
එම වාර්තාවන්-රිසයිසසෝසේස ෝ- පසුවරක් ණ ආවරණ සහ අසෙකුත් ආපදා සහතික සහ 

සහෙලබාගැනීසේදී උපකාරීසේ.

ගංවතුරෙන් ආපදාවට පත්වු අය,තම පදංචි නිවාස පිරිසිදු කිරීම 

ඇෙඹිමටරපෙ සැළකිය යුතු කරැණු

ආපදාරේ සව්භාවය ඡායාරෑප සහ වීඩිරයෝ ගතකෙන්න.

තම නිවසසහි ඇතුලත සහ පිටත ආවරණය වෙ පරිදි කලයුතුය.
නිවසසහි ආපදාවට පත්වු භාණ්ඩ ද ඡායාරෑප ගතකල යුතුය ( රථවාහෙ,ගෳහ 

භාණ්ඩ,ශීතකරණ, ආදිය).

ජලය පැමිණි ප්රමාණසේ ගංවතුරට යටවු උස ප්රමාණය ද ඡායාරෑප ගතකළ යුතුය.

රිසයි රසෝරේර ෝ
සේ ෙමින් හදුන්වනු ලබන්සන්  ෙගරපාලෙ කාර්යාලයට තම නිවාස ආපදා ප්රමාණය 

දැනුේදිම සදහා භාවිතා කරණ ලියවිල්ලයි. ෙගර පාලෙ කාර්යාලය එම ලියවිල්ල පාදක 

කරගනිමින් සිය සමීක් ණ කටයුතුසමසහයවයි. සමම ලියවිල්ල තුලින් ෙගර පාලෙ 

කාර්යාලය මගින් නිකුත්කරෙ ආධාර මුදල්,බදුසහෙ,විදුලිය සහ ජල බිල්පත් අඩුකිරීම,සහ 

තාවකාලික නිවාස ලබා ගැනීසේපහසුකේ ඇතුඵ සහෙ රැසක් ලබාගත හැක.ආපදා ප්

රමාණසේතරමට සහෙ ලබාගත හැක.
එසසේම ආපදාවට පත්වූ විසේශිකයන්සේ ජපාෙසේ ලියාපදිංචි කාඩ්පත ෙැවත 

ලබාගැනීමට ද උපකාරී සේ.
ආපදා පිළිබදව සමමගින් දැන්වු විට ඒ පිළිබදව ක්රියාමාර්ග ගැනීමට මාසයක්, එයට අඩු 

කාලයක් ගත හැකි බැවින් නිතර ෙගර කාර්යාලයට සගොස ්සේ පිලිබදව සසොයා බැලිය 

යුතුය.

සැළකිය යුතුයි:
 අයදුේ කරන්සන් ෙැතිෙේෙේ ඉහතකී පහසුකේ ඔබට ලබාගතහැකි අවසථ්ාව 

අහිමිසවයි.එමනිසා ෙගර කාර්යාලයට යා යුතුමය.



සිලින්ඩර මගින් පාවිච්චි කරන්සන්ෙේ එම සිලින්ඩරය අවිධිමත් වී ඇත්ෙේ ගෑස ්කාන්දු වී 

තිබිය හැක.එයද සමාගමට වහාම දැන්විය යුතුය.

2)  පිරිසිදු කිරීමට රපෙ:

විදුලිය:
විදුලිය කාන්දු වී තිබිය හැකි නිසා පාවිච්චි කිරීමට සපර විදුලිය සේබන්ධීකරණ 

සහවිසන්ධීකරණ සව්ීචය පළමුව පරීක් ාකරන්ෙ.එය ආපදාවට ලක්වී ඇත්ෙේ වහාම 

විදුලිය සමාගමට ඒ බව දැන්විය යුතුය.
ගෑස:්
නිවස ඇතුලත ගෑස ්සුවද පවතී ෙේ ගෑස ්සමාගමට වහාම දැන්විය යුතුය.ගෑස ්දිගුවකින් 

ගෑස ්ලබා ගන්ෙවා ෙේ,ආපදාවකදී එය ඉසේඅක්රිය සේ.එය අක්රිය වී ඇත්ෙේ ගෑස ්මීටරය 

ලග ඇති ඉසේඅක්රිය වෙ සව්ීචය ෙැවත ක්රියා කරවන්ෙ.එය පාවිච්චි කල හැකිද ෙැේද 

යෙවග සමාගසමන් විමසන්ෙ.

තම හැදුනුේ පත සහ ගමන් බලපත්රය ෙැති වීෙේ තම  තාොපති කාර්යාලයට සහ ආගමෙ 

විගමෙ කාර්යාලයට කතා කරන්ෙ.

ඔවුන් සෙොමිලසේ උදේ උපකාර කරනු ඇත.

ගිනි ආරක් ණය සහ ගෘහ උපකරණ රක් ණය කර ඇත්ෙේ රක් ණ සමාගමට 

දන්වන්ෙ.එයින් සමහරවිට ආධාර මුදල් ලබාගැනීසේ හැකියාව පවතී.

කුලී නිවැසිසයක් ෙේ අයිතිකරැට කථා කරන්ෙ.
නිවස අසක්ිරීමට පළමුව ආපදාවන් පිළිබද සියඵම පින්තූර රැසගෙ රක් ණ 

සමාගමට,නිවාසය ඉදිකරෙ ලද සමාගමට සහ නිවාස අයිතිකරැට දන්වන්ෙ.

3)  නිවාසය අසක්ෙන විට:
තුවාල සිදුසෙොවෙ විදිහට පාද වලට දිග සපත්තු ,අත් සදකටම රබර් අත් ආවරණ සහ දූවිලි 

ඇතිනිසා ොසය සහ මුඛ ආවරණ පළදින්ෙ.

අත් සසෝදන්ෙ,උගුර සසෝදන්ෙ,නිතර වතුර පාෙය කරන්ෙ.
කුණු ඉවත්කරෙ නීතිය ආපදාවලදී සපරපරිදි සිදුකරන්සන් ෙැත. රථවාහෙ,විදුලි භාණ්ඩ 

වැනි අබලි දුවය රාශියක් ඇති නිසා නිතරම කුණු එකතුකරණ සථ්ාෙවල එකතුකිරීම කරනු 

සෙොලබයි.

ෙගරසභාසවන් සහ අසල්වැසියන්සගන් සේ පිළිබද අඵත් විස්තර විමසන්ෙ.
සස්ේච්ඡා සසේවකයන්සේ උදේ නිතර ලබාගන්ෙ.(ආපදා සස්වච්ඡා සසේවා මධයස්ථාෙසේ) 

සස්ේච්ඡා සසේවකයන් ලියා පදිංචි වී ඇත.
තම පවුසල් සාමාජිකයන් පමණක් පිරිසිදු කිරීසේකටයුතු සෙොකර නිතරම සස්ේච්ඡා 

සසේවකයන්සේ උදේ ලබාගන්ෙ.
ආපදා සස්ේච්ඡා සසේවා මධයස්ථාෙය,සමාජ ශුභසාධෙ කමිටුව, සහ ෙගරසභා 

කාර්යාලසයන් සස්ේච්ඡා සසේවකයන් ගැෙ විමසන්ෙ.

ෙක් ණය සමාගමට දන්වන්න:

නිරේදනය:

වංචාකාරයන්සගන්,සසොරැන්සගන්,ආරක් ාකාරී වන්ෙ.

සමාජශීලී සවේ අඩවි සහ මාධය ජාලා මගින් වැරදි විස්තර ප්්රචාරය විය හැක.

යේකිසි අමුතු සිදුවීමක් දුටුවිට සහ දැණුනු විට වහාම ඒ පිලිබදව තවත් අසයකුට දන්වන්ෙ.


