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AMBASSADE DE SRI LANKA
EN FRANCE
EMBASSY OF SRI LANKA
IN FRANCE

ශ්රී ලංකාවේ ගංවතුරින් හා නාය යාවෙන් විපතට පත් ජනතාවට සහන සැලසීවේ ජාතික
වෙවහයුෙ
ශ්රී ලංකාවට මේ දිනවල ඇදහැමලන අධික වැසි මහේතුමවන් දිවයිමන් පවුල් 151.392 කට
අයත් 557.505 ක් පමණ ජනතාවක් පීඩාවට පත් වී ඇති බව 2017 මැයි 25 වන දින ආපදා
කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය විසින් නිකුත් කළ වාර්තාවල දක්වා ඇත. දිස්ත්රික්ක
කිහිපයකම විශාල ගංවතුර තත්වයක් සහ නාය යෑේ සිදුවී ඇත. ආපදා කළමනාකරණ
මධ්යස්ථාන වාර්තා වලට අනුව ගංවතුර සහ නාය යෑේ මහේතුමවන් මරණ 177 සිදුවී ඇති අතර
පුද්ගලයින් 109 ක් අතුරුදහන්ව ඇත. ආපදාවට පත් පවුල් 18.612 කට අයත් 74.928
ජනතාව මවනුමවන් ආරක්ෂිත ස්ථාන 366 පිහිටුවා ඇත.
මමම ඇතිවී ඇති හදිසි ආපදා තත්වය නිසා පීඩාවට පත් ජනතාවට කඩිනමින් සහන සැලසීම
රජමේ ප්රමුඛ අභිප්රාය වන මහයින් විමද්ශ ගත ශ්රී ලාංකික ඔබමේ හා ඔබ සංවිධ්ානමේ ආධ්ාර
උපකාර මබමහවින් අගය කරන අතර, ප්රංශමේ මවමසන ඔබටත් පහත අයුරින් මමම ජාතික
සහන මමමහයුම සඳහා දායක විය හැකිය.
1.

ප්රංශමේ ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයට මුදලින් කරන ආධ්ාර
ඔබ විසින් මුදලින් කරනු ලබන ආධ්ාර සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා උමද්. 9.00 සිට සවස
5.00 දක්වා කාලය තුලදී ප්රංශමේ ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයට බාර දිය හැකිය. මමම
තානාපති කාර්යාලය මවත ලැමබන සියලුම දායක මුදල් සඳහා ලදුපතක් ආධ්ාර කරන්නා
මවත ලබාමද්. එවැනි සියලු දායකත්වයන් පසුව, ගංවතුර සහ නායයෑේ මගොදුරු වූ
ජනතාවට සහන සැලසීම හා පුනරුත්ථාපනය සේබන්ධ්මයන් කටයුතු කරන රාජය
ආයතනය වන ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාංශය මවත සේමප්රේෂණය කරනු ලැමේ.

2. ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාංශයට කරන මුදල් පරිතයාග
ඔබමේ ආධ්ාර මුදල් මකලින්ම ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාංශයට සේමප්රේෂණය කළ
හැකි වන අතර අදාළ බැංකු ගිණුේ විස්තර පහත දක්වා ඇත.
ගිණුමේ නම
බැංකුව
ගිණුේ අංකය
ස්විෆ්ට් මක්තය
ලබන්නා
මවේඅඩවිය

: මල්කේ, ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාංශය - ආපදා සහන ගිණුම
: ලංකා බැංකුව
: 7040171
: BCEYLKLX
: ශ්රී ලංකා රජය
: www.cbsl.lk

16, rue Spontini 75016 Paris, Tel: 01 55 73 31 31, Fax: 01 55 73 18 49, E-mail: slemb.paris@mfa.gov.lk

Account Name: Secretary, Ministry of Disaster Management – Disaster relief Account
Bank
: Bank of Ceylon
Account No : 7040171
Swift Code : BCEYLKLX
Beneficiary : Government of Sri Lanka
Website
: www.cbsl.lk

තවද, හදිසි පදනමමන් ලබා ගත යුතු ශ්රී ලංකාමවන් ලබාගත හැකි භාන්ඩ ලබා දීමටද
මූලයමය දායකත්වය ලබා දීමට විමද්ශයන්හි මවමසන ශ්රී ලාංකික ඔබ හට අවස්ථාව ඇති
බවද කරුණාමවන් සලකන්න.
3. ද්රවයමය පරිතයාගයන්
ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය විසින් ප්රමුඛත්වය ලබා දිය යුතු සහන භාණ්ඩ
වශමයන් හඳුනාමගන ඇති භාණ්ඩ වර්ග හා ප්රමාණයන් පහත දැක්මේ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

මජනමර්ටර් (2 KV – 5 KV Single Phase)
ඉටිමරදි (6m x 4m)
කූඩාරේ (Family 10 ft – 12 ft)
රබර් බූට්ස් (මධ්යම හා විශාල)
මපොරවන
තුවා
ජංගම වැසිකිලි
වැහි කබා (විශාල හා කුඩා)
මහෝස් ඒකකය සමඟ ජල මපොේප
හැකිලිය හැකි ජංගම ඇඳන්

-
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අවශය සියලුම සහන ද්රවයයන්මේ පුළුල් ලැයිස්තුවක් මමම ලිපියට අමුණා ඇත.
මකමසේ මවතත්, ගුවන් භාණ්ඩ හා නැේ භාණ්ඩ ප්රවාහනය සඳහා වන ගාස්තු යවන්නා විසින්
දැරිය යුතු බව ද සැලකිල්ලට ගන්න. සියලුම භාණ්ඩ පහත ලිපිනයට අපදා කළමනාකරණ
අමාතයංශමේ මල්කේ මවත යැවිය යුතුය.
මල්කේ
අපදා කළමනාකරණ අමාතයංශය,
විදයා මාවත,
මකොළඹ 07,
ශ්රී ලංකාව.
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මේ සේබන්ධ්මයන් වැඩිදුර විස්තර සඳහා 0033620505232 දුරකථනය ඔස්මසේ නිමයෝජය දූත
මණ්ඩල ප්රධ්ානී මශෝභිනී ගුණමසේකර මහත්මිය මහෝ 0033677048117 දුරකථනය ඔස්මසේ
පළමු මල්කේ මංගල රණසිංහ මහතා අමතන්න.
මමම හදිසි විපත්ති දායක අවස්ථාමේදී විපතට පත් ශ්රී ලාංකික ජනතාවට සහන සැලසීම
සඳහා උපකාර කරන ඔබමේ දායකත්වය ශ්රී ලංකාමේ රජය මවනුමවන් හා මපෞද්ගලිකව මා
විසින් මබමහවින් අගය කරමි.

තිලක් රණවිරාජ
ප්රංශමේ ශ්රී ලංකා තානාපති හා යුමනස්මකෝ සභාමේ නිතය නිමයෝජිත
2017 මැයි 29 දින.
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