
රිසයි සසෝසේස ෝ
මේ නමින් හදුන්වනු ලබන්මන්  නගරපාලන කාර්යාලයට තම නිවාස ආපදා ප්රමාණය 

දැනුේදිම සදහා භාවිතා කරණ ලියවිල්ලයි. නගර පාලන කාර්යාලය එම ලියවිල්ල පාදක 

කරගනිමින් සිය සමීක්ෂණ කටයුතුමමමහයවයි. මමම ලියවිල්ල තුලින් නගර පාලන 

කාර්යාලය මගින් නිකුත්කරන ආධාර මුදල්,බදුසහන,විදුලිය සහ ජල බිල්පත් අඩුකිරීම,සහ 

තාවකාලික නිවාස ලබා ගැනීමේපහසුකේ ඇතුඵ සහන රැසක් ලබාගත හැක.ආපදා ප්

රමාණමේතරමට සහන ලබාගත හැක.
එමසේම ආපදාවට පත්වූ විමේශිකයන්මේ ජපානමේ ලියාපදිිංචි කාඩ්පත නැවත 

ලබාගැනීමට ද උපකාරී මේ.
ආපදා පිළිබදව මමමගින් දැන්වු විට ඒ පිළිබදව ක්රියාමාර්ග ගැනීමට මාසයක්, එයට අඩු 

කාලයක් ගත හැකි බැවින් නිතර නගර කාර්යාලයට මගොස ්මේ පිලිබදව මසොයා බැලිය 

යුතුය.

සැළකිය යුතුයි:
 අයදුේ කරන්මන් නැතිනේනේ ඉහතකී පහසුකේ ඔබට ලබාගතහැකි අවසථ්ාව 

අහිමිමවයි.එමනිසා නගර කාර්යාලයට යා යුතුමය.

එම වාර්තාවන්-රිසයිමසෝමේමෂෝ- පසුවරක්ෂණ ආවරණ සහ අමනකුත් ආපදා සහතික සහ 

සහනලබාගැනීමේදී උපකාරීමේ.

ගංවතුසෙන් ආපදාවට පත්වු අය,තම පදංචි නිවාස පිරිසිදු කිරීම 

ඇෙඹිමටසපෙ සැළකිය යුතු කරැණු

ආපදාසේ සව්භාවය ඡායාරෑප සහ වීඩිසයෝ ගතකෙන්න.

තම නිවමසහි ඇතුලත සහ පිටත ආවරණය වන පරිදි කලයුතුය.
නිවමසහි ආපදාවට පත්වු භාණ්ඩ ද ඡායාරෑප ගතකල යුතුය ( රථවාහන,ගෳහ 

භාණ්ඩ,ශීතකරණ, ආදිය).

ජලය පැමිණි ප්රමාණමේ ගිංවතුරට යටවු උස ප්රමාණය ද ඡායාරෑප ගතකළ යුතුය.
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ෙක් ණය සමාගමට දන්වන්න:

නිසේදනය:

විංචාකාරයන්මගන්,මසොරැන්මගන්,ආරක්ෂාකාරී වන්න.

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

යේකිසි අමුතු සිදුවීමක් දුටුවිට සහ දැණුනු විට වහාම ඒ පිලිබදව තවත් අමයකුට දන්වන්න.

තම හැදුනුේ පත සහ ගමන් බලපත්රය නැති වීනේ තම  තානාපති කාර්යාලයට සහ ආගමන 

විගමන කාර්යාලයට කතා කරන්න.

ඔවුන් මනොමිලමේ උදේ උපකාර කරනු ඇත.

ගිනි ආරක්ෂණය සහ ගෘහ උපකරණ රක්ෂණය කර ඇත්නේ රක්ෂණ සමාගමට 

දන්වන්න.එයින් සමහරවිට ආධාර මුදල් ලබාගැනීමේ හැකියාව පවතී.

කුලී නිවැසිමයක් නේ අයිතිකරැට කථා කරන්න.
නිවස අසක්ිරීමට පළමුව ආපදාවන් පිළිබද සියඵම පින්තූර රැමගන රක්ෂණ 

සමාගමට,නිවාසය ඉදිකරන ලද සමාගමට සහ නිවාස අයිතිකරැට දන්වන්න.

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

ඇතිනිසා නාසය සහ මුඛ ආවරණ පළදින්න.

අත් මසෝදන්න,උගුර මසෝදන්න,නිතර වතුර පානය කරන්න.
කුණු ඉවත්කරන නීතිය ආපදාවලදී මපරපරිදි සිදුකරන්මන් නැත. රථවාහන,විදුලි භාණ්ඩ 

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

මනොලබයි.

නගරසභාමවන් සහ අසල්වැසියන්මගන් මේ පිළිබද අඵත් විස්තර විමසන්න.
සම්ේච්ඡා මසේවකයන්මේ උදේ නිතර ලබාගන්න.(ආපදා සම්වච්ඡා මසේවා මධයස්ථානමේ) 

සම්ේච්ඡා මසේවකයන් ලියා පදිිංචි වී ඇත.
තම පවුමල් සාමාජිකයන් පමණක් පිරිසිදු කිරීමේකටයුතු මනොකර නිතරම සම්ේච්ඡා 

මසේවකයන්මේ උදේ ලබාගන්න.
ආපදා සම්ේච්ඡා මසේවා මධයස්ථානය,සමාජ ශුභසාධන කමිටුව, සහ නගරසභා 

කාර්යාලමයන් සම්ේච්ඡා මසේවකයන් ගැන විමසන්න.

සිලින්ඩර මගින් පාවිච්චි කරන්මන්නේ එම සිලින්ඩරය අවිධිමත් වී ඇත්නේ ගෑස ්කාන්දු වී 

තිබිය හැක.එයද සමාගමට වහාම දැන්විය යුතුය.

2)  පිරිසිදු කිරීමට සපෙ:

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

සහවිසන්ධීකරණ සව්ීචය පළමුව පරීක්ෂාකරන්න.එය ආපදාවට ලක්වී ඇත්නේ වහාම 

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

ගෑස ්ලබා ගන්නවා නේ,ආපදාවකදී එය ඉමබ්අක්රිය මේ.එය අක්රිය වී ඇත්නේ ගෑස ්මීටරය 

ලග ඇති ඉමබ්අක්රිය වන සව්ීචය නැවත ක්රියා කරවන්න.එය පාවිච්චි කල හැකිද නැේද 

යනවග සමාගමමන් විමසන්න.
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