
අර�� අප ගැන 

ෙ�ා�ක�  �ල�ම� ��� ඉ�� වසර �ල ෙය��ත 

සැල��

Ÿ හ�� ආපදා ��වන අව�ථාවල� අපදා සහන කට�� 

ලබා�ම. 

Ÿ අසරණ හා ��� �ජාව හට උද� උපකාර ලබා�ම.

Ÿ නව �වයං�ය කාල�ණ ද�ත �� කරන �ථානය� �ගන 

�ෙ�ශෙ� �ථාපනය ��ම  සහ එ� ද�ත අ�ත�ජාලය 

ම�� ඕනෑම අෙය�ට �ෙ�ශ �මට ඉඩ  සලසා �ම.

Ÿ ෙඩං� අවදානම සහා එ� පා�සර, ෙ�ශ�ණ ස�බ�ධය 

��බඳ දැ�ව� ��ෙ� වැඩසටහ� පැවැ��ම.

Ÿ පාස� දැ�ව� ��ෙ� වැඩසටහ� ��ඩසාල ���� 

ෙ�ක� බල �ෙ�ශය �ල පැවැ��ම.

Ÿ ��ඩසාල ���� ෙ�ක� බල �ෙ�ශෙ� පා�ස�ක 

පැ�කඩ ��බඳ අධ�නය ��ම. 

ආයත�ක පැ�කඩ

 සමාග� නාමය  : ෙ�ා�ක� �ල�ම�

 �යාප�ං� අංක  : GL 2438

 සං�ථාගත ��� �නය     : �� 28, 2017

 සමාග� ෙ�ක�  : �ළපනාව  ඇෙෂ��ඒ� �

 �ගණකා�ප�  : අ�සා� සහ සමාගම

 බැං�ක�ව�  : ලංකා බැං�ව සහ හැට� නැෂන�  

           බැං�ව

�ebsite   :  h�p:��www.tropicalclimate.org

ෙව� අඩ�ය

ෙ�ශ��ක අ�ව�තන සහ ප�සරය 

ෙ�ශ��ක ෙ�වා

අධ�ාපනය  සහ ���ව

ෙමෙහවර

සමාජ අවධානය හා පා�ස�ක ආර�ෂාව සදහා ෙ�ශ�ණ, ප�සර හා 

ෙතාර�� තා�ෂණ ෙයාදා ග��� �ණා�මක ප�ෙ�ෂණ සමාජයට 

දායාද ��ම.  

අර��

2017 �� මස �ට �ගන ෙක�ග�ල රජවැ�ල �ෙ�ශෙ� � අප 

ආයතනය (ෙ�ා�ක�  �ල�ම� ) ��� සමාජ �බසාධන 

කට�� ආර�භ කරන ල�  ඒ අ�ව;

Ÿ හ�� ආපදා ��වන අව�ථාවල� ��ප�, අසරණ, ෙර�� 

අබාධ වන ��ගල�� හට අවශ� උපකාර ලබා �ම.

Ÿ ඝණ අප�ව� ��බද දැ�ව� ��ෙ� වැඩ සටහ� පාසැ� 

ළ�� සහ �ජාව ෙවත පැවැ��ම. 

Ÿ පාසැ� ළ�� හට කාල�ණය සහ ප�සරය ���ම ��බද 

වැඩසටහ� පැවැ��ම.

Ÿ �ගන මහවැ� අ�කා�ය වැඩ කට�� සදහා සහෙය�ගය ලබා 

�ම. එ�� අප ආයත�ක අර�ණට අ�ව; ජල කළමනාකරණය 

සදහා ෙ�ශ�ග�ක ��ෙ�ෂණය� හා අනාවැ� සැ�ම 

ස�බ�ධව මහවැ� ඉං�ෙ�රව� ��� ��ෙ� වැඩසටහ� 

පැවැ��ම සහ වැඩ�� ෙදක� මහවැ� අ�කා�ය සමග 

එ�ව පැවැ��ම.

Ÿ ෙඩං� උව�ර සදහා ප�ෙ�ෂණ සහ දැ�ව� ��ෙ� 

වැඩසටහ� පැවැ��ම. කාල�ණය� සමග එ� �� වන 

කා�න ෙවන�ක� අ�ව, ෙඩං� ද�ත ෙවන�වන ආකාරය 

��බදව ප�ෙ�ෂණ පැවැ��ම.

Ÿ උ�ණ�ව, ව�ෂාපතන හා �ළෙ� ෙ�ගය මැ�ෙ� �ඩා 

කාල�ණ මධ��ථානය� �ථාපනය ��ම. එම�� 

�ෙ�ශයට කා�නව බලපාන  �යං ත�වය�, ව�ෂාපතන 

ත�වය� හ�නාෙගන, එම ෙතාර�� මහවැ� අ�කා�ය හා 

ෙවන� �ජාව ෙවත දැ�ව� ��මට කට�� ��ම.

සමාජ �බසාධනය සහ පා�ස�ක �රසාර�වය 

සදහා �ද�ාව භා�තය

Climate
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උපෙ�ශක��

P. ��මගමෙ�  ::   �ෙග�ල �ද�ාඥ

P.H.D. ��මාව�    ::   වසංගත ෙර�ග ��බද �ෙ�ෂඥව�ය

�� ෙ�වදාස�    ::   ද�ත කළමනාක� සහ GIS

ල�ෆ් �ෛබ�   ::   කාල�ණ, අ�ව�ථනය සහ 

ඉං�ෙ��

M. ධ�මදාස   ::   කෘ�ක�ම 

ආචා�ය අෙ�ල ෙගාඩග�ව (�නා��) 

කා�ය ම�ඩලය

��සා සැ�   : භා�ඩාගා�ක 

ර�ක අෙ��ංහ  : කතෘ  

ජනන ��වනාද� : ෙතාර�� තා�ෂණය

��ර ෙලා�ෙහ�� : ෙභෟ�ක �ද�ාව  

චල� ම�ෙ�  : සං�යාෙ�ඛනඥ

�වා� හ��  : ප�පාලනය අංශ �ධා� 

අසංසා අෙ�ව�ධන : ප�පාලන 

ත�මා �ලා� 

උ�� ස�රා න����
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Tropical
www.tropicalclimate.org
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