ආපදා සහන සසේවා නිළධාරීන් සඳහා වූ පුහුණු වැඩසටහන
2014.08.06 /07 / 08 ඔහිය කඳවුරු භූමිය

2014.08.06 /07 / 08 දිනයන් හි ඔහිය ස ොටුපල කඳවුරු භූමිසේ දී පැවති
පුහුණු වැඩසටහන ආපදා සහන සසේවා නිළධාරීන් වන අපට ඉ ාමත් කාසලෝචි වූත් ප්රාසයෝක ක වූත්
පුහුණු සැසියකි. බාහිර බලපෑම් හා බාහිර සමාජයට විවෘ සනොවුනු නිදහස් පරිසරයක නිහඬ වටපිටාවක්
තුල ඉ ා අවම පහසුකම් මධය සේ ්රියාත්මක සකරුනු ම වැඩසටහසන් මූලික අරමුණු වඩාත් ගැඹුරින්
අර්ථ නිරූපණය වූවා පමණක් සනොව කෘත්රිම පරිසරයක් තුල සිය ප පහසුකම් වලින් ත්ත් පරිසරයක ලබන
නයායාත්මක දැනුමට වඩා වැ ව වපසරියකින් ත්ත් දැනුමක් සමම පුහුණු කඳවුර මන්න් අපහට ලබාගන්නට
සහ අත්විඳින්නට හැකියාව ලැබුණි.
ඒකාකාරී පුහුණු වැඩසටහන් වලින් මිදී ප්රාසයෝක ක අත්දැම්ම් මන්න් දැනුම ලබාදීම තුල නිළධාරීන්
වශසයන් අපසේ මනසට ද සුවයක් ලබා සදමින් කිසනකට සවනස් දිස්ත්රික්කයන්හි සම මටමටසම් ආපදා
සහන නිළධාරීන් හා මුසුසවමින් කටත්තු කිරීම තුල අප ප්රාසීය ය සමකම් කාර්යාල මටමටමින් නිව
රාජකාරී වල නිර වීසමදී ඇතිවන ගැට පකාරී ත්ත්වයන්ට මුහුණ සදන ආකාරය පිළිබඳව සාමූහිකව
අසනකුත් පලාත්වල නිළධාරීන් සමඟ සාමූහිකව සාකච්චා කරන්නට ලැබීම නිසා ම ගැට ප අපහටම
විසඳාග හැකි වූවා පමණක් සනොව සසහෝදර නිළධාරීන් සමඟ සුහද ාවය වර්ධනය කර ගනිමින් ආපදා
සහන සසේවා නිළධාරිසයක් සලස අප සතු ගාම්භීරත්වය සහ වෘත්තීමය වටිනාකම අවසබෝධ කරගන්නට
හැකිවීම අතිශය වැදගත් කරුණක් සලස දැක්විය හැකිය.

1

ප්රාසයෝක ක ලසේදී හදිසි ආපදාවක් ඇතිවුවසහොත් යට මුහුණ සදන්සන් සකසසේද යන්න ප්රාසයෝක කව
උදාහරණ මන්න්
හවුරු කිරීසමන් සමම වැඩසටහන අතිශයින් සාර්ථක කක් බව පැවසිය
හැක.2014.08.06 දින මහජන සසෞඛ්ය පරීක්කක වරුන්සේ සීශනය මන්න් කඳවුරු කළමණාකරනය
පිළිබඳව ලබා දුන් අවසබෝධය , 2014.08.07 දින වවදය සුරජි  මහත්මිය සහ ඇයසේ සහය වවදයවරිය
විසින් සිදුකල ප්රාසයෝක ක වැඩසටහසන් දී ලද අත්දැම්ම් ඊට උදාහරණ සලස දැක්විය හැක. මීට අම රව
ආහාර කළමණාකරණය පිළිබඳව ලද ප්රාසයෝක ක අත්දැම්ම විස්තීර්ණ ආපදා අවස්ථාවක දී අතිශය වැදගත්
වනු ඇ . ආහාර අපසත් යාම සහෝ සෑම පුීගලසයකුටම සනොලැබීම නැති කරගනිමින් සැමට සරිලන
අන්දමට ආහාර සකසා ගැනීම සම් කඳවුරින් අප මුහුණදුන් අසීරු කටත්ත් ක් වුවත් යට සාමූහිකව මුහුණ
දීම මන්න් ලද ලාභ සහෝ පාඩු තුල අත්විඳින්නට සිදු වූ සිදුවීම් ආපදා සහන කඳවුරක් පැවැත්වීසම් දී ලැසබන
අත්දැම්ම් වලට සමාන විය හැක.
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සමම කඳවුසරහි ආරම්භසයහි සිට අවසන් සමොසහො දක්වාම අපහට ලැබුසන් නයායාත්මක සීශන
ගණනාවක් පැවැත්වුව ද ලබා ග සනොහැකි දැනුම් සම්භාරයකි. ඔහිය දුම්රිය ස්ථානසේ සිට කඳවුරු භූමිය
ස ක් වැටුනු දුක්කර මාර්ගය ඔස්සසේ කඳවුරට අවශය බඩුබාහිරාදිය ැගසගන ම භූමිය සව ගමන් කිරීම
ඉ ා අසීරු කාර්යයක් වුවත් අපට ය කිරීම අනිවාර්ය කටත්ත් ක් විය. අදාළ ස්ථානයට පැමිණි පසු
නවා ැන් ගැනීම සඳහා කූඩාරම් ඉදිකිරීම ද අතිශය වැදගත් සදයක් විය. මීට ඉහ නුවර ළිසයහි දී පැවති
පුහුණු වැඩමු පසවහි දී නන ලද කූඩාරම , සසේම 2013 මැයි මස ආපදා සහන සසේවා මධයස්ථානසයහි
පැවති දන්සැම භූමිසේ කූඩාරම් ඉදිකිරීම ආදිසයන් ලද අත්දැම්ම් ම සමම කූඩාරම් ඉදිකිරීමට ක ය ද ය
රම් පහසු කටත්ත් ක් සනොවුනි. සහත් සාමාි කයන් කිහිපසදසනකුසේ සහභාක ත්වය ලැබුණු බැවින්
ය සාර්ථකව නිමකල හැකිවිය. සසේම ක් කූඩාරමක් ඉදිකර අවසන් වූ සමොසහොසත්ම පැමිණි සුළඟක්
සහේතුසවන් ම කූඩාරම ගැලවී සුළසේ පාවී යාම සිනහවට කරුණක් වුවද සුදුසු පරිසරයක , නියමි
ආකාරසයන් කූඩාරමක් ඉදිකිරීසම් වැදගත්කම අවසබෝධ වීමට ම අවස්ථාව මනා ඉගැන්වීමක් විය.
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ප්රාසයෝක ක පුහුණු සමන්න් පැවැත්වුනු සීශනවලට අම රව මා ලද වත්
අත්දැම්මක් විය. ඒ කඳවුර අවසන් කිරීමයි. ක ප ර හා ගමිපහ දිස්ත්රික්කයන් හි නිළධාරීන් හට සකොළඹ
බලා ධාවනය වන දුම්රිය තිබුසන් රාත්රී 9.00ටය.බදුමල හා සමොණරාගල දිස්ත්රික්කයන් හි නිළධාරීන් ට
ආපසු නිසවස් බලා යාමට නියමි දුම්රිය තිබුසන් සවස 4.00ටය. බැවින් දුම්රිය භාවි ා කරන බදුමල හා
සමොණරාගල දිස්ත්රික්කයන් හි නිළධාරීන් සවස 4.00 වන විට කඳවුරු භූමිසයන් නික්ම ක යහ. ක පවර
වැටීමට ආසන්න වත්ම බදුමල දිස්ත්රික්කසේ ද සිය පම නිළධාරීන් කඳවුරු භූමිසයන් නික්ම ක ය අ ර සම්
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සවීදී අපසේ බඩුබාහිරාදිය ැගසගන යාමට ජා. ආ. ස.සසේ.ම. සයන් ලබා දී තිබූ කම වාහනය ද කාර්මික
සදොකයකට ලක්ව තිබුණි. කඳවුරු භූමිසේ සිට ඔහිය දුම්රිය ස්ථානය ස ක් අපට ගමන් කිරීමට නියමි ව
තිබූ බැවින් කාන් ා නිළධාරිනියන් ද සමඟ අඳුර වැටුනු පසු ගමන් කිරීම නුසුදුසු සහයින් ජා. ආ. ස.සසේ.ම.
සේ නිළධාරීන් හා මා ඇතු ප වත් නිළධාරීන් 3සදසනකු හැර සසසු සියමසලෝම දුම්රිය ස්ථානය සව
ක යහ .ඒ සමඟම ද වර්කාවක් ද ඇදහැසලන්නට විය. වර්කාවත් සමඟ පැවති දැ ව සී සලන් ගැසහමින්
කිසිම පහසුකමක් සනොමැතිව බඩුබාහිරාදියත් ැගසගන පැවති බාධක මැඩසගන ආපසු සකොළඹ බලා
පැමිණීමට අප ගත් සවසහස අම කසනොවන්නකි.

අවසාන වශසයන් සමහර අවස්ථාල දී සීශනයන් පැවැත්වීසම් දී සීශකයන් ඊට නියමි සේලාවට සීශන
වලට සහභාක  සනොවීම හැසරන්නට කිසිදු අඩුපාඩුවක් දකින්නට සනොලැබුණි. සබොසහෝ කරදර බාධකයන්ට
මුහුණ දීමට සිදු වුව ද කඳවුරක දකින්නට ලැබිය හැකි ප්රාසයෝක ක ත්වයන් බැවින් ඒවා අඩුපාඩුකම් සලස
දැක්විය සනොහැක. අවසාන වශසයන් සමම කඳවුර පැවැත්වීසම් දී දැ ව සවසහස මහන්සියකින් ්රියා
කලජා. ආ. ස.සසේ.ම. සේ සහකාර අධයක්ක රිාා වූදී මහ ා, රන්ධීර් තුඩුගල මහ ා සහ සරත්මහ ා
ප්රමුඛ්, බුීිකක, මුසසජඛ් හා නාමම යන මහත්වරුන්සේ කැපවීම අතිශයින්ම අගය කල ත්තුය.

බී.වී.ඉඳුනිම
ආපදා සහනසසේවා නිළධාරී
ප්රාසීය ය සමකම් කාර්යාලය
සහොරණ
2014.08.12
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