
 
තනතුරු පුරප්පාඩු 

ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන  
 
ආපදා කෂමනාකරණ මධ්යවථාානේ  පශ  වහශ්   නතුේ  පලතින පුරප්පාඩුල පිරවීම වහශා සුදුසුකම් ත් ශ්රි 
ාාංකික පුරලැසිය් ේග්  අයදුම්පත් කැහලනු ැේේ. 
 

අධ්යක්ෂ (දැනුවත් කිරීම්) – HM-1-1 - තනතුරු 01 
 
අ. බාහිර අ දුම්කරුවන් බඳවා ගැනීම ස්ඳහා සුදුසුකම් : 

 

අධ්යාපන සුදුසුකම් : 
 

විථල විදයා රතිපාදන ේක ිෂ්  වාාල විසි්  පිිගගත්  විථල විදයායකි්  කා ේශ  ලාජ හ ේශ  විදයා 
ේශ  යන විය ක්ේේත්රයකි්  ාා ගත් රාම පපාියයක් වම  එම විය ක්ේේත්රය් ේග්  ාා ගත් 
විදයාපතිාාවථත්රපති පපාියය, 

 
 
      ස්මඟ 

 පළපුරුද්ද : 
 

රහේ , රාහය වාංවථාාලක, ම්ඩඩයක, ලයාලවථාාපි  ආය නයක ේශ  පිිගගත් ේප්ගලගක ක ආය නයක 
කෂමනාකාර මට්ටේම් “ (MM 1-1)”  නතුරකට, වමාන  නතුරක පශ  “ඇ” ේේදේ  විය ක්ේේත්රය් ට 
අදාෂල අලම ලේය්  ලවර පශේෂ ලක (15) පෂපුරුගලදක්  වම  ඉ ා යශපත් ේවේලා ලා  ාලක් තිබීම. 
 

ආ. අභ්යන්තර අ දුම්කරුවන් බඳවා ගැනීම  ස්ඳහා  සුදුසුකම් : 

 
 

ඉශ  වදශ්  ාාහිර අයදුම්කරුල්  වහශා ලන සුදුසුකම් වපුරා තිබීම.  
 
හහෝ  
 

ආපදා කෂමනාකරණ මධ්යවථාානේ  කෂමනාකරණ ේවේලා ගණේ  (MM 1-1)  පෂමුලන ේරේජ ේ  
 නතුරක ලවර පශක (05) වතුටුදායක ේවේලා කායක් තිබිම. 

 
 
ඇ. තනතුරට පැවහරන කාර්  න් :  

 
(1) වථාාපි  වැෂැවථම ශා මා ග වැැවථම අනුල දැනුලත් කිරීම් අාංේ  කටයුතු පපායමා ගිකල වැෂසුම් 

කිරීම. 
(2) ආපදා කෂමනාකරණය ශා ආපදා අලදානම අලම කිරීම පිිගාදල පාවල් සිසු්  අ ර, අධ්යාපන 

ආය න තුෂ, රාහය ේවේලකින්  ශා ේප දු මශහන ාල අ ර දැනුලත් ාාලය ඉශෂ නැාංවීම ශා ඒ වහශා 
ලන පන් දුල ඉශෂ නැාංවීම. 

(3) විථල විදයා විය මාාල තුෂට ආපදා අලදානම අලම කිරීම ඇතුෂත් කිරීමට කටයුතු කිරීම ශා ඒ 
වහශා පපාධීධ්ාරි් ට පශසුකම් වැපයීම ශා දැනුලත් ාාලය ලැඩි කිරීම. 

(4) අධ්යාපන අමා යාාංය ශා එක්ල පාවල් ආරක්ණ ලැඩවටශ්  පිිගාහල දැනුලත් කිරීම. 
(5) පුහුණු ශා ේකටි පාඨමාා මඟි්  ලෘත්තීමය ක්ඩඩායම් අ ර ආපදා කෂමනාකරණය ශා ආපදා 

අලදානම අලම කිරීම පිිගාදල දැනුලත් ාල ලැඩි කිරීම. 



(6) රාහයාපුගලගක ක ආය ය් හි නිධ්ාරි්  පුහුණු කිරීම ශා රාහය ආය නය්  වහශා පුහුණු ආම්ප් න 
වැපයීම මගි්  එම ආය නය් හි ආපදා කෂමනාකරණ ධ්ාරි ාල ඉශෂ නැාංවීම. 

(7) අඛ්ඩඩ අධ්යාපන විය පායට ආපදා කෂමනාකරණය ඇතුෂත් කිරීම වහශා කටයුතු කිරීම. 
(8) හාතික ආපදා කෂමනාකරණ වාාේේ රැවථවීම් වම්ා් ධීකරණය.  
(9) ආපදා කෂමනාකරණය ශා ආපදා අලම කිරීම පිිගාදල ේක ෂඹ රධ්ාන කා යාය ශා දිවථත්රික් 

කා යාල ේවේලක ම්ඩඩය පුහුණු කිරීම. 
(10) අලය වු විට  හාතික ශා හා ය්  ර වම්ම් ත්රණ ලී  ආපදා කෂමනාකරණ මධ්යවථාානය 

නිේය හනය කිරීම. 
(11) දැනුලත් කිරීම් අාංේ  ලා ෂික අයලැය වැකසීම, ලයාපෘති වැකසීම, ේා්තික ශා මුයමය රගතිය 

අධීක්ණය. 
(12) දැනුලත් කිරීම් අාංේ  ේවේලක ම්ඩඩේ  කටයුතු අධීක්ණය ශා එමඟි්  එම අේප්ක්ෂි  ඉක්ක 

කරා ගා වීමට අලය කා යාීයය පරිවරය වැකසීම. 
(13) ඉශ  රාහකාරී් ට අම රල ආපදා කෂමනාකරණ මධ්යවථාානේ  අධ්යක් හනරාල් විසි්  කක ්  

      කට පලරනු ාන ේමම  නතුරට අදාෂ රාහකාරී් ද ඉටු කිරීමට ාැඳි සිටිය යුතුය. 
 

ඈ.  වැටුප් ක්රම  : 

 
  නතුරට අදාෂ ලැටුප් ේගවීම කෂමනාකරණ ේවේලා චක්රේල්ඛ අාංක /ා/06ටට අනුල සිදු ේකේ . 

    
HM 1-1 - 206ට-  රු.81,670-15x2,270-115,720.00. ජීලන වියදම් ී මනාල, ලෘත්තීය ී මනාල ශා කක ්  
කට රහය විසි්  ාා ේදනු ාන ේලනත් ී මනාද ාා ේදනු ැේේ.  

              

හවනත් පහසුකම් : 

 
/065.05./5 දිනැති රාහය ලයාපාර ේදපා  ේම්් තු චක්රේල්ඛ අාංක PED 01/2015 අනුල නි රායාරලාශන 
ී මනාල වම  ඉ් ධ්න ී මනාලද, 2022.01.18 දිනැති රාහය ලයාපාර ේදපා  ේම්් තු චක්රේල්ඛ අාංක 02/2022 
අනුල ව් නිේේදන පශසුකම් ාාී ම.  

 

ඉ.  ව ස් : 

 
අවුරුදු 35 ට ේන අඩු අවුරුදු 50 ට ේන ලැඩි විය යුතුය. අාය්  ර අයදුම්කරුල්  වදශා ේමහි වදශ්  පපරිම 
ලයවථ සීමාල අදාෂ ේන ේේ. 

 

ඊ. පත්විහම් ස්ථවභ්ාව  : 
 

වථථිර, ේවේලක අ ාවාධ්ක අරමුද ශා ේවේලාදායකින් ේේ ාාරකාර අරමුද වහශා හිිෂකම් වහි ය. 
 
ාාහිර අයදුම්රුල්  අතුරි්  ේ  රා පත් කර ගනු ැබුලේශ ත්, එම අය ලවර තුනක (03) පරිලාව කායකට 
යටත්ල පත් කරනු ැේේ.  
 
අාය්  ර අයදුම්කරුල්  අතුරි්  ේ  රා පත් කර ගනු ැබුලේශ ත්, එම අය එක් අවුරුදු ලැඩාැීයේම් කා 
සීමාලකට යටත්ල පත් කරනු ැේේ. 
 

උ. හවනත් අවශ්යතා : 

 

ස්ෑම අ දුම්කරුහවක්ම ,  (6) ශ්රී ාංකාේේ පුරලැසිේය ව විය යුතුය. 
(/)  නතුරට පැලේරන කා යය්  මැනවි්  ඉටු කිරීම වහශා ේම් ම 

අලය ාලය අනුල දිලිනේ්  ඕනෑම රේගලයක ේවේලය කිරීම වහශා අලය 
ලන කාිනක ශා මානසික ේය ගය ාලේය්  යුක්  විය යුතුය. 

(3) විශිථට චරි ේය්  යුක්  විය යුතුය. 
 
 
 
 

 



ඌ. අ දුම්පත් එවි  යුතු ආකාර  : 
 

අයදුම්ප  www.dmc.gov.lk ේලේ අඩවිේ  පෂ ේක ට ඇති අ ර ඒ අනුල වකවථ කර ගත් අයදුම්පත් 
/0/3.06.07   දින ේශ  එදිනට ේපර ැේාන ේවේ  “අධ්යක්ෂ හනරාල්, ආපදා කෂමනාකරණ මධ්යවථාානය, 
අාංක 6/0ා/,  විදයා මාල , ේක ෂඹ 0 ” යන ක පිනයට ක යාපදිාංචි  ැපෑේ්  එවිය යුතුේේ. අයදුම්පත් ාහිර 
එලන කලරේ  ලම්පව ඉශෂ ේකෂලේ  “ අධ්යක් (දැනුලත් කිරීම්)”  ය් න ශා අයදුම් පත්රේ  ාාහිර 
අයදුම්කරුේල වද, අාය්  ර අයදුම්කරුේල වද ය් න පැශැදික ල වහශ්  ක  යුතුය.  

 
අාය්  ර අයදුම්කරුල්  ේව අයදුම් කිරීේම්ී  ාාහිර අයදුම්කරුේල ව ේවද අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමට 
ශැකියාලක් ේන මැ . 

 
අයදුම්පත්රය වම  අයදුම්කරු වතු සියුමම අධ්යාපන වශතික, ලෘත්තීය වශතික, ේවේලා වශතික, පප්පැ් න 
වශතිකය යන වශතිකය් හි වශ හාතික ශැඳුනුම්පේ හි පිටපත්, එවීම අනිවාර්   හේ.  ැපෑේල්ී  
අවථාානග  ලන ේශ  රමාද වී ැේාන අයදුම්පත් පිිගාදල ේමම මධ්යවථාානය ලග කියනු ේන ැේේ.  

 
දැනටමත් රාහය ේවේලේ ාපෂාත් රාහය ේවේලේ  ේශ  රාහය අාංේ  ේවේලේ  නියුතු වුල්  සිය අයදුම්පත්රය 
ආය නේ  රධ්ානියා මඟි්  එවිය යුතු අ ර එේවේ ේන ලන  වශ අයදුම්පත් ාාර ග් නා අලව්  දිනට පසුල 
ැේාන අයදුම්පත් රතික්ේේප කරනු ැේේ.  
 

 ස්ැලකි  යුතුයි: 
 
 ේමම දැ් වීම www.dmc.gov.lk යන ේලේ අඩවිේ ද පේක ට ඇ . 
 
 
 
 
අධ්යක්ෂ හනරාල් 
ආපදා කෂමනාකරණ මධ්යවථාානය 
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