
 
EMERGENCY MANAGEMENT POLICIES FOR A BETTER SRI LANKA 2020. 

 
ප්රතිපත්තති ප්රකාශය:  

ආපදා අවම කිරීමේ සහ හානි කළමණාකරණය 
  
දැක්ම:  අපාදාවන් සිදුවීමේ ඉඩ කඩ හැකිතරේ අවම කිරීම (prevention) සහ ආපදාවකට මුහුණ දීමේ මපර සූදානම 

ජනතාවට සහ දරුවන්ට ලබා දීම තුළින් හානි අවම කිරීම (mitigation), ඉක්මන් සහ නිවැරදි ප්රතිචාර දැක්වීම තුළින් 

හානි කළමණාකරණය (response and management of impact) යන ක්රම තුන මගින් ජන ජීවිතමේ යහ 
පැවැත්තම (well-being) තහවුරු කිරීම සඳහා තිරසාර වැඩපිළිමවලක් ක්රියාත්තමක කිරීම. 
Better emergency management- save lives, preserve the environment and protect property and 

the economy!  

 
 

1. ආපදා කළමණාකරණ මධ්යස්ථානයේ වර්තමාන කාර්ය භාරය නෑවත විශ්යේෂණය කර, එය සනයශෝධ්නය 
කරනු ලැයේ.  ඒ අනුව, ආපදා වලට ප්රතිචාර දැක්වීම කාර්යභාර සීමායවන 50% ක යකාටසක්ව, ආපදා 
අවස්ථා වැළැක්වීම සඳහා අයනකුත් ආයතන සමඟ වැඩ කිරීමට යයදයවනු ඇත.  දැනට ය ායහෝ අපදා 
කළමණාකරණ මධ්යස්ථාන වල ප්රාධ්ානියා යලස කටයුතු කරන නිළධ්ාරීනට ආපදා ප්රතිචාර දැක්වීම 

සම් නධ් ව ඇති ජාතයනනතර ප්රමිතීන (SPHERE Standards - http://www.sphereproject.org වැනි) 
අනුව  වැඩ කිරීම සඳහා පුහුණු ල ායදනු ලැයේ.  

2. ඒ අනුව දිස්ික්ව හා ප්රයේශීම යේකම් කාර්යාල වල අපදා කළමණාකරණ කමිටු වල කාර්යභාරය සහ සංයුතිය 
යවනස් කරනු ලැයේ.  

3. ආපදා අවථාවකදී ල ායදන ආධ්ාර කට්ටල ප්රමිතිගත කරන අතර, පුේගලිකව හා සංවිධ්ාන හා සමාගම් 
වලින ලැය න ආධ්ාර ය දීයම්දී එක්ව ජන වර්ගයකට යහෝ ආගම් අදහන ජන යකාටසකට යහෝ ආධ්ාර 

ය දා දීම, ආධ්ාර ලාභී දරුවන යේ ඡායාරූප ගැනීම, කානතාවනයේ ඡායාරූප ගැනීම, වැනි ආධ්ාර 
ලාභීනයේ යගෞරවයට හානි වන කිසිවක්ව සිදු ීමට ඉඩ යනායදනු ලැයේ.   

4. ගංවතුර, නියඟය, නාය යෑම්, යුධ්මය අවස්ථා, සහ පසු ආපදා තත්වයන වන වසංගත යරෝග හා තාවකාලික 
ආහාර හිඟය මැඩපැවැත්ීම වැනි කාර්යයන ඉටුකිරීම සඳහා ප්රායේශීය යේකම් කාර්යාල වල ඇති යභෞතික 

සහ මානව සම්පත් සංවර්ධ්නය යකයර්.  තවද ඒ සියළු කටයුතු වල ගම් මට්ටයම් නියමුවා යලස කටයුතු 
කරන ග්රාම නිළධ්ාරි වරයා සතුව නිවැරදි යතාරතුරු ලා ාදීයම් ක්රමයේදයක්වද සකස්කරමු.   

5. යමවැනි තත්වකදී නමයශීලී යනායවන දරදඬු නීති නිසා පහසුයවන මඟහැරී යාහැකි යාචකයින, ගෘහමූලික 
ලැයිස්තුයේ ඇතුළත් යනායවන අනු පවුේ, වියදස් ගතී සිටින අය, අහිගුණ්ඨික ප්රජාව, ආ ාධ් සහිත 
පුේගලයින, ළමා නිවාස සහ වැඩිහිටි නිවාස වල යනවාසිකයින වැනි කණ්ඨඩායම් මඟහැරී යනායන පරිදි 

යතාරතුරු ල ාගැනීයම් ක්රියාවලිය, දත්ත සකස් කිරීම වැනි යේවේ වාඩාත් විධිමත් යකයරන අතර, කිසිදු 
පුේගලයයකුට දීශපාලන පක්වෂයක්ව නිසා යහෝ ග්රාම නිළධ්ාරිවරයා සමඟ ඇති පුේගලික අමනාපයක්ව නිසා 
යහෝ යවනත් කිසිදු යහ්තුවක්ව නිසා කිසියවකුට අසාධ්ාරණයක්ව සිදු යනාීමට වග ලා ගනයනමු.  

6. යේශපාලන නායකයිනට ඍජුව ආධ්ාර ය දීම සඳහා මැදිහත් යනාවිය හැකි යස් නීති සම්පාදනය කරමු.  
7. ආපදා අවස්ථාවකදී දරුවන හා කානතාවනේ යේ ආරක්වෂාව පිළි ඳ වියශ්ෂ අවධ්ානය යයාමු කර 

ඔවුනයේ ආරක්වෂාව තහවුරු කරන වැඩපිළියවලක්ව සකස් කරමු. සුරතේ සතුන සහ අයනකුත් ගෘහස්ථ 

සත්වයිනයේ ආරක්වශාවද තහවුරු කිරීමට හැකිතාක්ව දුරට පියවර ගනිමු.   

http://www.sphereproject.org/


8. තාවකාලික අවතැන වූවනයේ මධ්යස්ථාන වල තිබිය යුතු අවම පහසුකම් පිළි ඳ පාර්ලියම්නතු පණතක්ව 

සම්පාදනය කරනු ලැයේ.  ඒ අනුව කටයුතු කිරීමට දිස්ික්ව හා ප්රායේශීය යේකම් වරු සහ ආපදා 
කළමණාකරණ මධ්යස්ථානය  ැඳී සිටිනු ඇත.  

9. එවැනි මදයස්ථාන වල දරුවන සඳහා වියශ්ෂ  මදයස්ථාන පිහිටුවා ඔවුනයේ අදයාපන කටයුතු 
වියනෝදාත්මක කටයුතු ආදිය කිරීම සඳහා "ළමා මිතුරු මධ්යස්ථාන" සකස් කරනු ලැයේ.  

10. යම් සඳහා පසුබිම සකස් කිරීයම් අරමුණින සෑමා මස 6 ටම වරක්ව ගෘහ මූලික ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන 

කිරීමට ග්රාම නිළධ්ාරීනට උපයදස් යදනු ලැයේ.  එම දත්ත පරිඝණක ගත කරන අතර, ඒ සඳහා ග්රාම 
නිළධ්ාරීනට පහසුකම් සපයනු ලැයේ.  එම දත්ත ග ඩාවන ප්රායේශීය මහජන යසෞඛ්ය කාර්යාලය, ප්රායේශීය 
යේකම් කාර්යාලය, සමාජ යස්වා නිළධ්ාරීන යේ දත්ත ග ඩා, යරාහේ වල දත්ත ග ඩා ආදියට විධිමත් 
යලස සම් නධ් යකයරනු ඇත.  

11. යුධ්මය අවස්ථාවක එක්ව ප්රයේශයක සිට ආගනතුක ප්රයේශයක ලැගුම් ගැනීමට සිදුවන අවතැන වූ පවුේ 
වල දරුවන තාවකාලිකව එම ප්රයේශයේ පාසේ වලට වහාම ඇතුළත් කරගනනා අතර; විභාග 
පැවැත්යවන කාලසීමාවක නම්, තමන නවාතැන යගන සිටින ප්රයේශයයන විභාග සඳහා යපනී සිටීමට 
අවකාශ සැළයසනු ඇත.  එවැනි අවස්ථාවක, cut off marks යලසට සළකනු ල නයන තමන අදයාපනය 
ලැබූ දිස්ික්වකයේ හා යකාට්ඨාෂයේ cut off marks මට්ටමය.  

12. ආපදා අවස්ථාවක නැති වන වැදගත් ලියකියවිලි වන පුේගල හැඳුනුම්පත්, වියශ්ෂ ගමන  ලපත්, 
උප්පැනන සහතික, මරණ සහතික, ඉඩම් ඔප්පු වැනි යේවේ ජනතාවට නැවත ල ාගැනීම සඳහා ජංගම 
කාර්යාල පිහිටුවන අතර, සියළු ලියකියවිලි, ඒ සඳහා ඡායාරූප ගැනීම වැනි සියළු කටයුතු රජයේ වියදමින 
සිදු කරනු ලැයේ. ඒ සඳහා රාජය යනායවන සංවිධ්ාන සහ පුේගලික අංශයේ සහයයෝගය ල ාගනු ලැයේ. 

සමස්තයක්ව යලසට සියලු අතයවශය ලියකියවිලි ස්වයංක්රීයව ලා ාහැනීමට හැකි පහසුකම් ඇති කරමු.   
13. අවතැන වූවනයේ කඳවුරු වල සිටින සියළු යදනායේ ඇස් පරීක්වෂා කර ඇස් කණ්ඨනාඩි ල ා දීමට කටයුතු 

කරනු ලයේ.  දිගු කාලයක්ව කඳවුරු වල කාලය ගත කරනනට සිදු වන අවස්ථා වලදී, පුවත්පත් යහෝ 
යපාතපත, පිරිත් යහෝ යාඥා යපාත් ආදිය කියීයමන වැඩිහිටියනයේ මානසික මට්ටම වඩා යහාඳින 
පවත්වාගැනීමට එය උපකාරී වන  ව අත්දැකීයමන අපි දනිමු.  තවද දෘෂයා ාධ් වලින යපයළන දරුවනට 
සිය අධ්යාපන වැඩකටයුතු  ාධ්ාවකින යතාරව සිදු කරගැනීමට එය උපකාරී යේ.  

14. ආපදා අවදානම අවම කිරීයම් සහ හානි කළමණාකරණය කිරීයම් මධ්යස්ථාන වල, ආපදා තත්වයන ඇති 
ීම වළක්වවා ගැනීයම් කාර්යභාරයට යටත්ව, ඉදිකිරීම් හා යවනත් මහා පරිමාණ සංවර්ධ්න කටයුතු වලදී 

ඒවායේ සැළසුම් අනුමත කිරීයම් කමිටු වලට යමම යදපාර්තයම්නතුවද ඇතුළත් යකයරන අතර, ඉදිකිරීම් 
නීති සම්පාදනය කිරීම සඳහාද දායක කරගනු ලැයේ.  උදාහරණයක්ව යලස, කිසිම මාර්ගයක යදපස කාණු 

නැති අවස්ථවනහිදී, වර්ෂා ජලය එක්ව  රැස් ී මහපාර යටීම සිදු වනයන, ය ායහෝ විට මග යදපස තිය න 
තාප්ප යහ්තුයකාට යගනය.  මහා මාර්ගහයට මායිම් වන එවැනි ඉඩම් වල තාප්ප ඉදි කිරියම්දී ජලය එක 
ස්ථානයක එකතු ී මාර්ග යටීයම් අවදානම අඩුකිරීම සඳහා තාප්ප වල යටින නිශ්ි ත දුරකින නිශ්ිත 

ප්රමාණයකට සිදුරු තැබීම නීතියක්ව යලස අනිවාර්ය කළ යුතුය.  තවත් යමවැනි කරුණු යසායා  ලා පිලියම් 
යයදීම සිදු යකයර්.  

15. ජාතික යගාඩනැගිලි පයර්්යශණ ආයතනය හා ඒකා ේධ්ව වසර 2 ක්ව ඇතුළත දිවයියන නාය යෑයම් යහෝ 

ගේ පර්වත යපරළී යා හැකි අවදානමක්ව පවතින සියළු කඳු මුනදුන හා කදු  ෑවුම් ජී.පී.එස්. ( G.P.S.) 
තාක්වෂණය මගින සළකුණු යකාට, සිතියම් ගත කර සෑම ප්රායේශීය යේකම් කාර්යාලකයට සහ අදාල ග්රාම 
නිළධ්ාරි වරුනට ල ායදමු. ආපදා ප්රයේශයේ පදිනිකරුවන ඉවත් කිරීම ආදී යේවේ කළින සැළසුම් 

කරගනීමට හැකි වටපිටාවක්ව සකස් කරන ලැයේ. තවද එවන ස්ථාන වල පස ශක්වතිමත් කිරීමට,පැතිරුණු 

මූල පේධ්තියක්ව සහිත ශාඛ් වර්යග වවමින, නාය යායම් අවදානම අවම කිරීමට කටයුතු කරමු.  
16. වසර 2 ක්ව ඇතුළත, නිරනතරයයන ගංවතුර තත්වයනට යගාදුරුවන ප්රයේශ පිළි ඳ සමීක්වෂණයක්ව යකාට, 

සිතියම් ගත යකාට, අනවසර සහ අවදානම් කළාපව වල පදිංිකරුවන ඉවත් කර යවනත් ස්ථා වල පදිංි 
කරීම, ගංවතුර අවදානම අඩු කිරීම සඳහා සිදු කළ යුතු ජල මාර්ග යවනස් කිරීම ඇතුළු තුන අවුරුදු 
වැඩපිළියවලක්ව ක්රියාත්මක කරමු.  

17. නිරනතරයයන ජලයයන යට වන කෘෂිකාර්මික ප්රයේශ වල වගා කළ හැකි අධික ජලයට ඔයරාත්තු යදන 
යේශීය ී වර්ග ආදිය ප්රචලිත කිරීම සඳහා නිර්යේශ ඉදිරිපත් කර, කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය හරහා 
ක්රියාත්මක කරමු.  එවිට වගා හානි ආධ්ාර දීයම්දි රජයට දැරීමට සිදුවන වියදමද අඩුී, රයට් ආහාර හිඟයක්ව 
ඇති ීම යම් තාක්ව දුරකට පාලනය වනු ඇත.  



18. කඳු  ෑවුම් වල එළවළු හා යත්, කුරුඳු, යපාේ, එනසාේ, වැනි  අයනකුත් යභෝග වගා කරන යගාවියන, පස 
යසෝදාපාළුව වැළක්වීම සඳහා කුට්ටි කාණු හා ගේ වැටි ආදිය යයදීමට මැලිකමක්ව දක්වවනයන ඒ සඳහා 

වියදම් වන අධික පිරිවැය නිසා ය.  එමනිසා, එවැනි ඉඩම් වල පස සංරක්වෂණ කටයුතු සඳහා රජය විසින 

3% ක පමණ අවම වාර්ෂික යපාළියක්ව යටයත්, දීර්ඝකාලීන ණය මුදලක්ව  ැංකු හරහා ප්රදානය කර, එය 
ඔනෑම  ැංකුවකින ල ාගත හැකි වන, ප්රතිමූලය නය යයෝජනා ක්රමයක්ව (refinance loan scheme) යලස 
ක්රියාත්මක වනු ඇත.  

19. ආපදාවකට මුහුණ දීමට ජනතාවට සිදුවන සෑම අවස්ථාවකම, ආපදා සහනාධ්ාර දී හදිසි අවස්ථාවට 
ප්රතිචාර දක්වවනවා යස්ම, ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම ජනතාව සහ විෂයානු ේධ් වියශ්ෂඥයින යගන සමනවිත 
කමිටු පත් යකාට, එම ස්වභාවික උවදුර ඇති ීමට යහ්තු, එය වළක්වවාලිය හැකිද, වැළක්වීමට යහෝ හානි 
අවම කිරීමට ඇති ක්රම යමානවාද ආදී කරුණු සහිත වාර්තාවක්ව මස 3 ක්ව ඇතුළත රජයට ල ා දීමට 
ප්රායේශීය යේකම් වරයා කටයුතු කළ යුතු අතර රජයේ සංවර්ධ්න වැඩපිළියවල ඒ අනුව යම් යම් 
යවනසක්ම් වලට භාජනය වනු ඇත.  

20. ආපදා වලට ප්රතිචාර දැක්වීමට ඉදිරිපත් වන ජාතයනතර රාජය යනාවන සංවිධ්ාන, ජාතයනතර ආධ්ාර 
ඒජනසි, යේශීය සිවිේ සංවිධ්ාන, පුේගලයින, සමාගම්, ආගමික ආයතන, රජයේ නිළධ්ාරීන, අපාදා වාර්තා 
කිරීම සඳහා යන මාධ්ය, ආදී සියළු යදනා විසින ආපදාවකට ප්රතිචාර දැක්වීයම්දී පිළිපැදිය යුතු ආචාර ධ්ර්ම 
පේධ්තියක්ව හඳුවා යදන අතර එය කඩ කරන ඕනෑම අයයකුට නීතිමය පියවර ගැනීමට රජය කටයුතු කරනු 

ඇත.  ආපදාවට ලක්වවූවන යේ අයිතිවාසිකම්, පුේගලිකත්වය සහ ආත්ම යගෞරවය, ආරක්වෂාව, වැනි 
කරුණු පිළි ඳ යමම ආචාර ධ්ර්ම පේධ්තියේ වගනති ඇතුළත් වනු ඇත.  
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