යග ආඒරණ, 
ඒන ා ාස් ආරක් ගකක බාධ්ක 
ස්ථාාිළත් කිරීම 

 නිා ,ෝිය 
ා පොලිස්ථප ම  

 ා ියකථ  
ා පොලිස්ථ අධිකාරී  

 ා පොලිස්ථ 
ස්ථාානාධිප ම 

 අඒශය සය ා ේ නම් 
ත්රිස්ධ් හමුදා 
ස්හ, ා පොලිස්ථ 
අධිකාරී ස්සි් 
අදාළ ිළළිා ඒත්  
ාබා ගත් යුතු,. 

 ා පොලිසි,  

ත්ඒ දුර ත් ර්ශගායි්  
කණ්ඩා,ම් හදුනා ගැනීම 
ස්හ ාඒත් කිරීම / අත් 
අඩාංගුඒ  ගැනීම 

 නිා ,ෝිය 
ා පොලිස්ථප ම  

 ා ියකථ  
ා පොලිස්ථ අධිකාරී  

 ා පොලිස්ථ 
ස්ථාානාධිප ම 

 ා පොලිසි,  

මාධ්ය නිා ේදන ාබා දීම   මාධ්ය අාංශය ස,- 
ආපදා 
කළමණාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ස්හකාර 
අධ්යක් ගක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 මාධ්ය ප්රකාශය සක - 
ආ.ක.ම. 
 

පැ,ක 
කාළ,ක් ග 

     
 

 

 

 

ඇමුණුම් 

අාංක 

01,04,06 
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2.15. ආපදාදේේ වර් ොන  ත්වය ියළිබද සියළු දේ ොරතුරු රැස්ථ කර ආපදා 

කළෙණාකරණ ෙධයස්ථාානය දේව  ලබා දීෙ. ිආකෘතිචය්ව ස්ැකසිෙ  

කා්ය,් ඒගීමම කා්ය, පැඒා රන නිළධ්ාරී් ස්්නිා ේදන 
ක්රමා ේද,  

කාාසීමා
ඒ 

ා ත්ොරතුරු 
ාබා 
ගැනීම  

 දිස්ථත්රික් ග 
ා කකම් 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර 
අධ්යක් ගක 

 

 ප්රාා ශීය, ා කකම්  

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්   
 

අදාා දුරකාන 
අාංක 

නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 

සිදු ීම 
පැ,ක 
කාා,ක් ග 
ඇතුළත් 

ස්රා 
ස්ධිමත් 
ා පොදු 
ආකෘ ම,
ක් ග ස්කස්ථ 
කිරීම 

 ආපදා 
කළමණා
කරණ 
මධ්යස්ථාා
න, 

 

 ආපදාකළමණාකරණමධ්යස්ථාාන, මගි් ා පොදු ාක්ර 
ා කන,ක් ග ාදින්පත් කළ යුතු,. 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇමුණුම් 

අාංක 

01/06/10 
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වගුව 2.16 ආපදා  ත්වය ඉකුත්වු පසු ප්රතිචාාර දැ්වවිෙ ිපැය 12   

 
 

කාර්යයන් වගකිෙ / ස්ම්බන්ධිකරණය කාර්යය පැවදේරන ළධළධාරි 

ස්න්ළධදේේද

න 

ක්රෙදේේදය 

කාලසී

ොව 

16.1 අඒශය සයත්ාඒ, අනුඒ  ආහාර 
ාබා  දීම  ක යුතු කිරීම. 

i. ිළසූ ආහාර 

 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිාධ්ාරී  

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 
 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

 ාම ා ස් ඒා නිළධ්ාන්  

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ආ්යථික ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 

 ාමි කමිටු නා,කයි් 

 රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන 

 දානපතී් /පන්ත්යාග ීයලි් 

 සී/ස් ස්ස්ධ් ා ස් ඒා ස්මුපකාර 
ස්මි ම  

 ආගමික නා,කයි් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

අදාා 
දුරකාන 
අාංක 

නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 
Skype/ 
IMO 

CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

(ඇමුණුම් 
අාංක 

01/02/03/0
4/06/09/10/

11) 
 

ාඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇතුා
ත් 

16.2 අදාා ප්රා ශශය ස ඒා  ාගා 
ස්, හැකි මාංමාඒත් 
ස්ැකසීම. 

 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 පළාත් මා්යග 
අමාත්යාංශය ස, 

 මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න 
අධිකාන්,   

 පළාත් පාාන 
ා කොමස්ාන්ස්ථ 

 මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න අධිකාන්,   

 පළාත් මා්යග 
ා දපා්යතුා ම්්තුඒ. 

 ත්රිස්ධ් හමුදා 

 ා පොලිසි, 

 දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ 

 පළාත් පාාන ආ,ත්න,. 

 ස්දුලිබා මණ්ඩා, 

 ශ්රිාාංකා ා  ලිා කොම් 

 ඒතු අධිකාන් 

ාඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇතුා
ත් 

16.3  දුරකාන හා ස්දුලි ිමද 
ඒැටීම් ,ාා ත්ත්ත්ඒ,  
පත්කිරීම  ක යුතු කිරීම. 

 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 ශ්රි ාාංකා ා  ලිා කොම්  

 ස්දුලිබා මණ්ඩා, 

 ශ්රිාාංකා ා  ලිා කොම්  

 මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න අධිකාන්,   

 පළාත් මා්යග 
ා දපා්යතුා ම්්තුඒ. 

 ත්රිස්ධ් හමුදා 

 ා පොලිසි, 

 දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ 

 පළාත් පාාන ආ,ත්න,. 

 ස්දුලිබා මණ්ඩා, 

ාඒත්ීම 
පැ, 
10ක් ග 
ඇතුා
ත් 

16.4 ිළන්සිදු ිා, ස්ම්පාදන, 
කිරීම / ිා මූාාශ්ර ිළන්සිදු 
කිරීම 

 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 ිා මක ිාස්ම්පාදන හා 
ිාා ප්රඒාහණ 
මණ්ඩා,  

 ිා ස්ම්පත් මණ්ඩා, 

 පළාත් පාාන 
ා කොමස්ාන්ස්ථ 

 ිා මක ිාස්ම්පාදන හා ිාා 
ප්රඒාහණ මණ්ඩා,. 

 ිා ස්ම්පත් මණ්ඩා, 

 පළාත් පාාන ආ,ත්න,. 

 ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 

 මහින ා ස්්ය පරීක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා නිාධ්ාන් 

 ාම නිාධ්ාන් 
 
 

ාඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇතුා
ත් 
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 දිස්ථත්රික් ග ා ස්්ය 
අධ්යක් ගකක 

 ප්රාා ශිය, ා ස්්ය 
බාධ්ාන් 

16.5 ස්නීපාරක් ගකක ක යුතු 
ත්හවුරු කිරීම. 
i. අප්රඒය ාඒත් කිරීම. 

ii. ඒැසිකිලි පහසුකම්. 

 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 ා කකම්  පළාත් 
ා ස්්ය ා ස් ඒා 
අමාත්යාංශය ස, (සි,ළු 
ස්ම්බ්ධිකරණ 
ක යුතු) 

 ප්රාා ශිය, ා ස්්ය 
ා ස් ඒා අධ්යක් ගක 

පළාත් පාාන ආ,ත්න,. 
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 
මහින ා ස්්ය පරීක් ගකක 
අදාා ා රෝහක 
මධ්යම පන්ස්ර අධිකාන්, 
 
 

ාඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇතුා
ත් 

16.6 ා ස්්ය අඒශය සයත්ා 
ස්ම්පාදන,. 

i. මා නෝ ස්මාජී, 

අඒශය සයත්ා  

ii. ස්ා,නික ක යුතු 

iii. ා බෝඒන ා රෝග 

ඒයාප් ම, පාාන,. 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 ප්රාා ශීය, ා ස්්ය 
ා ස් ඒා අධ්යක් ගක 

 ා කකම් පළාත් ා ස්්ය 
ා ස් ඒා අමාත්යාංශය ස, 

 ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 

 මහින ා ස්්ය පරීක් ගකක 

 අදාා ා රෝහක 

 පළාත් පාාන ආ,ත්න,. 

 පවුක ා ස්්ය ා ස් ස්කා 

 ඒතු ා රෝහා 

 ශ්රි ාාංකා රතු කුරුස් ස්මාි, 

 කා්ත්ා ක යුතු අමාත්යාංශය සය 

ාඒත්ීම 
පැ, 
10ක් ග 
ඇතුා
ත් 

16.7 ත්ාඒකාලික නිඒාස් 
අඒශය සයත්ා ත්හවුරු කිරීම. 

 
 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 ආපදා ස්හන නිළධ්ාන් 
දිස්ථත්රික් ගක ස්හ ප්රා ශිය, 

 දිස්ථත්රික් ග ිා මක 
ා ගොඩනැගිලි 
ප්යා ේකණ නිළධ්ාන් 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක (ආපදා) 
 

 

 රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන 

 ඒතු අධිකාන් 

 ා ශශය සපාාන නා,කත්ඒ, 

 ාම නිාධ්ාන් 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා නිාධ්ාන් 

 පළාත් පාාන ආ,ත්න, 

 ඒැස්ලි මානඒ ස්ාංඒ්යධ්න 
භාර, 

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ 

 ආගමික ස්ථාාන 

 පාස්ැක බාධ්ාරී් 

ාඒත්ීම 
පැ, 
12ක් ග 
ඇතුා
ත් 

16.8 අඒශය සය ප්රා ශශය ස ඒා 
ආරක් ගකාඒ ත්හවුරු කිරීම. 

 
 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 නිා ,ෝිය ා පොලිස්ථප ම 
(ඒගකිම) 

 ා පොලිසි, 

 සිස්ක ආරක් ගකක බාකා,. 

 ස්ා ශය ස ක කා්ය, බාකා, 

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ 
 

ාඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇතුා
ත් 
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16.9 ආපදාඒ  ාක් ගවු කඳවුරු 
ඒා  ිා, ාබාදිම 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 නිා ,ෝිය ස්ාමානය 
අධිකාන් ිා මක 
ිාස්ම්පාදන හා ිාා 
ප්රඒාහණ මණ්ඩා, 

 පළාත් පාාන 
ා කොමස්ාන්ස්ථ 

 ිා මක ිාස්ම්පාදන හා ිාා 
ප්රඒාහණ මණ්ඩා,. 

 පළාත් පාාන ආ,ත්න,. 

 ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 

 මහින ා ස්්ය පරීක් ගකක 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
මධ්යස්ථාාන, 

 ිා ස්ම්පත් මණ්ඩා, 

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන් 
 

ාඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇතුා
ත් 

16.10 ඒැසිකිලි පහසුකම් 
ාබාදීම 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 ආපදා ස්හන නිළධ්ාන් 
දිස්ථත්රික් ගක ස්හ ප්රා ශිය, 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 පළාත් පාාන 
ා කොමස්ාන්ස්ථ 

 RDH (Regional 
Department of 
Health)  

 ිා මකිාස්ම්පාදනහාි
ාාප්රඒාහණමණ්ඩා,. 

 පළාත් පාාන ආ,ත්න, 
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 

 මහින ා ස්්ය 
පරීක් ගකක 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්ථා ඒච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන 

 රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන 

 INGOS / NGOS 

ාඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇතුා
ත් 

16.11 ආපදාඒ  ාක් ගවු 
නිඒාස් ා ගොඩනැගිලි ස්හ 
පාස්ක ිළන්සිදු කිරීම 
/ිළළිස්කර කිරීම 

 ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය ස, 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

 පළාත් පාාන 
ා කොමස්ාන්ස්ථ (ඒගකිම) 

 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

 ිා මක ා ගොඩනැගිලි 
ප්යා ේකණ ස්ාංස්ධ්ාන,. 

 පළාත් පාාන ආ,ත්න,. 

 ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 

 මහින ා ස්්ය පරීක් ගකක 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා නිාධ්ාන් 

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ 

 ස්ා ඒච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන 

 රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන 

 සිස්ක ආරක් ගකක 
ා දපා්යතුා ම්්තුඒ 

ාඒත්ීම 
පැ, 
10ක් ග 
ඇතුා
ත් 

17 රාිය ා නොඒන  
ිාත්ය්ත්ර ආ,ත්න 
ස්ම්බ්ධීකරණ,. 

 ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය ස, 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන,(සි,ළු 
ස්ම්බ්ධිකරණ 
ක යුතු) 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
අධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම් 
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2.16.1 අවශ්යතාාවය අනුව ආහාර ලබාදීමට 

කටයුතු කිරීම. 

 

 

 

ක්රියාදාෙය 2.16. ආපදා  ත්වය ඉකුත්වු පසු ප්රතිචාාර දැ්වවිෙ ිපැය 12   

 

 

 ියසූ ආොර 

 වියළි ආොර 

 

වගකීෙGN,DS  

DDMCU, 

NDRSC    
  

 

වගකීෙ 
GN,DS,  

DDMU, 

NDRSC 
 

 

 

 

වගකීෙ  

GN, DS, DO, DMC, 

NDRSC, Tri Forces, NGO’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආහාර අවශ්යතාාවය්  තාක්ේස්ු  කිරීම 

ආහාර සැපයුම් ස්ථාන 

තීරණය කිරීම පරිතායාග 

 

සමූපකා ර 

රජේේ මුදල් 

වියදමි්  

 

ආහාර පිළිේයල කිරීේම් හා ේබදා හැරීේම් 

ක්රමේදදය තීරණයකිරීම 

ආහාර ේබදා හැරීම 

 

ේටෝක්  පතාක් 

ලබා දීම 

NGO / INGO 

 

 

 

කාල සීොව 

තීරණය කි/ ෙ 
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ස්ම්බන්ධිකරණය GN, 

DS,DDMCU 

 

වගකීෙ RDA,GA, 

DMC,DS, 

Tri Forces LGA   
 

  

 

 

 

 

 

 

වගකීෙ  
DDMCU,DS, DMC 
 

පිළිසකර කළ යුතු ආයතාන 

තීරණය කිරීම 

 

මාර්ග පිළිසකර කිරීම හා 

සම්බ් ධීකරණය 

 

RDA 

 

2.16.2 අදාළ ප්රේශශ්වලට  ළඟාවිය හැකි මංමාවත් 

සැකසීම. 

 

ආපදාවටලක්වූ 

ප්රේශශ්වලපිළිසකර කිරීමට 

ඇති මංමාවත් හදුනා 

ගැනීම. 

 

මංමාවත් පිළිසකර කර 

ගැනීමට ක්රමේදදයක් 

හදුනා ගැනීම 

 

මධ්යම රජය 

 

ප්රාේශයය 

ේල්කම් 

කාර්යාලය 

ිග්රාම ේස්වක  

 

පාළාත් පාලන 

ආය න 

සිස්ක ආරක් ගකක 

ා දපා්යත්ා ම්්තු 
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2.16.3. ආපදාවට ලක් වූ නිවාස පිරිසිදු කිරීම/පිළිසකර 

කිරීම 

 

 

   

 

 වගකීෙ  
GN,DS,GA,DDMCU  

 

  

  

 

  

 

 

 

වගකීෙ   

DDMCU,DS, 

DMC 
 

වගකීෙ  

DDMC,DS.DMC 

 

 

වගකීෙ DDMC,DS.DMC 

 

  

නිවාස පිළිසකර  

කිරීේම් සම්බ් ධීකරණය 

 

නිවාස පිළිසකර කිරීමට  

අවශ්ය ්රවය හදුනා ගැනීම 
 

ආපදාවට ලක් වී ඇති නිවාස 

වර්ගීකරණය 

 

සුලු  

අර්ධ් 

හමුදාව  

DMC 

සම්පූර්ණ 

 
සිවිමආරක් කෂක 

සදපාර් සම්න්

තුව 

ප්රාසීයය 

ෙභාව 

NDRC 

පිරිසිදු කිරීේම් කණ්ඩායම් 

හදුනා ගැනීම 

නිවාස පිළිසකර කිරීමට 

 අවශ්ය ්රවය සැපීම 

 

ස්ථා ේච්ඡා 

ස්ාංස්ධ්ාන 
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2.16.4 ස්නීපාර්වෂක කගයුතු  ෙවුරු කි/ ෙ. 

 

 

 නපද්රවය ඉවත් කි/ ෙ. 

 වැසිකිලි පෙසුකම්. 

 ළධවාස් ියරිසිදු කි/ ෙ 

 

වගකීෙ     

CEA,DMC,DS,police 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

වගකීෙ MOH,LOGA,DMC,DS 

 

 

 

  

  

සිදුකළ යුතු සනීපාරක්ෂක කටයුතු හදුනා 

ගැනීම  

සනීපාරක්ෂක කටයුතු 

ක්රියාත්මක කිරීම සහ 

අධීක්ෂණය 

අදාළ ආයතාන හදුනා ගැනීම  

MOH 

ප්රාේශයය 

ස්භා 

ා රෝහක 
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2.16.5 ියරිසිදු ජලය ස්ම්පාදනය කි/ ෙ. 
 

 

 

වගකීෙ GN,DS,LOGA, 

NWSDB  

  

 

වගකීෙ GN,DS, 

LOGA, 

NWSDB 

  

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ියරිසිදු කි/ ෙග ඇතිච ජල 

මූලාශ්ර ෙදුනා ගැනීෙ 
ජල නවශය ාවය ෙදුනා ගැනීෙ 

ජලය දේබදා ෙැරිෙක්රෙදේේදය ෙදුනා ගැනීෙ 

ජල මූලාශ්ර ියරිසිදු කි/ ෙ 

සිස්ක ආරක් ගකක 

ා දපා්යත්ා ම්්තුඒ 

ාම නිාධ්ාන් 

ස්ථා ේච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන 

ිා ස්ම්පාදන 

මණ්ඩා, 
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 2.16.6 දුරකාන ො විදුලි හිද වැටීම් යාා  ත්වයග පත්කි/ ෙග කගයුතු කි/ ෙ. 

 

  

 

වගකීෙ  

GN,DS, DDMCU, 

NDRSC, Police 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ියළිස්කර කි/ දේම් කගයුතු දියත් කි/ ෙ ො ස්ම්බන්ධීකරණය  

 

විදුලිය ො දුරකාන  හිඳ වැටීම් ෙදුනාගැනීෙ 

ා  ලිා කොම් 

ආ,ත්න, 

දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ 

RD/PRD/LGA 

ියළීස්කර කි/ ෙ ස්දො නදාල ආය න ො ක්රෙදේේදය තීරණය 

කි/ ෙ 

ස්දුලි බා 

මණ්ඩා,  

ප්රාා ශීය, ස්භා 



45 
 

 

 

 

 

 ෙදේනෝ ස්ොජීය නවශය ා  

 ස්ායළධක කගයුතු 

 දේබෝවන දේරෝග වයාප්තිචය පාලනය. 

 

 

 

ඒගීමම 
MOH, PHI, HOSPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නදාළ පුශගල කණ්ඩායම් ස්ෙ දේබෝවන දේරෝග වයාප්  වන 

ප්රදේශශය ෙදුනා ගැනීෙ 

දේරෝග වයාප්තිචය පාලනය කි/ ෙ ස්දො 

නදාළ කණ්ඩායම් ෙදුනා ගැනීෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වගකීෙ 

RDHS, MOH, PHI, 

HOSPITAL 

 

දේස්ඛ්ය කණ්ඩායම්වලග නවශය පෙසුකම් ස්ැපයීෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වැඩස්ගෙන් ක්රියාත්ෙක කි/ ෙ, නධී්වෂණය ො 

ස්ම්බන්ධීකරණය 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16.7 ේසෞඛ්ය අවශ්යතාා සම්පාදනය. 

 

වගකීෙ 

RDHS, MOH, 

HOSPITAL 

 

වගකීෙ 

RDHS, MOH, 

HOSPITAL 
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වගකීෙ  

GN, NDRSE, DS 

 

 

වගකීෙ  

DS, GN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

වගකීෙ  

DMC, NDRSC 

 

 

 

 

 

 

 

 ාවකාලික ළධවාස්නවශය  පවුම ස්ංඛ්යාව ෙදුනා ගැනීෙ 

 ාවකාලික ළධවාස් ඉදි කි/ ෙ ස්දො  ා්වෂණික, 

මුලය, දුවයෙය නවශය ා  ෙදුනා ගැනීෙ ො ස්පයා 

ගැනීෙ. 

MDDD 

වගකීම 

GA, DS, DMC 

ඉදි කි/ ම් කගයුතු ආරම්ා කි/ ෙ, 

නධී්වෂණය 

ස්සදච්ඡා 

ෙංවිධාන 

NGO 

2.16.8 තාාවකාලික නිවාස අවශ්යතාා තාහුරු  කිරීම. 

 

ත්රිවිධ 

හමුදාව 

 ාවකාලික ළධවාස් ස්ථාාිය  කි/ ෙග සුදුසු ස්ථාාන  

Red cross 

ප්රතිචලාීනන්ග ලබා දීෙ. 
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වගකීෙ  
GA,DS, DMC,GN  
 

 

 

 

 

වගකීෙ  

 GA,DS, DMC 

 

 

 

       

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආර්වෂක නංශවලග දැනුම් දීෙ. 

ආර්වෂාව නවශය ප්රදේශශ ෙදුනා ගැනීම. 

වගකීෙ 

ආරක් ගකක අාංශය ස 

 

 

 

නදාළ ප්රදේශශවලග ආර්වෂාව දේයදවීෙ. 

2.16.9 අවශ්ය ප්රේශශ් වල ආරක්ෂාව තාහුරු  කිරීම. 
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වගකීෙ  

NDRC, DMC, water board, 

AG office  

 

 
 

 

 

වගකීෙ  

NDRC, DMC, water board, 

AG office 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NDRC 

කදවුරු ප්රොණය නනුව ජල ගැංකි තීරණය කි/ ෙ 

ිා ස්ම්පාදන 

වකක, 

ජලය ලබාදීදේම් ස්ම්බන්ධීකරණය 

මහින ා ස්්ය 

නිළධ්ාරී 

2.16.10 ආපදාවට ලක් වූ කදුරු  වලට ජලය ලබා දීම 
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වගකීෙ  
PHI, GA 
 
 
 
 

 

 

වගකීෙ  
DMC, NDRSC 

GS, NGO/INGO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

නවශය ප්රොණයග ජංගෙ වැසිකිලි ලබා දීෙ 

කදවුරු නවග ඇතිච වැසිකිලි ියළිස්කර කි/ ෙ 

2.16.11 වැසිකිලි පහසුකම් ලබා දීම 
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ක්රියාදාෙය 2.16.12 රාජය දේනොවන / ජා යන් ර රාජය දේනොවන ආය න 

ස්ම්බන්ධීකරණ 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වගකීෙ  
DMC, NDRSC, 

DDMCU, GA 

 

 

 

 

ස්ෙදේයෝගය ලබා ග  ෙැකි  රාජය දේනොවන / ජා යන් ර රාජය දේනොවන ආය න 

ෙදුනා ගැනීෙ 

ගුඒ් ා ත්ොටුපා 

ෙහය 

රාජය දේනොවන / ජා යන් ර රාජය දේනොවන ආය න  වලග නවශය ස්ෙදේයෝගය 

ියළිබද දැනුවත් කි/ ෙ  ිINGO, NGO  

රාජය දේනොවන / ජා යන් ර රාජය දේනොවන ආය නවලින් නවශය ස්ෙදේයෝගය ෙදුනා 

ගැනීෙ 

වගකීෙ 
GA,DS,DMC 

වගකීෙ 
GA,DS,DMC 

වගකීෙ 
GA,DS,DMC 

එෙ ආය න විසින් ලබා දීෙග ෙැකි දේස්ේවාවම 

ියළිබද නවදේබෝධය ලබා ගැනීෙ 

භාණ්ඩ 

ා ස් ඒා 

ප්රඒාහන පහසුකම් 

ිාත්ය්ත්ර ආධ්ාර ාබා ගැනීා ම් 
ක්රමා ේද ස්ම්බ්ධීකරණ, කිරීම 

ස්ම්බන්ධීකරණ කටුටු පත් කි/ ෙ 

නවශය ස්ථාාන ස්දො දේයොමු කි/ ෙ 

ආහාර 

ා ස්්ය 

වගකීෙ 
GA,DS,DMC 
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ඇමුමෙ 01 

                                                        
ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානය, නො යාංශය ස්ෙ ස්ෙන දේස්ේවා ඒකකවල ජාතිචක ෙට්ගදේම් 
දේ ොරතුරු ස්ෙ නළධකුත්  ා්වෂණික ආය න ස්ම්බන්ධ කර ග  ෙැකි නාොවලිය. 

 

  
  

 

 

ආපදා කළෙනාකරණ නො යංශය 

නෙ කාර්යාල දුරකාන නංක ෆැ්වස්ථ නංක 

ගරු නො යතුො 

 

ස්ම්බන්ධීකරණ දේමකම් 

0112-665404 / 

0112-665298 

0112-665082 

0112-665306 

 

0112665296 

ගරු ළධදේයෝජය  නො යතුො 

 

ස්ම්බන්ධීකරණ දේමකම් 

0112-665605 

0112-665284 

0112-665084 

 

දේමකම් 0112-665389 0718018700  

නතිචදේර්ක දේමකම් ිපරිපාලන  0112-665054 0715567076  

නතිචදේර්ක දේමකම් ිස්ංවර්ධන  0112-665013 0777547778  

ප්රධාන ගණකාධිකාරි  0112-665079 0713369483  

දේේශථඪ ස්ෙකාර දේමකම් 0777-808623  

ස්ෙකාර දේමකම් 0112-665352  

පරිපාලන ළධළධාරි 0112-665185  

පරිපාලන නංශය 0112-665170  
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ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානය- 117 / 2670002  

නෙ  නතුර 
දුරකාන 

ජංගෙ කාර්යාලය 

ජී.එම.එස්ථ.දේස්ේනාධීර ෙෙ ා නධය්වෂ ජනරාම 0773957896 0112136100 

ආර්.පී. ස්ෙර්වදේකොඩි ෙෙ ා නතිචදේර්ක නධය්වෂ ජනරාම 0773957909 0112136101 

අා නෝිා ා ස්නස්රත්න 
ා මා නස්, 

අධ්යක් ගක (අඒම කිරීම්  
ප්යා ේකණ ස්හ ස්ාංඒ්යධ්න) 

0772320525 0112136141 

ා ේ.එම්.එස්ථ.ි,ීමර මහත්ා අධ්යක් ගක (ා පරසූදානම්) 0773957898 0112136180 

සුගත් දිස්ානා,ක මහත්ා අධ්යක් ගක (දැනුඒත් කිරීම්) 0772320533 0112136201 

බ්රිා වඩි,්ය අතුා ආන්,රත්න   
අධ්යක් ගක (හදිසි 
ා මහා ,  ්ම්) 

0773957903 0112136220 

ා ේ.එම්.ව.ආ්ය. ි,රත්න මහත්ා 
නිා ,ෝිය අධ්යක් ගක  හදිසි 
ා මා හයුම් (රා.ා) 

0773957908 0112136241 

ා ක් ග.ව.ඩී.පී.ා ක් ග. ා කොඩිප්ිළලි 
මහත්ා 

නිා ,ෝිය අධ්යක් ගක  පූ්යඒ 
දැනුම්දීම් (රා.ා) 

0772320530 0112136242 

ව.ආ්ය.එම්.පී.රත්නා,ක මහත්ා 
නිා ,ෝිය අධ්යක් ගක  මානඒ 
ස්ම්පත් (රා.ා) 

0772320527 0112136260 

ා ක් ග.ව.නිශය සා්ත් මහත්ා 
නිා ,ෝිය අධ්යක් ගක  මුදක 
(රා.ා) 

0773957899 
0112136270 

 

ශ්රිමාක ස්ම්සින් මහත්ා 
ස්හකාර අධ්යක් ගක 
(ප්යා ේකණ ස්හ ස්ාංඒ්යධ්න) 

0773957907 0112136166 

නුඒ් මදඒ්ආරච්චි මහත්ා 
ස්හකාර අධ්යක් ගක (ා පර 
සූදානම් ස්හ ස්ැාසුම්) 

0773957906 0112136182 

ාතුර ලි,නාරච්චි මහත්ා 
ස්හකාර අධ්යක් ගක (ා පර 
සූදානම් ස්හ ස්ැාසුම්) 

0773957901 0112136181 

ස්ාරාංගා ස්ත්ානා ව 
ස්හකාර අධ්යක් ගක (ර්ු ණු 
හා දැනුඒත් කිරීම්) 

0772091597 0112136203 

ශය සා් ප මරණ මහත්ා 
ස්හකාර අධ්යක් ගක (ර්ු ණු 
හා දැනුඒත් කිරීම්) 

0773957902 0112136202 

හිරා්  මාකරත්න මහත්ා 
ස්හකාර අධ්යක් ගක හදිසි 
ා මා හයුම් 

0772320531 
0112136224 

 

ටී.ඩබ්.ා ක් ග.අයි.ර්කථපකුමාර මහත්ා 
ස්හකාර අධ්යක් ගක හදිසි 
ා මා හයුම් 

0772130754 0112136231 

තුෂිත් ා ඒදයරත්න මහත්ා 
ස්හකාර අධ්යක් ගක  
ස්්නිා ේදන 0772129174 

0112136236 
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ිානක හඳු්ප මරණ මහත්ා ස්හකාර අධ්යක් ගක (මාධ්ය)  0773957897 0112136243 

ා ේ.එච්.පී.ි,ාත් මහත්ා අභය්ත්ර ස්ගණක 0772320532 0112136115 

ාා නෝකා හස්් ම රාිපක් ගක  පන්පාාන නිාධ්ාරී  0773481695  0112136260  

එස්ථ.එ්.ි,සිාංහ  මූාය නිාධ්ාරී  0774940343  0112136275  

  

 

a දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙනාකරණ ස්ම්බන්ධීකරණ ඒකක (DDMCU) 

 

 දිස්ථත්රි්වකය නෙ කාර්යාලය දුරකාන නංක 

1 අම්පාර ta'tia'tï' සි,ාශ මහත්ා 0632222218 0773957883 

2 අනුරාධ්ර්ර, ා ක් ග.ව.ඩී.ා ක් ග.එස්ථ.බ්ඩාර 

මහත්ා 

0252234817 0773957881 

3 බදුකා ා.එම්.එක.පද,කුමාර මහත්ා 0552224751 0773957880 

4 මඩකාර්ඒ එස්ථ.ා්පරාි් මහත්ා 0652227701 0773957885 

5 ා කොළඹ එම්.එම්.පී.එම්.මාරසිාංහ 0112434028 0773957870 

6 ගාකා 

 

ලු මත්් ක්යනක 

පී.ඩී.ා ක් ග.ිම.එස්ථ. රත්නා,ක 

0912227315 0773957873 

7 ගම්පහ ව.එම්.ව.එ්.ා්්රසින් 

මහත්ා 

0332234671 0773957871 

8 හම්බ්ා ත්ො  යු.එක.ආ්ය.එස්ථ.ගුනසිාංහ 

මහත්ා 

0472256463 0773957875 

9 ,ාපන, 

 

එස්ථ. රස්  මහත්ා 0212221676 773957894 

10 කළුත්ර ලු මත්් ක්යනක 

අයි.ිළ.ි,සිාංහ  

0342222912 0773957872 

11 මහනුඒර අයි.ව.රනීමර මහත්ා 0812202697 0773957878 

12 කෑගකා ා ක් ග.ජි.එම්.ිගත් මහත්ා 0352222603 0773957876 

13 කිලිා නොච්චි,  ක.එ්.සූ්ය,රාේ මහත්ා 0212285330 0772320528 
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14 කුරුණෑගා 

 

එම්.ආ්ය.ව.ස්රාේ දිස්ාන,ක 

මහත්ා 

0372221709 0773957884 

15 ම්නාරම එම්.ව.සි.එම්.න්,ාස්ථ මහත්ා 0232250133 0772320529 

16 මාත්ා ක ාමි්ද අමරීමර මහත්ා 0662230926 0773957890 

17 මාත්ර ලු මත්් ක්යනක 

යු.ව.ිළ.හා බ්සින්ඒ්යධ්න 

0412234134 0773957874 

18 ා මොණරාගා ව.එච්.රීම්්ර මහත්ා 0552276867 0773957889 

19 මුා මේ එච්.ජි.ඩි.ප්රි,්ත් මහත්ා 0212290054 0773957886 

20 නුඒරඑළි, එච්.එම්.එම්.බ්ඩාර මහත්ා 0522222113 0773957879 

21 ා පොා ළෝනරුඒ ිළ.ා ක් ග.යු.එස්ථ.ා ක් ග.නාන,ක් ග

කාර  මහත්ා 

0272226676 0773957882 

22 ර්ත්ත්ාම ිළ.ව.ා ි.ා රොඩ්න්ා ගෝ  මහත්ා 0322265756 0773957888 

23 රත්නර්ර, එස්ථ.එච්.එම්.මාංජුා මහත්ා 0452222991 0773957877 

24 ත්රිකුණාමා,  ා ක් ග.සුගුනදාස්ථ මහත්ා 0262224711 0772395788

4 

25 ඒවුනි,ාඒ එ්.සූන්,රාේ  මහත්ා 024222553 0773957892 

 

ජාතිචක ස්ෙනදේස්ේවා ෙධයස්ථාානය  -  0112-665702 

නං දිස්ථත්රි්වකය නෙ දුරකාන නංක 

1 දේකොළඹ (ප්රධාන 

කාර්යාලය   

නින. සී . පතිචරාජ 

(නධය්වෂක   
0773550134  

2 දේකොළඹ (ප්රධාන 

කාර්යාලය   
ස්දිශාළධ එම .යශදේදහිදේේ  +94112665221  

3 දේකොළඹ (ප්රධාන 

කාර්යාලය   
දේේ.ඒ.ඩ් .සී .ස්ාවිත්රි  +94112665221  

4 ා කොළඹ න්දසින් 778819389 

5 කළුත්ර ක්රිකා් මහත්ා 071-3404987/ 0776368763 
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6 මාත්ා ක  ජීඒනි මි, 718259813 

7 නුඒරඑළි, ස් ම,ා ේළු මහත්ා 714464785 

8 මහනුඒර  ාා්දනි මි, 714395435 

9 ගම්පහ කුසුම්සින් මහත්ා 710330522 

10 ර්ත්ත්ාම ාමි්ද මහත්ා 773489042 

11 රත්නර්ර කාමාර මහත්ා 714408835 

12 කෑගකා සුද්ත් මහත්ා 0716319695/ 0779127597 

13 අනුරාධ්ර්ර, ලි,නගමා ව මහත්ා 718025181 

14 බදුකා අාහා කෝ් මහත්ා 710330307 

15 අම්පාර  ප්රදීප් මහත්ා 783422026 

16 මුා මේ ා කෝකුාරාිා මහත්ා 772487804 

17 කුරුණෑගා අා ස්ෝක මහත්ා 722933113 

18 ත්රිකුණාමා, මජුර් මහත්ා 772657122 

19 මාත්ර  ස්දානා ව මහත්ා 718245180   715186309 

20 කිලිා නොච්චි, ා ස්කඒ මරාිස්,ම් මහත්ා 775486479 779349999 

21 ගාකා ාසුරු මහත්ා 710330179 

22 හම්බ්ා ත්ො  නීක මහත්ා 778287874 

23 මඩකාර්ඒ සිඒනාද් මහත්ා 776402324 

24 ා මොණරාගා සුා ශශය සථ මහත්ා 712166000 

25 ,ාපන, ඒ,ාමේ මි, 773222853 

26 ා පොා ළෝනරුඒ ාමි්ද මහත්ා 0711306896 0728399508 

0783450475 
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වාරිොර්ග දේදපාර් දේම්න්තුව 

නෙ  නතුර 
දුරකාන 

ජංගෙ කාර්යාලය ෆැ්වස්ථ 

M. 

Thuraisingham 

Eng 

නධය්වෂ ජනරාම 
077-3732854 011-2584984 011-2505890 

T.P අකස්ස්ථ 
මහත්ා 

නතිචදේර්ක නධය්වෂ ජනරාම  
(System Management) 

071-8344337 011-2586839 011-2055413 

S.L. 
ා මොා හොමඩ් 
අලි,ාස්ථ මහත්ා 

නතිචදේර්ක නධය්වෂ ජනරාම 
(Regional Development & 
Construction) 

071-8247486 011-2586311 011-2586311 

 P. 
ා හමේ කආරච්චි 
මහත්මි, 

නධය්වෂ  (Hydrology) 
071-8440761 011-2581636 011-2581636 

M.M. මහරුෆථ 
මහත්ා 

නධය්වෂ (Engineering Geology) 
071-4399316 011-2504677 011-2504677 

G.P. 
ගුණඒ්යධ්න 
මහත්ා 

නධය්වෂ (Engineering, Scientific 
& Technological Services) 

071-3058912 011-2586781 011-2586781 

ජාතිචක දේගොඩනැ ලි පර්දේ ෂණ ස්ංවිධානය 

නෙ  නතුර 

දුරකාන 

ජංගෙ කාර්යාලය ෆැ්වස්ථ 

ආාා්ය, ආසින් 
කරුණඒ්යධ්න 

නධය්වෂ ජනරාම - 011-2 505 149 011-2 502 611 

R.M.S. බාංඩාර මහත්ා නධය්වෂ - 011-2 588 946 011-2 589 943 

කික් සුගත්පාා මහත්ා නධය්වෂ - 011-2 588 946 011-2 502 611 

K.N. බාංඩාර මහත්ා 
නධය්වෂ - 011-2 588 946 011-2 556 003 
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කාලගුණ විදයා දේදපාර්තුදේම්න්තුව -  

නම ත්නතුර 

දුරකාන - 011 2664746  /2686686  

(ෆැක් ගස්ථ 011 268311) 

ිාංගම කා්ය,ාා, ෆැක් ගස්ථ 

Mr. S Premalal Director 

(Meteorological Data Processing and Archival) 
 

Director General 
+94714402908  +94 112 694 104 

+94 112 698 

311 

Mr. A.K. 

Karunanayake 

Director 

(Forecasting and Decision 

Support) 

+94773050535  
+94 112 686 499 

 

011 268311 Mr. D.A. 

Jayasinghearachchi 

Director 

(Meteorological 

Observation Networks) 

 +94 112 691 443 

Ms. A.R. 

Warnasooriya 
Deputy Director 

+94774368390  +94 112 694 582 

භුවිදයා ස්මීය ්වෂණ ො ප ම කාර්යාංශය 

නෙ  නතුර 
දුරකාන 

ජංගෙ කාර්යාලය ෆැ්වස්ථ 

D.ස්ජානා ද 
සිමවා 

නධය්වෂ ජනරාම ිවැ.බ.  077-7315452 011-2886271 011-2886276 

Dr. 

C.H.E.R.සිරිවර්
ධන 

ළධදේයෝජය  නධය්වෂ  (Geology) 011-2886287 071-8063205 011-2887825 

පදය ද සිමවා ස්ෙකාර  නධය්වෂ 
071-7970797 011-2886277 011-2886695 
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ඇමුමම් 02 

ප්රාදේශියය දේමකම් කාර්යාලයන් ස්ම්බන්ධ කර ග  ෙැකි ළධළධාරින් 

 

ඇ

මු

ම

ම් 

0

2 

 

 

 

 

නම ත්නතුර ා කොමේ ාශය ස
, 

ා ස් ඒා 
ස්ථාානා ේ 
දු.අ. 

ා ප්ශගලික 
දු.අ. 
 

Skype / 
IMO/What
sapp 
/Twitter/Vi
ber 

ප්රාා ශීය, ා කකම් ප්රාා ශීය, ා කකම් ඒාපා ් 522278155 071-4409228 Viber 
ස්හකාර ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

ස්හකාර ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

ඒාපා ් 
522278156 071-5519175 

Twitter 

පන්පාාන නිාධ්ාන්                                               පන්පාාන නිාධ්ාන්                                               ඒාපා ් 523520407 071-3764756 Twitter 
පන්පාාන ාම 
නිාධ්ාන්                                               පන්පාාන ාම නිාධ්ාන්                                               

ඒාපා ් 
522278000 071-8423861 

Twitter 

ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

ඒාපා ් 
- - 

Twitter 

ස්මාි ා ඒො නිාධ්ාන් ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාන් ඒාපා ් 522278000 077-8504885 Twitter 

ත්ාක් ගකණ නිාධ්ාන් ත්ාක් ගකණ නිාධ්ාන් ඒාපා ් 522278000 071-3764440 Twitter 
එම්.ජී.පර්ක මහත්ා ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී ඒාපා ් 522278000 071-4415966 Twitter 
එම්.යු.එම්.ි,සිාංහ 
මහත්ා 

කෘෂික්යම ප්යා ේකණ 
නිළධ්ාරී 

නිකදණ්ඩා
හී්න 

522278000 071-7468303 Twitter 

 ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාරී 

 522278000  Twitter 

ා්ද්රිකා දම,් ම 
මි, 

ඒනිත්ා ක යුතු නිළධ්ාන් ඒාපා ් 522278000 077-0769605 Twitter 

අා ේකා බණ්ඩාර මි, ඒනිත්ා ක යුතු නිළධ්ාන් ඒාපා ් 522278000 077-6372058 Twitter 
ව.එම්.ා ශස්කා කුමාන් 
මි, 

ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් 

ඒාපා ් 522278000 071-9086945 Twitter 

පර්ක පරාක්රම 
ස්ා ේරත්න මහත්ා 

ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් 

ඒාපා ් 522278000 076-7320490 Twitter 

සුිළිළ ඒත්ස්ාා ා ම, ළමා රක් ගකක නිාධ්ාරී ඒාපා ් 522278000 071-7771421 Twitter 
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ඇමුමම් 03 

නුවරඑළිය දිස්ථත්රි්ව ාෙ ළධලධාරින්දේේ විස්ථ ර  

 

නනු 

නංකය 

ාෙ ළධලධා/  දේකොට්ශාශය 

ො නංකය 

ස්ථථිරව දේස්ේවය කරන ාෙ 

ළධලධා/ වරයාදේේ නෙ  
දුරක න නංකය 

Skype / 
IMO/Wha

tsapp 
/Twitter/

Viber 

1 517 ඩී අරම්ිළ ක, ඩබ්.එම්. ආන්,ා ස් න මහත්ා 071-2882050 Twitter 

2 521 ව හෑගස්ථපකා  ා ක් ග.එම්.ිළ,සිාංහ මහත්ා 071-3764399 Twitter 

3 527 මඩුකා පතුර ා ක් ග.එම්.එස්ථ.එ්. ීම්ය මසිාංහ 
මහත්ා 

071-8288764 Twitter 

4 530 ව ඒතුා්ද 
නැා ගනහිර  

ා ක් ග.එම්.කරුණාරත්න මහත්ා 071-3764376 Twitter 

5 505 නාප ා ඒා එ්.සී.දිස්ානා,ක මහත්ා 071-1560402 Twitter 

6 515 බී ඒාපා ් ඩබ්.එම්.රණීමර මහත්ා 075-7505995 Twitter 

7 524 ඊ නිකදණ්ඩාහි්
න  

එච්.එම්.එක.බී.ා හ රත් මහත්ා 071-8377551 Twitter 

8 516 කැ කඳුර එස්ථ.එච්.එම්.ව.එම්. ා හ රත් මහත්ා 071-3764079 Twitter 

9 505 ව පදි,පැාැකා ජී.ටී.බී.දිස්ානා,ක මහත්ා 071-4656137 Twitter 

10 531 අඹලි,ශද  ිළ,ක ස්ා ේසු්දර මහත්ා 071-6554871 Twitter 

11 514 ව නාරාංත්ාාඒ  ඩබ්.එම්.ර්බණ්ඩා මහත්ා 071-9549705 Twitter 

12 505 ඩී ාඳුිළ  ඩී.එම්.එච්.ජී ි,ා ස් න බාංඩා ම,ා 071-3764611 Twitter 

13 526 සී ා මොරබැශද ඊ.ඩී.එම්.කරුණාරත්න මහත්ා 071-3764618 Twitter 

14 519 කාගම zඒත්ත්  ව.එම්.පපා ස් න මහත්ා 071-3764590 Twitter 

15 505 සී ගාබඩ  ඩබ්.එම්.ස්ා ේසිාංහ බණ්ඩා මහත්ා 071-8097418 Twitter 

16 533 බී ා ස්නරත්ර්ර  සුසික කුමාරදාස් ම,ා 071-6554878 Twitter 

17 507 බී  , කඒැකා  බී.ජී.සී.මැණිා ක් ග මහත්මි, 071-9773250 Twitter 

18 514 ඊ දැලිඒා ප;=ර  පී.ීම.ජී.න්දනී කුමාන් මහත්මි,  071-5998076 Twitter 

19 527 බී  ා මොරා හළ එම්.ජී.ා ේ.ඩී.කරුණාා ස් න මහත්ා 071-7469156 Twitter 
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20 517 සී රඹුා ක් ග ආ්ය.එම්.එච්.එම්.ටී.ජී.එස්ථ.ා ක් ග. 
ි,ස්ක්රම  

071-1560514 Twitter 

21 513 බී ස්ැරසු්ත්ැ්
න  

ඩී.එම්.එම්.ා ක් ග.එම්.දිස්ානා,ක 
ම,ා 

071-3764838 Twitter 

22 513 ප්නා  ා ක් ග.ඩබ්.ඩී.එම්.අයි.බී.ස්ක්රමසිාංහ 
ම,ා 

071-3764808 Twitter 

23 533 රාගා  එම්.බී.ා ේ.ස්ක්රමසූන්, මහත්ා 071-8048090 Twitter 

24 507 පකුතුා ක ඩබ්.එම්.ආ්ය.බී.ීමරසූන්, මහත්ා 071-3764464 Twitter 

25 514 බී ක =ඹකගමුඒ 
නැා ඟනහිර  

එස්ථ.එ්.හින්ඹුා ්යගම මහත්මි,  071-3764387 Twitter 

26 521 බී අඹගහත්ැ්න  ජී.ස්මරපාා මහත්ා 077-1699395 Twitter 

27 515 ඩී ඒතුමුකා ා ක් ග.එම්.දම,් ම රුමානිකා මි, 071-3764952 Twitter 

28 521 එෆථ fහාගම  ටී.එ්.එම්.සුා ්ත්රා නිශය සථශය සාංක මි,  077-0535134 Twitter 

29 513 සී ඒැඒකැfා a එම්.ව.එම්.ප්රි,ද්යශය සනී මහත්මි,  071-3764527 Twitter 

30 533 ා ක් ග ා ස්්මේමාමේ ව.සිඒා ්ශය ස් මහත්ා 071-3764570 Twitter 

31 504 ඊ කුරුඳුහ, එස්ථ.ා ක් ග.ක්රිස්ථා  ෝප්ය මහත්ා 071-0425321 Twitter 

32 533 එක ා ඩකමා්ය සුසික කුමාරදාස් ම,ා ඒැ.බ.)   Twitter 

33 533 ා ේ එකගර්ර  පී.සුත්ාක්ය ම,ා 071-8078712 Twitter 

34 533 ඕ බෘක් ගස්යිඩ් ීම. මරුපදි ම,ා 071-3175847 Twitter 

35 526 බී හරස්ථබැශද 
පතුර 

ඩබ්.එම්.ගාමිණි ි,සිාංහ මහත්ා 071-3764818 Twitter 

36 531 ව  මබ්බටුා ගොඩ ඩබ්.එම්.එක.ා ක් ග.ස්ා ේා ස් කර මි, 071-3764735 Twitter 

37 517 ඇඹුා්පහ  ාාානී පරණස්ත්ාන මි, 071-8456652 Twitter 

38 514 ඩී ත්ැ්නා හ ්ඒ
ා  

එච්.එම්.ඩී.ජී.මකලිකා ි,් ම මි, 071-3764501 Twitter 

39 505 ඊ ඒැ ා ක් ගගම  ා ක් ග.එස්ථ.ා ගො,ානී කුරුකුාසූන්, 071-3764640 Twitter 

40 528 රුපහ පශමාත්ා ප්රි,ාංගනී ස්කාසූන්, මි, 071-3764913 Twitter 

41 533 එච් ගකකඩපත්න ා ක් ගජී.ඩී.ාමි්ද තුකා්ත් මහත්ා 071-9594500 Twitter 

42 526 හරස්ථබැශද  ඩී.එම්.එ්.ා ස් නක බණ්ඩාර 
මහත්ා 

071-1399269 Twitter 

43 533 අයි මහකුඩුගා ව.ආ්ය.එම්.ගාමිණි ස්මරා කෝ්   071-3764874              
071-5304781 

Twitter 
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44 517 බී  මබ්බටුා ගොඩ 
දකුණ 

ා ක් ග.ජී. මාකා කුමාන් නඒරත්න 
මි, 

071-3764271 Twitter 

45 525 බී කරදfගdකා  ඩී.එම්.ප්රි,් ම ධ්නපාා මහත්මි, 071-3764357 Twitter 

46 524 බී ා ගොරඩි,ා ගො
කා 

ා ක් ග.ජී.එ්.එම්.ව.බී.නඒරත්න 
මහත්ා 

071-8155244 Twitter 

47 519 ඊ ා මෝරාංගහත්ැ
්න  

ව.බී.ා මොා ්යමඩ ම,ා 052-5681684 Twitter 

48 516 බී එfගdඩක්ද  පී.බී.එම්.ව.සී.බස්ථනා,ක ම,ා  071-9902846 Twitter 

49 533 ඊ පඩර්ස්ථස්ැකාා
ඒ දක=ණ   

එච්.ව.එම්.ව.ස්ම්කුමාර 
ා හමේ කආරච්චි ම,ා 

071-8102574 Twitter 

50 533 ව a ස්මගිර්ර ා ක් ග.ඩබ්.එම්.රාංජිත් ා ස්ා නස්රත්න  071-3764230 Twitter 

51 514 සී මුකහකකැfා a ජී.ව.රාංජිත් ධ්්යමසින් ම,ා 072-6085785 Twitter 

52 518 ව ා කොස්ථා ගොකා ඩී.එම්.අා බ්ා ස් කර ම,ා 071-7133264 Twitter 

53 523 ව හෑගම ඩබ්.ජී.ා ක් ග.ා හ මමාලි අත්ත්නා,ක  077-9274050 Twitter 

54 523 අඹ්ඇකා  ආ්ය.ඩබ්.එම්.ඩී.සී.රාිපක් ගක මි, 071-3764448 Twitter 

55 516 සී ඒැරැකාපත්න  ඩී.ඩබ්. ජී.එ්.නාන,ක් ගකාර ා ම, 071-3764101,  
077-1536366 

Twitter 

56 527 සී ක්ා ද,ා,  එච්.ජී.නිහාක රාංජිත් මහත්ා 071-3708587 Twitter 

57 528 ඩී ම Sපනාඒ  ඩබ්.නිශය සා්ත් ම,ා 071-3764141 Twitter 

58 533 ජී සූන්,ගහපත්න 
ාහා  

එම්.පී.අයි.සී.ගුණඒ්යධ්න මි, 071-3305766 Twitter 

59 533 ඩී පඩුර්ස්ථස්කාාඒ ව. සිඒා ්ක් ම,ා (ඒැ.බ.) 071-3764570 Twitter 

60 515 සී ක්ා ශගම ඩී.ස්ා රෝිනී ද සිකඒා මි, 075-0643706 Twitter 

61 519 ජී මුගුණගහිළ ක, එම්.බී.ව. ස්ම්මලී ා ම, 071-3764236 Twitter 

62 525 කුඹූක් ගා ඒා ආ්ය.එම්.එච්.සී.රත්නා,ක මි, 071-7133398 Twitter 

63 519 සී ගකකැ කඒා  බී.එම්.පී.ා ක් ග බස්ථනා,ක මහත්මි, 071-3764473 Twitter 

64 513 එෆථ ආදාඒා  ා ේ.එම්.සී.එස්ථ.බී.ි, මාක මහත්ා 071-4423134 Twitter 

65 504 ව ිමාංග්ත්ාාඒ  එච්.ව.එක.ා්්රජිත් ම,ා 072-2182880 Twitter 

66 528 එෆථ මාත්ැ කකා  එස්ථ.එම්.ා ක් ග.අයි.කරඳා ගොකා 
මහත්ා 

071-3764097 Twitter 

67 515 බ ා ගොකා එම්.මාංජුා ා හමේ කආරච්චි මහත්ා 071-3764165 Twitter 
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68 507 ව පකුතුා ක 
නැා ඟනහිර 

ජී.ව.එස්ථ.ගුණ මාක මහත්ා 071-4727282 Twitter 

69 533 එ් රාගා ඒත්ත්  එම්.රස්්්රරාිා මහත්ා 071-3018888 Twitter 

70 515 ව  මා fනකඒා  ආ්ය.ප්රි,ාංකා දීා ගොඩ මහත්මි, 071-3764928 Twitter 

71 518 සී ගකකඩා ඒා  ඩබ්.එම්.යූ.අජිත් කුමාර ීමරසිාංහ  071-3764731 Twitter 

72 529 ම්ත්රීත්ැ්න ආ්ය.එම් නුකානී මධුබාසිනී 076-6419928 Twitter 

73 521 ා බොාග්දාඒ
ා ්ා 

ඩබ්.එම්.ආ්ය.ස්ි,ාාාංකාර මහත්ා 071-3764221 Twitter 

74 524 ඩී දිමබා ්ය ආ්ය.ව.ව.පී.එම්. රණසිාංහ මි, 071-3764436 Twitter 

75 527 ව මඩුකා දක =ණ  ා ක් ග.එම්.ඩබ්. ශ්රි ස්ම් කුමාර ම,ා 071-3764108 Twitter 

76 518 ඊ තුාංහි ක,ාඒ  ා ක් ග.එම්.ව.ා කොකකිළ ක, ම,ා 071-3765116 Twitter 

77 525 සී ා කො ා ේ ඩබ්.එම්.එක.බී.ඩී. ස්දුරුසිාංහ මි,   Twitter 

78 528 ඊ රූපහ 
නැා ගනහිර 

ඩබ්.එම්.එක.ිම.දිකරුක් ගෂී ස්දුරසිාංහ 071-1215260 Twitter 

79 524 සී ර්රාංකුඹුර ව.ආ්ය.එම්.ඩි.එ්.එම්.රත්නා,ක 071-1688056 Twitter 

80 518 ඩී , කමාදුර  ා ක් ග.එම්. ක.ප්රි,ද්යශය සනි 071-3834512 Twitter 

81 506 ව පණා ගොකා ව.ජී.එච්.එච්.එම්.රත්නා,ක 071-9223880 Twitter 

82 518 බී පඩමාදුර පතුර ආ්ය.එම්.ව.එස්ථ.රත්නා,ක මි, 071-3764459 Twitter 

83 524 ා දනඹුා ්ය ිම.ව.ිළ.ජි.ඩී.ඩබ්.ා බෝා ගොඩආරච්චි 071-3764992 Twitter 

84 513 ඊ මයිාගස්ථත්ැ්
න  

ඩි.එම්.ව.ස්දමාලි 071-0536306 Twitter 

85 517 ව  ඒ ා ේ ිම.ජි.එච්.එ්.ඩි.ස්ා ේරත්න 071-3764456 Twitter 

86 530 කුරුපනාා ඒා යු.ජි.ව.එම්.ව.එ්.කරුණා මාක 071-3764669 Twitter 

87 533 එෆථ සූන්,ගහපත්න 
පහා  

ජි.ඩි. ක.එක.පාා දනි, 071-3764279 Twitter 

88 504 ඩී හයිා ෆොරස්ථමේ 
ඒත්ත් 

ආ්ය.නිමක කා්ත් 071-7607863 Twitter 

89 506 එෆථa ාලුක් ගපැාැස්ථස්  ඩබ්.එම්.සි.ිළ.ීමරසිාංහ 071-9240856 Twitter 

90 519 එෆථ ඇකාකුඹුර ඩබ්.ආ්ය.ජී.ා්්රාඒතී 071-7470716 Twitter 

91 529 ව පණ්ඩිත්,ාකුඹු
ර 

එම්.එම්.කසු් ත්රාංග ප්රදීප් 071-7902908 Twitter 
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92 514 එෆථ දැලිඒා දක =ණ  එච්.එස්ථ.ා ක් ග.ප්රනා්දු 077-3848383 Twitter 

93 521 ඩී මකාාගම  ඩබ්.එම්.පාලිත් ීමරසිාංහ 071-2927738 Twitter 

94 528 සී මාලි,ශද  ව.එම්.දිකහානි ර්කථපාත්ා 
වකනා,ක 

071-9206058 Twitter 

95 506 ඩී ලි,්ඒා 

ාහා 
ිම.එම්.ව.ජි.බස්ථනා,ක 071-2951605 Twitter 

96 504 බී හයිා ෆොරස්ථමේ ඩබ්.එම්.එක.ා ක් ග.ිම.ස්ා ේසිාංහ 071-4995226    
076-7775226 

Twitter 

97 519 බී ා ,ොඹුඒැකත්ැ
්න  

ආ්ය.එම්.ආ්ය.එම්.ගුණ මාක 071-8806885 Twitter 

98 506 සී මැදකදූර  ව.ිළ.ජි.එස්ථ.එස්ථ. ගුරුා ව 071-3181851 Twitter 

99 505 බී අඹගස්ථිළ s,  ආ්ය.ආ්ය.එම්.ජි.ා,නක ි, මාක 071-5660646 Twitter 

100 519 ඩී හර්ගහිළ ක,  ආ්ය.එම්.එච්.එම්. ක.ජි.සි.ිම.ා හ රත් 071-7743705 Twitter 

101 528 ව පකා ාා ඒා  එස්ථ.ව.එස්ථ.සින්ා ශඒ 071-3036861 Twitter 

102 516 ව  කැ්දfගdකා එම්.ව.අයි.ාාමිාා 071-1199772 Twitter 

103 523 බී ඒැඒත්ැ්න  ඩබ්.ිළ.න,නා.ත්රාංගනි කුමාන් 071-4210206 Twitter 

104 519 ව පඩfඒා  ඩබ්.ා ක් ග.ීම.රණඒක 071-8911422 Twitter 

105 504 ඒැ ා ක් ගපත් ව.ආ්ය.එම්.ගාමිණි ස්මරා කෝ් 
(ඒැ.බ) 

713764874 Twitter 

106 504 සී අාා කොාඒැඒ ජී.ව.එස්ථ.ගුණ මාක මහත්ා (ඒැ.බ) 713765092 Twitter 

107 506 මුාංඒත්ත් ඩබ්.එම්.ආ්ය.බී.ීමරසූන්, මහත්ා 
(ඒැ.බ) 

713764464 Twitter 

108 506 බී ලි,්ඒා 
පහා 

ජී.ටී.බී.දිස්ානා,ක මහත්ා (ඒැ.බ) 713764777 Twitter 

109 506 ඊ මඩුමාන ඩී.එම්.එච්.ජී ි,ා ස් න බාංඩා ම,ා 
(ඒැ.බ) 

713764611 Twitter 

110 513 ව ා ස් රුිළ ක, ඩබ්.එම්.ර්බණ්ඩා මහත්ා(ඒැ.බ) 726085785 Twitter 

111 513 ඩී ාහා ප්නා ා ක් ග.ඩබ්.ඩී.එම්.අයි.බී.ස්ක්රමසිාංහ 
ම,ා (ඒැ.බ) 

713764808 Twitter 

112 518 පඩමාදුර ඩී.එම්.අා බ්ා ස් කර ම,ා(ඒැ.බ) 717133264 Twitter 

113 518 එෆථ ා දම අරාඒ එච්.ජී.නිහාක රාංජිත් මහත්ා(ඒැ.බ) 713764465 Twitter 

114 516 ඩී මහපත්න ඊ.ඩී.එම්.කරුණාරත්න මහත්ා 713764618 Twitter 

115 521 සී ා ත්න්පැහැ ඩබ්.එම්.යූ.අජිත් කුමාර ීමරසිාංහ 
(ඒැ.බ) 

713764731 Twitter 
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116 521 ඊ දුාන ඩබ්.එම්.පාලිත් ීමරසිාංහ 710606678 Twitter 

117 525 ව  පඩගම  ා ේ.එච්.ඩි.එ්.ස්ා ේ මාක 
මි,(ඒැ.බ) 

715478704 Twitter 

118 524 ව දඹා ගොකා  ඩී.එම්.පී. ධ්නපාා මි, 713764357 Twitter 

119 515 ඊ මහඌඒ ඒත්ත් ඩී.ස්ා රෝිනී ද සිකඒා මි, 750643706 Twitter 

120 526 ව පාකපත්න  එම්.රස්්්රරාිා මහත්ා 713764583 Twitter 

121 533 එම් ා ස්්මේ 
ා ානාඩ් 

ා ක් ග.ඩබ්.එම්.රාංජිත් ා ස්ා නස්රත්න  713764230 Twitter 

122 533 සී රත්නා,කර්ර ආ්ය.එම් නුකානී මධුබාසිනී 776358237 Twitter 

123 530 බී ඒතුා්ද 
බ හිර 

ා ක් ග.එම්.කරුණාරත්න මහත්ා 
(ඒැ.බ) 

713764376 Twitter 

124 528 බී පාළුගම පශමාත්ා ප්රි,ාංගනී ස්කාසූන්, මි, 713764913 Twitter 

125 514 ක =ඹකගමුඒ  ජී.ව. රාංජිත් ධ්්යමසින් ම,ා 726085785 Twitter 
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ඇමුමම් 04 

ත්රිවිධ ෙමුදාදේේ, දේපොලිසිදේ  ස්ෙ ස්ථදේේච්ාා මුදවා ගැනීම් කණ්ඩායම් ෙරො ස්ම්බන්ධ කර ග  

ෙැකි ළධළධාරින් 

 

නම ත්නතුර බා 
ා ස් නාමුාස්ථාාන
/වකක 

ිාංගම දු.අ. ා ස් ඒා 
ස්ථාානා ේ දු.අ. 

ා ප්ශගලි
ක දු.අ. 
 

ලු මත්් ක්යන්ය, නිශය සා්ත් 

අත්පත්තු ම,ා 
අණ ා දන නිාධ්ාරී,  යුධ් හමුදා කදවුර 

නුඒරඑළි, 
076-6907428 052-2222561  

ා ම්ි්ය පී . නධ්්යඒණගු ම,ා  
අණ ා දන නිාධ්ාරී,  යුධ් හමුදා කදවුර 

ාක් ගකපාන 
076-6907637 051-2230230  

ස්් කමා්යඩ්ය එම් .සී පීන්ස්ථ   
ම,ා 

අණ ා දන නිාධ්ාරී,  ගුඒ් හමුදා 
කදවුර 
ිළදුරුත්ාාගා 

 011-2605292 077-
2229237 

ව.බණ්ඩාරනා,ක මහත්ා ස්හකාර ා පොලිස්ථ 
අධිකාන් 

ඒාපා ් 071-8591108 052-2279133  

ආ්ය.එම්.එ්. කුමාරසිරී 
මහත්ා 

ප්ර.ා පොලිස්ථ 
පන්ක් ගකක 

ඒාපා ් 071-8591109 052-2279122  

ව.ඩී.කාන්,ඒස්ම් මහත්ා ප්ර.ා පොලිස්ථ 
පන්ක් ගකක 

රාගා 071-8591110 052-2265222 077-
3446530 

ඩබ්.එම්.ඩී.ස්ා ේසිාංහ 
මහත්ා 

ප්ර.ා පොලිස්ථ 
පන්ක් ගකක 

පඩර්ස්ථස්කාාඒ  071-8591111 052-2269322   

එ්.ව.ඩී.එ්.පී.ා ක් ග.ගුණ
ා ස් කර මහත්ා 

ා පො.පන්ක් ගකක මතුර  071-8591112 052-2287022  

පී.ටී.ා ක් ග. ප්රදීප් 
ා බලිා ගොකා මහත්ා 

පප.ා පො. 
පන්ක් ගකක 

ා ත්න්පැහැ 071-8591113 052-3527208 071-
2619690 

 ා ඒනත් ස්ථා ේච්ඡා අා නකුත් ආ,ත්න ඒා නිළධ්ාන්්  ා ස්ස්ම් හ මුදඒා ගැනිම  අදාා නිළධ්ාන්්. 
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ඇමුමම් 05 

ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ස්ාොජිකයන්දේේ දේ ොරතුරු, ිඑ්ව කටුටුවකග එ්ව නයකු  

 

නම ත්නතුර ලිිළන, ිාංගම දු.අ. නිඒාා ස්  දු.අ. 

ටී.ා ක් ග.එම් හීණ්බණ්ඩා මහත්ා ස්භාප ම රඹුා ක් ග  නිකදණ්ඩාහී්න 071-3118652  
ඇම්.ජී.ි,ා ස් න මහත්ා ස්භාප ම හෑගම නිකදණ්ඩාහී්න 071-3106317  
ටී.ා ක් ග.එම්. මාකරත්න මහත්ා ස්භාප ම ා මොරබැශද නිකදඩාහී්න 075-8840726 052-3525015 
එස්ථ.එම්.ගුණ මගක මහත්ා ස්භාප ම ත්ැ මිකාාා ගොකා  

නිකදණ්ඩාහී්න 
071-0829475  
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ඇමුමම් 06 

ආපදා කළෙනාකරණයග ස්ම්බන්ධ නදේනකුත් දේස්ේවා ස්පයන ආය නයන් ස්ම්බන්ධ කරග  ෙැකි 

නාොවලිය 

නම ත්නතුර ා ස් ඒා ස්ථාාන, ා ස් ඒා 
ස්ථාානා ේ දු.අ. 

ා ප්ශගලික 
දු.අ. 

 

Skype / 
IMO/Wh
atsapp 
/Twitter
/Viber 

පී.ජි.එස්ථ.කුමාර මහත්ා භූ ස්දයාඥ NBRO 052-2235066 071-8627042 Viber 
එම්.මයුර් මහත්ා ප්රා.ඒාන් මා්යග 

ාාංජිා ්රු 
ඒාන් මා්යග -නුඒඑළි, 052-2222300 077-6758600 Viber 

එම්.එ්.එස්ථ.ජී.ා පෝස්
ා  ් කා මහත්ා 

කාාගුණ ස්දයා 
නිාධ්ාරී 

කාාගුණ 052-2222560 071-4402414 IMO 

  ආපදා ස්හන ා ස් ඒා නැත්   
එම්.එ්.පී.බශ්රජී 
මහත්ා 

ස්ධ්ා,ක 
ාාංජිා ්රු 

මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න 
අධ්ාකාන්,-
න්කිකාගස්ථකඩ 

081-2365077 071-8666917 Viber 

එම්.සී.සී.ඩී. මහා ගදර 
මහත්ා 

ස්ධ්ා,ක 
ාාංජිා ්රු 

පළාත් මා්යග 
ස්ාංඒ්යධ්න අධ්ාකාන්,-
න්කිකාගස්ථකඩ 

081-2365297 071-2026552 Viber 

එස්ථ.ටී.ආර. 
ා ස්නස්රත්න මහත්ා 

ස්ධ්ා,ක 
ාාංජිා ්රු 

පළාත් මා්යග 
ස්ාංඒ්යධ්න අධ්ාකාන්, -
රාගා 

052-2265234 076-6773096 Viber 

  ා ගොස්ින ා ස් ඒා 
මධ්යස්ථාාන 

   

  ා ගොස්ින ා ස් ඒා 
මධ්යස්ථාාන 

   

  ා ගොස්ින ා ස් ඒා 
මධ්යස්ථාාන -ඒාපා ් 

052-5678008   

  ඒනජීස් 
ා දපා්යත්ා ම්්තුඒ -
නුඒරඑළී, 

052-2223721 
052-3539042 

  

ඩී.ා ක් ග.බී.ඒත්ා ත්ගම 
මහත්ා 

ප්රා.අඩස් ඒන 
නිාධ්ාරී 

ඒන ස්ාංරක් ගකන 
ා දපා්යත්ා ම්තුඒ 

052-3533015 071-3004045  

ආ්ය.ව.එම්.එස්ථ.රණසිාංහ 
මහත්ා 

ාඩම් ස්ාංඒ්යධ්න 
ස්ැාසුම් 
නිාධ්ාරී 

ාඩම් පන්හරණ 
ස්ැාසුම් 
ා දපා්යත්ා ම්තුඒ 

052-2278155 071-7607077  

ආ්ය.එම්.පී.රත්නා,ක 
මහත්ා 

ස්දුලි අධිකාන් ඒාපා ් 052-4925736 071-8014910 Viber 

ආ්ය.එම්.පීරාිකරුණා 
මහත්ා 

ඩිා පො අධිකාන් ඩීා පොඒ - ඒාපා ් 052-2279181 077-1057480  

කැප් ් 
එම්.එම්.රූපසිාංහ මහත්ා 

ස්ථාානභාර 
නිාධ්ාරී 

ා ,ොවු් ා ස් නාාංක, 052-2050010 070-2587414  

ක්රිකථණා මහත්ා පන්ස්ර නිාධ්ාරී ප්රා.ා ක.කා - ඒාපා ්  071-7710674  

 පපකාරක ආ,ත්න  ත්ාක් ගකණික ආ,ත්න හා අා නකුත් ා ප්ශගලික ආ,ත්න ඒා නිළධ්ාන්්. 
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ප්රාෙ ආොර දේේල පැය 06 ්ව ඇතුල  ලබාදිෙ ස්ඳො ෙදුනාගත් ආය නවල ස්ම්බන්ධිකරණ 

නාොවලිය 

නම ත්නතුර ලිිළන, ා ප්ශගලික 
දු.අ. 
 

ා ඒනත් 

ආ්ය.එම්.පී. න්දන කුමාර 
රත්නා,ක (න්දන 
ා ක් ග න්්) 

හිමිකරු අාංක 03  
මීය න්,බැශදපාර 
නිකදණ්ඩාහී්න. 

071-2783502  
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ප්රදේශියය ස්ෙ දිස්ථත්රි්ව දේස්්ඛ්ය නංශ වල ස්ම්බන්ධිකරණ නාොවලිය 

නම ත්නතුර ස්ථාාන, ා ස් ඒා 
ස්ථාානා ේ දු.අ. 

ා ඒනත් 

 ා ස්්ය දඒදය 
නිාධ්ාරී 

ඒාපා ් 052-2279136  

 පශු දඒදය 
නිාධ්ාරී 

රාගා 
හක්හ, 

052-2226552  
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රාජය දේනොවන ස්ංවිධාන වල දිස්ථත්රි්ව ො ප්රදේශියය ෙට්ගම් වලදි ප්රතිචාාර දැ්වවිදේම්දි ස්ම්බන්ධිකරණ 

නාොවලිය 

නම ත්නතුර ස්ාංස්ධ්ාන, ිාංගම දු.අ. ා ස් ඒා 
ස්ථාානා ේ දු.අ. 

ා ඒනත් 

සීාා මහා ගදර  මි,  ස්භාප ම  ාමි, 
ඒැඩස් හ්  

  හඟුර්ා කත්  

ඩී.එමි අනුාාඒ ම 
මි,  

ස්භාප ම  හඟුර්ා කත් 
කා්ත්ා පදනම  

 081-4929960 න්කිකාගස්ථකඩ  

රාංජිත් ා ස්නස්රත්න 
ම,ා  

ස්භාප ම  ාසුරු 
ජිඒා ත්ෝද, 
පදනම  

072-2783828  හඟුර්ා කත්  

ා හ ම්ත් 
කරුණාා ස් කර 
ම,ා  

ස්භාප ම  ප්රිා ශය සා් ම 
පදනම  

  කාිළ ක,  

ා රෝකනි 
ස්මරා ස් කර මි,  

ස්භාප ම  ප්රිා ශය සා් ම 
ස්ාංඒ්යධ්න  

072-9147950 081-4929946 ගම්ා පොා  

ද,ා න්ද බාංඩාර 
වකනා,ක ම,ා  

ස්භාප ම  ඩබ්.සී.ඩී.එෆථ   052-2279252 ඒාපා ්  

ඩී.එක බුශධ්දාස් 
ම,ා  

ස්ම්බ්ධිකා
රක  

ව.පී.සී.ව.එස්ථ 071-2528360  නිකදණ්ඩාහි්න  

දමි්ද ම,ා  ස්භාප ම  එකඩ් ස්ක් 
ාාංකා 

 052-2279275 ඒාපා ්  

ඩී.එම්.එස්ථ.ා ක් ග ස්ා ේ 
බාංඩාර ම,ා  

ස්භාප ම  ෆාම් පදනම  0777-645432 052-2222839 ඒාපා ්  

ටී.ා ක් ග.එම් ගමා ව 
ම,ා  

ස්භාප ම  මානඒ 
ස්ාංඒ්යධ්න හා 
පදනම  

 052-2265343 හක්හ, 
නුඒරඑලි,  

ජී.ජී.එ්.පී 
ද,ාරත්න ම,ා  

ස්භාප ම  ශ්රි ාාංකා පවුක 
ස්ාංස්ධ්ාන,  

  ඒාපා ්  

ප්රස්්න 
ා බෝ,ා ගොඩ ම,ා  

ස්භාප ම  පැ් ශ්රි ාාංකා   081-2223973 නුඒර 

ා ,ෝගා ා පා ්යරා 
ම,ා  

ස්භාප ම  ඩබ්.යු.එස්ථ.ඊ   081-2202363 නුඒර 

ආ්ය.එස්ථ ා්්රසින් 
ම,ා   

ස්භාප ම  ශ්රි ාාංකා 
රතුකුරුස් 
ස්ාංස්ධ්ාන,  

 052-2235018 නුඒරඑලි,  

එස්ථ ස්්ද්රි,ාගු ම,ා  ස්භාප ම  ටී. ෆිකඩ්   052-2222064 නුඒරඑළි,  

මුරලි්ද කුමාර 
ම,ා  

ස්භාප ම  ගම්මාන 

අධ්යක් ගක SOS  
 052-2222535 නුඒරඑළි,  

ඥානදාස් ම,ා  ස්භාප ම  ෆිා ාෝසිප්   052-2222688 නුඒරඑලි,  

ා ස් ලීනා එස්ථ ා ප්රම් 
කුමා්ය  

ස්භාප ම  ඒ්යකඩ් 
ක්ස්්ය්  

 011-2589950 නුඒරඑලි,  



71 
 

 

 
ඇමුමම් 10 

දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙනාකරණ ඒකකය, ප්රදේශියය ඒකකයන් ස්ම්බන්ධ කර ග  ෙැකි ක්රෙදේේදයන් 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ වකකා ේ ස්ම්බ්ධ් කර ගත් හැකි නිළධ්ාන්් 

නම ත්නතුර දිස්ථත්රික් ග/ 
ප්රා ශිය, 

ිාංගම දු.අ. කා්ය,ාලී, 
දු.අ. 

ා ප්ශගලික 
දු.අ. 
 

නිඒාා ස්  
දු.අ. 

Skype / 
IMO/Wh
atsapp 
/Twitter
/Viber 

එච්.එම්.එ්.පී.බ
ණ්ඩාර මහත්ා 

ස්හකාර 
අධ්යක් ගක 

දිස්ථත්රික් ග  077- 3957879 052-
2222113 

-  IMO 

ඩී.එම්.ඩී.බණ්ඩාර 
මහත්ා 

දි.ආ.ක.
ස්හකාර 

දිස්ථත්රික් ග  052-
2222113 

072-
7382482 

071-
4487547 

Skype/ 
Twitter 

එච්.එම්.ඩබ්.ඒස්්
ත් කුමාර මහත්ා 

දි.ආ.ක.
ස්හකාර 

දිස්ථත්රික් ග  052-
2222113 

071-
2063500 

 IMO 

එක.ටී.ා ක් ග.ගමා ව 
මහත්ා 

දි.ආ.ක.
ස්හකාර 

දිස්ථත්රික් ග  052-
2222113 

077-
7727323 

  

ප්රදීප් ත්රාංග න්,දුරු දිස්ථත්රික් ග  052-
2222113 

077-
9705594 

 IMO 
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නුවරඑළිය දිස්ථත්රි්වකදේ  ොධයදේේදීන්දේේ නාෙ දේමඛ්නය 

නම ත්නතුර මාධ්ය 
ආ,ත්න, 

ිාංගම දු.අ. Skype / 
IMO/Whatsapp 
/Twitter/Viber 

ා ඒනත් 

ව.එම් අත්ත්නා,ක ම,ා   දිඒයින  071-8937070  හඟුර්ා කත්  

ා ක් ග.පී.ව .සී ඩ,ස්ථ ම,ා   දිඒයින  072-2898246  ඒාපා ්  

යු.එ්.බී , කඒැකා ම,ා   දිඒයින  071-4422917  පදි,පැකා  

ඩවාස්ථ නා,නාක් ගකාර ම,ා   දිඒයින  071-6620662  නුඒරඑලි,  

නාාක ර්නා,ක ම,ා   දිඒයින  072-3653310  නුඒරඑළි,  

ජි.එම්.ආ්ය.ගුණරත්න ම,ා   ා ාක් ගහවුස්ථ 071-6423711  හඟුර්ා කත්  

ඩබ්.එම් සුභසිාංහ ම,ා   ාක් ගිමම 077-3811703  නුඒරඑලි,  

එම්.එච්.සී.ටී.ඩී සිකඒා ම,ා   අයි.ටී.එ්  072-7752860  නුඒරඑලි,  

ශය සා්ත් ගුාාංගමුඒ ම,ා   රීස්ර  071-8336556  ආගරපත්න  

 

 ස්දුත් හා මුද්රිත් මාධ්ය ස්ම්බ්ධිකරණ නිළධ්ාන්්  රාිය මාධ්ය නිළධ්ාන්් 
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ඇමුමෙ 12 

ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානය නුවරඑළිය 
 ත්ත්ව වාර්ාාව 

දිනය ................................ 
 

               

දිස්ථත්රි්ව

කය 
ආපදාව දි

න

ය 

ප්රා.දේම.දේකො. ආපදාවග 

ල්වවු 
වර ා

වු 

ෙරන 

ගනන 

තුවාල 

වු 

පුශග

ලිනන් 

නතුරු

දෙන් 

පුශග

ලිනන් 

ළධවාස් 

ොළධ 
රැදවුම් 

ෙධයස්ථාානය 

දේ
ව
න
ත්

 
  

ප
වු
ම

 

පු
ශ
ග
ල
ින
න්

 

පු
ර්
න

 

  
  
 න
ර්
ධ

 

න
ංක

 

ප
වු
ම

 

පු
ශ
ග
ල
ින
න්

 

  

    
                      

  
  

    

                      

එකතුව                         

                            

  

                            
                            
                            
                            

එකතුව                         

 

ස්කස්ථ කා ක. 

නිාධ්ාරී,ා.......................................................  ස්හකාර අධ්යක් ගක....................................... දිස්ථත්රික් ග 

ා කකම්.......................... 
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ඇමුමම් 13 

ආපදාදේවන් පසුව කැළි කස්ල බැෙැර කිරිදේම් ක්රෙදේේදයග ස්ම්බන්ධ ආය න ස්ම්බන්ධකර ග  

ෙැකි ක්රෙ දේේදය. 

 

නම ත්නතුර ආ,ත්න, ිාංගම දු.අ. ා ස් ඒා 
ස්ථාානා ේ 
දු.අ. 

Skype / 
IMO/Whatsapp 
/Twitter/Viber 

 ා කකම් ප්රාා ශීය, 
ස්භාඒ 

052-2279410   

      

 නගර ස්භා  මහ නගර ස්භා  ප්රාා ශිය, ස්භා ා කොමස්ාන්ස්ථඒරු්  ා ප්ශගලික ිළන්සිදු කින්ම් ආ,ත්න ඒා 

නිළධ්ාන්්. 
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ඇමුමම් 14 

දේවනත් න යවශය දුරකාන නාොවලිය ිදිස්ථත්රි්ව ස්ෙ ප්රදේශියය  

නම ත්නතුර ආ,ත්න, ා ස් ඒා 
ස්ථාානා ේ 
දු.අ. 

ා ප්ශගලික 
දු.අ. 
 

Skype / 
IMO/Whats
app 
/Twitter/Vi
ber 

ව.සුභ්රමනි,ම් මහත්ා ස්ථාානභාර 
නිාධ්ාරී 

ගිනි නිඒන 
වකක, 
නුඒරඑළි, 

052-2222121 072-3431447 Viber 

      

      

 දිස්ථත්රික් ගක,  ා පොදුවු ස්ා ශය ස ක ආපදා ප්ර මාාර දැක් ගස්ා ම්දි ඒැදගත්ඒන ආ,ත්න ඒා නිාධ්ාන්්. 

 


