ජාතික ආපදා සහන සසේවා මධ්යසේාාන (NDRSC)
හැඳින්වීම
ජාතික ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන 1996 වර්ෂයේදී ස්මාජ යස්ථවා ස්හ ස්මාජ සුභස්ාධ්න
අමාත්යාාංශය ය
යි ිටුවන වන .දී ස්හන, පුනරුිාාපන ස්හ ප්රතිස්ාංස්ථකරණ ක ුතු  ස්ල.සු්  කරු
ිටණිස් හා ක්රි ාිමක කරු ිටණිස්
2005 12 08 දින අාංක 1422/22 දරන අතිවියශය යථෂ ගලස්ට් පත්ර
මගින් ආපදා ස්හන යස්ථවා අමාත්යාාංශය ය
ත් පි වි
2007 01 09 දින අාංක 1482/9 දරන ගලස්ට්
නියේදන මගින්
ජාතික ආපදා ස්හන යස්ථවා මධ්යස්ථාාන
ුයවන් න්  යකා නලවත් පදිාංි
කිරීය්  හා ආපදා ස්හන යස්ථවා අමාත්යාාංශය ය යවත් පවරන .දී අාංක 1651/220 දරන ගලස්ට් නියේදන
ප්රකාරව 2010 04 30 දින සි ක්රි ාිමක වන පදිදි ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාාංශය ය
යි
ක්රි ාිමක යව.
ජාතික ආපදා ස්හන යස්ථවා මධ්යස්ථාාන යකාළ 07, විදයා මාවයි ිටුව ා ිති අත්ර ආපදා
කළමනාකරණ අමාත්යාාංශය යයේ අමාත්යවර ා ස්හ යකක්  විසින් යදු .බන ප්රතිපිති
මාර්යගෝපයේශය යකිව
යි ක්රි ාිමක යව. ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාාංශය ය විසින් යදු
.බන ප්රතිපිති මාර්යගෝපයේශය යකිව අුව අදාළ දිස්ථික් ල යකක්  කාර් ා. ස්හ ප්රායේය  යකක් 
කාර් ා. හරහා ුව වයාපිති ස්හ වලටස් හන් ක්රි ාිමක යකයර්
යමන්ම අදාළ දිස්ථික් ල
යකක් වරුන්යේ අධීක් ලෂණ
යි ස්ාංවර්ධ්න ස්හකාර (ආපදා කළමනාකරණ), ස්ාංවර්ධ්න නි.ධ්ාරී
(ආපදා ස්හනයස්ථවා) නිළධ්ාරීන් ආපදා ස්හන ස්් බන්ධීකාරකවරු ය.ස් ක්රි ා කරති
දැක්ම
ප්රශය යස්ථා පසු ආපදා ස්හන යස්ථවාවන් ු ිනන් වටාි ආරක් ලෂිතත් ්රී .ාංකාවක් ල කරා ාම
සමසහවර
ස්ථවභාවික හා මිනිස්ා විසින් ිති කරු .බන ආපදාවන්යගන් සිදුවන අනර්ාකාරී බ.පෑ් ව. ප්රතිාාර
දලක් ලීම හා ාාවි කිරීම මගින් මිනිස්ථ ජීවිත්, යේපළ හා ජන ජීවිත් සුරැකීම
අරමුණ
ස්මාජ
පදිස්ර
හා ආර්ික
ආපදා වලින් ිති කරන අුවත්කර බ.පෑ්  අවම කිරීම ස්හ ආපදා
ස්හන ස්ඳහා ජාතික ධ්ාදිත්ාවන් ශය යක් ලතිමි කිරීම ු ිනන් තිරස්ාර ස්ාංවර්ධ්න කිරීය්  ජාතික අරමුණ
දා ක ීම
ඉලක්ක න්ව සහ ක්රි ාකාරක
 පසු ආපදා කළමනාකරණ ක්රි ාකාරක්  සිදු කිරීම
 යත්ාරු රු ස්න්නියේදන ක්රි ාවලි ශය යක් ලතිමි කිරීම
 ප්රජාව දලුවි කිරීය්  වලටස් හන් ක්රි ාිමක කිරීම
 හ පා.න ිතිකිරීම
 පසු ආපදා කළමනාකරණ ක්රි ාකාරක දු ක රීමම
කාර් ක්ෂම ආපදා ස්හන යස්ථවාවක් ල ු ලින් සුදුසු ප්රති.ාිය ා යවත් ආපදා ස්හන .බාදීම
ආපදා යහථු යවන් හානි
.ක් ලූ නිවාස් ප්රතිස්ාංස්ථකරණ කිරීම
පසු ආපදා කළමානාකරණ ක්රි ාවන්න් ිටිනබඳව ආපදා ස්හන යස්ථවා නි.ධ්ාරීන් බ.මුු
ගලන්ීම

1

 ස ාරතුරු සන්විසේදන ක්රි ාවය  ්ක්තිම ක රීමම
 අන්ත්ර්ජා. යත්ාරු රු පේධ්ති මගින් ආපදා සිදු ී යකටි කා. ක් ල ු ළ යත්ාරු රු .බා
ගලනීම
 යත්ාරු රු ස්න්නියේදන ජා. ශය යක් ලතිමි කිරීම


ප්රජාව දලුවි කිරීය්  වලටස් හන් ක්රි ාිමක කිරීම
 ආපදා යහථු යවන් සිදුවන හානි අවම කරගලනීම ස්ඳහා ග්රාමීය  මට් මින් ිතිකරු .බන
ආපදා කමින  බ.මුු ගලන්ීම
 පසු ආපදා ත්ිත්ව න් මුහුණදීම ස්ඳහා ප්රජාව දලුවි කිරීම
 පසු ආපදා ත්ිත්ව න් මුහුණදීම ස්ඳහා පාස්ක මට් මින් ශිෂය ප්රජාව දලුවි කිරීම



හ පා.න ිතිකරීම
 ස්හනයස්ථවා .බදීම ිටිනබඳ යමයහ ීම, අධීක්ෂණ හා ිගීම්  සිදුකිරීම
 .බාදී ිති ාක්රයකක හා මාර්යගෝපයේශය ය අුව ක්රි ාකිරීම

ජාතික ආපදා සහන සසේවා මධ්යසේාානස ව කමන්ව කා් ම්ඩලල
අු
අාංක

නතුර

සසේව

අනුම
කා්
ම්ඩලල

ාය කා්
ම්ඩලල

පුරප්පාඩු

01

අධ්යක්ෂ

්රී . පදි යස්ථ

01

01

-

02

02

නිය ෝජය අධ්යක්ෂ

්රී . පදි යස්ථ

01

-

01

03

03

ස්හකාර අධ්යක්ෂ

්රී . පදි යස්ථ

02

01

01

04

04

ස්ාංවර්ධ්න ස්හකාර (ආපදා
කළමනාකරණ)

-

32

32

-

05

05

ස්ාංවර්ධ්න නි.ධ්ාරී (ආපදා
කළමනාකරණ)

වලටස් හන් නි.ධ්ාදි යස්ථව

04

04

-

06

06

ස්ාංවර්ධ්න නි.ධ්ාරී (ආපදා
ස්හන යස්ථවා)

වලටස් හන් නි.ධ්ාදි යස්ථව

332

294

35

07

07

රාජය කළමනාකරණ ස්හකාර රා ක ස් යස්ථ

08

03

05

08

යත්ාරු රු හා ස්න්නියේදන
යත්ාරු රු හා ස්න්නියේදන
ත්ාක් ලෂණ නිළධ්ාරී ( II පාංති ) ත්ාක් ලෂණ යස්ථව

02

-

02

09

වයාපිති නි.ධ්ාදි

01

-

01

10

යත්ාරු රු හා ස්න්නියේදන
යත්ාරු රු හා ස්න්නියේදන
ත්ාක් ලෂණ ස්හකාර ( III පාංති ) ත්ාක් ලෂණ යස්ථව
(දිත් ස් හන් ක්රි ාකරු)

01

-

01

11

දි දුරු

දි දුරු යස්ථව

07

04

03

12

කාර් ා. කාර්

කා යස්ථ යස්ථ

04

04

-

13

ය.ාදි දි දුරු ස්හා ක

-

05

03

02

400

346

51

-

ස්හා ක

එකතුව

2

කා් ම්ඩලල පුහුණු සහ ධ්ාරි ා සංව්ධ්න වැඩලසටහන්ව
නම ස්හ ත්නු ර
යක් ල ප්රස්න්න ාන්දිි
මහත්ා අධ්යක් ලෂ

ඒ ටබ් ්  දිෆා වදූේ
මහත්ා
ස්හකාර අධ්යක් ලෂ

ටබ් ී න් ප්රනාන්දු
යම කළමනාකරණ
ස්හකාර
ටබ් ටබ් ජනිි බුේික
ම ා ස්ාංවර්ධ්න
නි.ධ්ාරී
යක් ල ්  ඉයරෝෂා අමාලි
මි ස්ාංවර්ධ්න නි.ධ්ාරී

ටබ් පී නාමක වියේසිාංහ
ම ා කා ස් ස්

.ලනි පුහුණුව
ආපදා අවදාන්  කළමනාකරණ ිටිනබඳ
ජාත්යන්ත්ර වලටමුුව

ස්ථාාන ස්හ කා.
ඉන්දුනීසි ාව
2013 06 22 සි 2013 06 30 දක් ලවා

ආපදා ප්රත්යස්ථිති නා කිව

ත්ා..න්ත්
2013 09 02 සි 2013 09 06 දක් ලවා

‘ඕයස්ෝක් ල’ පුහුණු වලටමුුව හා ආසි ාු
ක.ාපයේ ආපදා ස්හන යස්ථවා අභයාස් වලටමුුව

ත්ා..න්ත්
2013 05 03 සි 2013 05 11 දක් ලවා

කා.ගුණික විපර් ාස් ිටිනබඳ අුගත් ීම ිටිනබඳ
ප්රතිපිති ක්රි ාිමක කිරීම.

ත්ා..න්ත්
2013 08 19 සි 2013 08 23 දක් ලවා

විශ්රාම වලන ප් ක ුතු  ිටිනබඳ පුහුණුව

රාජය යස්ථවා පුහුණු ආ ත්න
2013 02 07 සි 2013 02 08 දක් ලවා

කාර් ා. ලිිටයගාුකරණ ස්හ රාජය ූල.ය
ිටිනබඳ පුහුණු වලටස් හන
භාණ්ට ස්මීය ක් ලෂණ ිටිනබඳ පුහුණු වලටස් හන

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාාංශය ය
2013 05 30 දින
ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන
2013 07 09 දින
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාාංශය ය
2013 05 30 දින
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාාංශය ය
2013 07 12 දින

කාර් ා. ලිිටයගාුකරණ ස්හ රාජය ූල.ය
ිටිනබඳ පුහුණු වලටස් හන
කාර් ා. කාර් ස්හා ක පුහුණු වලටස් හන

මූලය ්රගතති
2013 අ වලය න් ජාතික ආපදා ස්හන යස්ථවා මධ්යස්ථාාන ස්ඳහා රුිට ක 723 18ක් ල ප්රතිපාදන යවන්
කරන .දී
ුව පුනරාවර්ත්න වි ද්  ස්ඳහා රුිට ක 282 28 ක් ල ද, ප්රාේධ්න වි දම ස්ඳහා රුිට ක
440 90ක් ල ද ිු ළි වි 2013 ස්ලප්ත්ල් බර් 30 වන දින වන වි පුනරාවර්ත්න වි ද්  57.79%ක් ල
න්  රුිට ක මිලි න 163 14ක් ල හා ප්රාේධ්න වි දම 9 32%ක් ල න්  රුිට ක මිලි න 41 48ක් ල යේ ඒ
අුව ස්මස්ථත් වි දම 28 13%ක් ල න්  රුිට ක මිලි න 204 62ක් ල යේ
ජාතික ආපදා සහන සසේවා මධ්යසේාාන (NDRSC) විදුන්ව ලබා සදන ලද සසේවාවන්ව
සහන වැඩලසටහන්ව ක්රි ා කමක රීමම
ජාතික ආපදා ස්හන යස්ථවා මධ්යස්ථාාන (NDRSC) ආපදා
ස්හන ක ුතු  ස්ල.සු්  කිරීම, ක්රි ාිමක කිරීම හා
නිරීක් ලෂණ කිරීම ස්ඳහා 2011 06 14 දින සි ය ාදා
ගන්නා .ද අාංක 152 දරන ජාතික අ වල ාක්රයකය
අව.ාංගු ූ අත්ර ඒ යවුයවන් ක්රි ාිමක ීම ස්ඳහා
2013 07 04 දින සි ජාතික අ වල ාක්රයකය අාංක 152 (I)
නිකුි කරන .දි
ුවදී ජාතික අ වල ාක්රයකය අාංක 152 මඟින් ආර්ික
ස්ාංවර්ධ්න අමාත්යාාංශය ය යවත් පවරා තිනි නිවාස් හානි, වගා
හානි හා ස්ථව ාං රැකි ා හානි ස්ඳහා ස්හනාධ්ාර .බාදීය්  ක ුතු  නලවත් යමම අමාත්යාාංශය ය යවත් පවරා
ිත්
ඒ
යි කඩින්  ආපදා ස්හනාධ්ාර ක ුතු  ස්ඳහා න්  ස්ථවභාවික ආපදාවන් යහථු යවන් විපත්
පිවන පවුක ස්ඳහා ිටසූ ආහාර, වි ින ස්.ාක, මුුත්ලන්යග. උපකරණ, විිී ම යමව.් ,
අවමාංග.ය ස්හනාධ්ාර, වවදයාධ්ාර, ආපදාවකින් ු වා. .බන පුේග..න්යේ වි ද්  යගීම රුිට ක
3

මිලි න 222ක් ල අ ි යේ නිවාස් හානි ස්ඳහා යගීම යවුයවන් 2012 වර්ෂයේ රුිට ක මිලි න 425ක් ල
හා යවනි ආය ෝජන
යි රුිට ක මිලි න 10ක ප්රතිපාදන ජාතික අ වල යදපාර්ත්ය් න්ු ව
විසින් .බාදී ිති අත්ර ම ප්රතිපාදන දිස්ථික් ලක 25 ස්ඳහා නිදහස්ථ කර ිත්
දිසේික්ක

ලබා කන්ව ්රතිපාදන
්රමාණ රරු)

අ් පාර
අුරාධ්පුර
බදුක.
මටක.පුව
යකාළ
ගාක.
ග් පහ
හ් බන්යත්ා
ාපන
කුත්ර
මහුවර
කෑගක.
වවුනි ාව

13,906,715
7,678,405
13,491,572
19,523,972
7,162,819
15,417420
2,874,762

99,811,744
7,584,313
11,283,185
18,044,235
4,268,670
7,000,000

දිසේික්ක
කිලියනාච්චි
කුරුණෑග.
මන්නාරම
මාත්යක
මාත්ර
යමාණරාග.
මු.තිවු
ුවර ින
යපාය.ාන්නරුව
පුිත්.ම
රිනපුර
ිකුණාම.
මුු කු ව

ලබා කන්ව ්රතිපාදන
්රමාණ රරු)
9,500,000
2,080,155
20,206,000
53,246,674

21,152,932
3,727,000
50,965,000
7,435,350
8,223,029
12,652,508
17,583,250
3,809,721
438,644,002

පිසූ ආහාර සැපයීම
විස්ථීරණ ආපදා වාත්ාවරණ කදී සි වාස්ස්ථාානවලින් බලහලරව ත්ාවකාලික සුරක්ෂිත් මධ්යස්ථාාන න්ුව
රැදී සිටින පුේග..න් යවුයවන් ඔවුන්යේ ආදා ම, ව ස් හා ස්ථිර පදිාංි වලනි සීමාවන් යනාස්.කා
ිටසූ ආහාර .බා යදු .ලයබ් උපදිම වශය යය න් දින 7 ක කා.පදිච්චයේද ක් ල ස්ඳහා ක් ල ත්ලනලිත්කු
රුිට ක 150/- ක වන යස්ථ ිටසූ ආහාර ස්ප ු .ලයබ්
වි ළි සලාක
ආපදා අවස්ථාාවකදී අවශය යයත්ාව පලන නලගුණු වි වි ින ස්.ාක .බා යදු .ලයබ් යම ආපදාව ිති
ූ අවස්ථාායේදී සුරක්ෂිත් මධ්යස්ථාානව. යනාපලමිණ සි ාාීන් යහෝ මිු රන් යේ නියවස්ථව. නලවී
සිටින පවුක ස්ඳහා දිනක රු 55/-බලගින්, සුරක්ෂිත් මධ්යස්ථාානව. සිටින පවුක ස්ඳහා ිටසු ආහාර
ස්ප න කා. පරාස් ක ස්මාන කා. පරාස් ක වි ින ස්.ාක .බා යදු .ලයබ් ත්ාවකාලික සුරක්ෂිත්
මධ්යස්ථාානව. නලවී සිටින පවුක ස්ඳහා ඔවුන් ලි නියවස්ථ කරා පලමිණි පසු පහත් පදිදි ස්ති ක
කා. ක් ල ස්ඳහා වි ින ස්.ාක .බායදු .ලයබ්:
•
•
•
•
•

ක් ල ත්ලනලිත්කු
ස්ාමාජික.න් යදයදනකු සිටින පවු.ක
ස්ාමාජික.න් ු න් යදනකු සිටින පවු.ක
ස්ාමාජික.න් සිේ යදනකු සිටින පවු.ක
ස්ාමාජික.න් පස්ථ යදනකු සිටින පවු.ක

රුිට
රුිට
රුිට
රුිට
රුිට

ක 385/=
ක 490/=
ක 595/=
ක 700/=
ක 805/=

අවමංගතල වි ද සඳහා ආධ්ාර
ආපදාවකින් මරණ
පි ූ ක් ල අ කු යවුයවන් ඔහුයේ ක.ත්ර ා යහෝ ස්මීය පත්ම ාාති ා යවත්
ඔවුන්යේ ාාතිිව ත්හවුරු කිරීයමන් පසුව අවමාංග.ය ක ුතු  සිදු කිරීම ස්ඳහා 15,000/-ක
අවමාංග.ය ආධ්ාර මුද.ක් ල .බා යදු .ලයබ්
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ආපදාවරීන්ව තුවාල ලබන පුද්ගතලයින්ව සඳහා ආධ්ාර
ආපදාවකින් ු වා. .බන පුේග..න් යවුයවන් වවදය වාර්ත්ා හා ප්රායේය  යකක් යේ නිර්යේශය ය
පදන්  කරයගන උපදිම වශය යය න් රු 10,000ක ස්හනාධ්ාර යගවු .ලයබ් යමුවදී රජයේ යරෝහ.කින්
ප්රතිකාර ගන්නා අවස්ථාාව.දී යමම ස්හනාධ්ාර යගවු යනා.ලයබ්
මුළු ැන්වසගතයි උපකරණ සඳහා ආධ්ාර
ආපදාවක් ල නිස්ා ත්ම නිවස් ස්් ූර්ණය න්ම යහෝ මුඵත්ලන්යග. ස්ුවත්ව අර්ධ් වශය යය න් හානි ූ නිවාස්
යවුයවන් ක් ල පවු.ක් ල ස්ඳහා රුිට ක 1,500/-ක ආධ්ාර මුද.ක් ල .බා යදන .ලයබ්
වෘ කී සමවල සඳහා ආධ්ාර
ආපදාවක් ල නිස්ා ත්ම විිී යමව.්  හානි ීම යහථු යවන් බිඳ වලන ණු ජීවිත්
අරමුණින් ක් ල පවු.ක් ල ස්ඳහා රුිට ක 3,000/-ක ආධ්ාර මුද.ක් ල .බා යදු .ලයබ්

ින නගා සින ීය් 

ආපදාවරීන්ව දු කවන වගතා හාි සඳහා ආධ්ාර
වගායවුව ස්ථවභාව හා .න් .බා ගලනීම අයප්ක්ෂිත් අස්ථවලන්යනුව වටිනාකම පදන්  කර ගනිමින්
උපදිම අක් ලකර 01ක් ල ස්ඳහා රු 25,000ක ආධ්ාර මුද.ක් ල .බායදු .ලයබ්
ආපදාවරීන්ව හාි දු කවන සේව ං රැරී ාවන්ව සඳහා ආධ්ාර ලබාදීම
ආපදාවක් ල යහථු යවන් ආදා ් .ාභී පුේග.ය කුයේ කුටා පදිමාණ ස්ථව ාං රැකි ා වයාපාර ක් ල
ස්් ූර්ණය න් විනාශය ය ූ අවස්ථාාවක දී ඔහුයේ ආදා ්  මාර්ග ස්් ූර්ණය න් ිණුව තියබන
අවස්ථාාවක යහෝ ඔහු යවනි කිසිදු ප්රභව කින් ආදා මක් ල යනා.ලයබන විය ක දිස්ථික් ල යකක් යේ
නිර්යේශය ය මත් උපදිම රුිට ක 25,000ක් ල දක් ලවා ආධ්ාර ස්ප ු .ලයබ්
ිවාස සහනාධ්ාර ලබාදීම
ආපදාවකින් හානි වන නිවාස් අුිවලඩි ා කර ගලනීම යහෝ නලවත් ඉදිකර ගලනීම ස්ඳහා යමම
ස්හනාධ්ාර .බායදන අත්ර ප්රති.ාිය ායේ මාසික ආද ම රුිට ක 3000 යහෝ ඊ අඩුවි ුතු  යමයස්ථ
ූර්ණ නිවාස් හානි ක් ල ස්ඳහා රු 100,000ක් ල හා අර්ධ් නිවාස් හානි ක් ල ස්ඳහා රු 50,000ක් ල ද යගවු
.ලයබ්
2013 ව්ෂස සැප් ැ බ් දක්වා දු කී ඇති ආපදා සඳහා උක් ි්ණා ක න්වට අනුව සහන
සැපයීස කටයුතු සඳහා දිවයිසන්ව දිසේික්ක 25 සඳහා ිත් ක කර ඇති ්රතිපාදන පිළිබඳ විසේ ර පහ
පරිදි සේ)
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ිවාස පුනරු කාාපන සහ ්රතිසංසේකරණ කටයුතු සඳහා සහනාධ්ාර ලබාදීම
2013 07 04 දින නිකුි කරන .ද ජාතික අ වල ාක්රයකය අාංක 152 (I) අුව ජාතික අ වල
යදපාර්ත්ය් න්ු ව මඟින් 2012 වර්ෂයේ නිවාස් හානි ස්ඳහා යගී්  කිරීම රුිට ක මිලි න 425ක
ප්රතිපාදන .බායදන .දි ම ප්රතිපාදනවලින් රුිට ක 294,254,943ක මුද.ක් ල වගු අාංක 01 පදිදි
දිස්ථික් ලක 22ක ූර්ණ හා අර්ධ් නිවාස් හානි ප්රතිස්ාංස්ථකරණ ක ුතු  ස්ඳහා නිදහස්ථ කර ිත්
වගු අාංක 01

ි ඟස න්ව පීඩලාවට ප ක ජන ාවට පානී ජල සැපයීම සඳහා ආධ්ාර
දලඩි නි ාං ස්ුවත් කා.ගුණික ත්ිිව යහථු යවන් බිඳ පීටාව පි ූ ජනත්ාව යවුයවන් බීම ජ.
ස්ලපසීම ස්ඳහා ජාතික අ වල යදපාර්ත්ය් න්ු යේ උපයදස්ථ පදිදි මු.තිේ, කිලියනාච්චි හා ාපන
න
දිස්ථික් ලක න් ස්ඳහා රුිට ක මිලි න5 7ක ප්රතිපාදන .බාදී ිත්
ආපදා අවසේාාවන්ව කළමනාකරණ
පව කවා සගතන ාම

සඳහා අව්ය ස ාගත

බා ගතනු පිණිස ඔරුසගතාඩලව කස ක ගතබඩලාව

සුනාමි වයස්න යහථු යවන් විපත් පිූවන් ස්ඳහා ආධ්ාර වශය යය න් .ලබුු භාණ්ට ගබටා කර
ත්බාගු ිටණිස් 2005 වර්ෂයේදී ස්මාජ යස්ථවා අමාත්යාාංශය ය
යි ගබටාවක් ල ිටුවන වන .දි යමම
ගබටාව ජාතික ආපදා ස්හන යස්ථවා මධ්යස්ථාාන මගින් අයණ්ටව පවිවා යගන ු .බන අත්ර
ආපදා යහථු යවන් අවත්ලන්ූවන් ස්ඳහා .බාදීම අවශය යය වන කූටාර් , වි ින ආහාර, මුුත්ලන්යග.
උපකරණ, ිඳු් , වු ර ලාංකි, යමට් වලනි ස්හන ද්රවය ගබටා කර ිත්
“සහන” ආපදා කළමනාකරණ පද්ධ්ති )
්රී .ාංකා යත්ාරු රු ත්ාක් ලෂණ හා ස්න්නියේදන නිය ෝජිත් ආ ත්නයේ අුග්රහ ිතිව රාජය අාංශය ය
ප්රතිනිර්මාණ කිරීය්  වයාපිති මගින් ‘ස්හන’ ආපදා කළමනාකරණ පේධ්ති ස්මග ජාතික ආපදා
ස්හන යස්ථවා මධ්යස්ථාාන ස්හ දිස්ථික් ල හා ප්රායේය  යකක්  කාර් ා. ජා.ගත් කිරීම සිදු යකයරමින්
පවති. යමම ජා.යේ අරමුණ වන්යන් හදිසි ආපදා වාත්ාවරණ න්ුවදී දිස්ථික් ල හා ප්රායේය  යකක් 
කාර් ා. හරහා ආපදා යත්ාරු රු .බා ගලනීම ස්ඳහා ස්ඵ.දාීම ස්න්නියේදන පේධ්ති ක් ල ිති කර
ගලනීම. ස්හන හා පුනරුිාාපන වලටස් හන් ස්ල.සු්  කිරීම, ක්රි ාිමක කිරීම හා නිරීක් ලෂණ කිරීම
ිටණිස් යමම යත්ාරු රු භාවිත්ා කළ හලකි
යමම පේධ්ති දිව.න පුරා ස්ාර්ාක ය.ස් ක්රි ාිමක
කරු ිටණිස් පදිපා.න දිස්ථික් ලක 25 ම දිස්ථික් ල හා ප්රායේය  යකක්  කාර් ා.ව. නි.ධ්ාරීන් ස්ඳහා
පුහුණු වලටස් හන් පවිවා ිත් ය්  වන වි
්රී .ාංකාව පුරා වයාප්ත් කිරී්  ක ුතු  ආර් භ
කිරීම නි මිත්ව ිත්
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ය්  වන වි ජාතික ආපදා ස්හන යස්ථවා මධ්යස්ථාාන මගින් යකාළ , ග් පහ, කුත්ර, රිනපුර,
අුරාධ්පුර, අ් පාර, ාපන , කෑගක. ස්හ මාත්ර
න දිස්ථික් ලක න්ුව දිස්ථික් ල යකක් 
කාර් ා. න්ුව අුුතක් ලත්ව යස්ථවයේ නි ු  සි ලුම ස්ාංවර්ධ්න ස්හකාර(ආපදා කළමනාකරණ)
නි.ධ්ාරීන් හා ප්රායේය  යකක්  කාර් ා. න් අුුතක් ලත්ව යස්ථව කරන ස්ාංවර්ධ්න නි.ධ්ාරීන්(ආපදා
ස්හන යස්ථවා) ස්ඳහා ආපදා ස්හන යස්ථවා .බා දීම, ස්හන මිදුකාාංග හරහා යත්ාරු රු වාර්ත්ා කළ ුතු 
ආකර ස්හ ආකිති පත්ර අුව වාර්ත්ා කිරීම ිටිනබඳ පුහුණු කිරීම සිදු කර ිති අත්ර සි ලුම දිස්ථික් ල හා
ප්රායේය  නි.ධ්ාරීන් ස්ඳහා ය්  ිටිනබඳ ක් ලදින පුහුණු වලටස් හනක් ල ද පවිවන .දී
ි ං හාි අවම රීමස වැඩලසටහන්ව ක්රි ා කමක රීමම
වැදු ජල ටැංරී ඉදිරීමස වයාපෘති
නි ාං කා.ව.දී පීටාව පිවන ජනත්ාවයේ පානී ජ. අවශය යයත්ා
ස්පුරාන්ම ිටණිස් ජාතික ආපදා ස්හන යස්ථවා මධ්යස්ථාාන මඟින්
ප්රතිපාදන .බාදීම මගින් වර්ෂා කා.යේදී .ලයබන ජ. රැස්ථකර
ත්බා යගන ජ. ුවඟ කා.යේදී භාවිත්
ගලනීම ස්ඳහා වලසිජ.
ලාංකි ඉදිකිරීය්  වයාපිති ක්රි ාිමක කරු .ලයබ්
ඒ
යි ජාතික ආපදා ස්හන යස්ථවා මධ්යස්ථාාන මගින් 2013
දල
කිරුළ ස්ාංවර්ධ්න වලටස් හන ස්මගාමීය ව වලසිජ. ලාංකි
ඉදිකිරීම යපායළාන්නරුව, අ් පාර ස්හ ිකුණාම.
න
දිස්ථික් ලක න්ුව ක්රි ාිමක කරන .දී
අ පාර දිසේික්ක
්රාසද්ය
සේක
සකාට්ඨාස
දමන
උහන
ඉරක් ලකාම් 
පදි ත්.ාව
නිවින්දයේ
ලි
අ් පාර
මහඔ

ග්රාම ිලධ්ාම වසම

්රතිලාී
න්ව
ගතණන
රපවුේ
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ඒ
ජනපද ,
යත්ාට් ම
,තිඹිදියගාක.
මටව..න්ද, මටාන, ගකකන්ද
මහකණ්ඩි , රජග.ත්ලන්න දකුණ,
කහ ගස්ථ ා , බණ්ටාරදූව, ිට ාංග.,
යබාක් ලකබලේද, .ාු ග., නවගිදි ාව
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මරාංග., යදාරකුඹුර,යහෝලියක් ල,
ත්.ාිට ඔ දකුණ, පකයකගම
මිදිස්ථවිත්, හාග් යව.
යස්ාදිකකමුයණ් 01,යස්ාදිකකමුයණ්
03
වා.් බක් ලයක් ලණි 01,මධ්යමකඳවුර 01
යකා යවයහර, නාමකඔ 01,
යපාකවගා ජනපද
ත්ලපලකයපා., යපාකයකබලේද,
මහඔ , උණුවු ර බුබුළ, යබෝගමු ා ,
ූ.ාව.,
බලදිරැක් ලක, ස්මගිපුර, දබයදණි ,
ඉේදයපා., කුටාහරස්ථග., .ාු ග.,
කල.ලවින්න, අරාංත්.ාව, යබාරයපා.

කු ව

7

ලබා  කන්ව
්රතිපාදන
්රමාණ
මිය  න

ඉදි රීම සඳහා
භාවි කරන ලද
්රතිපාදන රරු
මිය  න

මූලය
්රගතති

සභෞතික
්රගතති

20

1 40

1 31

100%

100%

15

1 04

1 04

100%

100%

10

0 70

0 69

100%

100%

15

1 04

0 94

100%

100%

5

0 35

0 35

100%

100%

15

1 04

1 04

100%

100%

20

1 40

1 35

100%

100%

100

7 00

6 76

100%

100%

සපාසළාන්වනරුව දිසේික්ක
්රාසද්ය
සේක
සකාට්ඨාස

වලලිකන්ද

ග්රාම ිලධ්ාම
වසම

286, සිාංහපුර

ුවඟුරක් ලයගා
ට

අාංක 299,
ස්ල.සු්  ගම
උණග.ායව
යහර

ිළහලර

17, ස්රුබිම

දිඹු.ාග.

කු ව

ඉදිකරන
ලද ටැංරී
ගතණන

ලබා  කන්ව
්රතිපාදන
්රමාණ රු මි

ඉදි රීම සඳහා
භාවි කරන
ලද ්රතිපාදන
රරු මි

2013)සැප් ැ
බ් වනවිට
වැ සකාට
ඇති
මුදලරරු)මි

මූලය
්රගතති

සභෞතික
්රගතති

12

0 72

0 68

0 66

96.70%

100%

12

0 72

07

0 56

78 53%

83%

12

0 72

0 72

0 34

48 35%

71%

12

0 72

0 72

0 23

33 23%

64%

48

2 87

2 84

1 81

6386%

84%

ිකුණාම. දිස්ථික් ලක ස්ඳහා වලසි ජ. ලාංකි ඉදිකරීම ස්ඳහා රු මිලි න 2 30ක ප්රතිපාදන
ප්රමාණ ක් ල හා මන්නාරම දිස්ථික් ලකයේ ස්න්නාර් ග්රාම නි.ධ්ාරී යකාට් ාශය යයේ පානී ජ. ගල ුව
ිටින මක් ල වශය යය න් නළිනාං ඉදිකිරීම ස්ඳහා රු 3 2 ක ප්රතිපාදන ප්රමාණ ක් ල නිදහස්ථ කර ිත්
ආපදා ස්හන වලටස් හන් ස්් බන්ධීකරණ
ජාතික ආපදා ස්හන යස්ථවා මධ්යස්ථාාන විවිධ් රාජය හා රාජය යනාවන ස්ාංවිධ්ාන ස්මග ස්් බන්ධ්
යවමින් ආපදාවන්යගන් විපත් පි ජනත්ාව ස්ඳහා වි ින ආහාර, ජ. ලාංකි, කූටාර් , ස්නීපාරක් ලෂක
ද්රවය, ජ. යබෝත්ක, ිඳු්  ආදී පදිත්යාග රැස්ථ කිරීම ි, ම පදිත්යාග .බා දීම ස්ඳහා පහසුක් 
ස්ල.ලස්ථීම ි ක ුතු  කර. 2013 වර්ෂයේදී ප්රධ්ාන වශය යය න් JICA හා KOICA ආ ත්න න්යගන්
යමන්ම රුසි ාු රජය න් ද ය න්ට්, ප්.ාස්ථටික් ල ෂීට්, ජාංගම විදුලි ජනක න්ත්ර, බ්.ලන්කට් හා
මුුත්ලන්යග. උපකරණ නාදී ස්හන ද්රවය .බාදුන් අත්ර ම ද්රවය දිස්ථික් ලක ස්ඳහා යබදා යදන .දි
අභිස ෝගත


ප්රායේය  යකක්  යකාට් ාශය ය න් ස්ඳහා බඳවා ගන්නා .ද නි.ධ්ාරීන් ස්ඳහා අවශය යය
පහසුක්  ස්ලපීමම ප්රමාණවි ප්රතිපාදන යනාමලති ීම.



ආපදා ස්හන යස්ථවා ක ුතු  විවිධ් ආ ත්න යවත් ය ාමු ී නිස්ා ආ ත්න කම කාර්
කිරීම

ටිත්.
සිදු

ඉදිරි සැලසු ර2014
 ජාතික ආපදා ස්හන යස්ථවා මධ්යස්ථාාන ස්ඳහා 2014 වර්ෂ යවුයවන් යවන්කරන .ද
ප්රතිපාදන ය ාදා ගනිමින් ස්ථවභාවික ආපදාවන්යගන් විපත් පිවන ජනත්ාව ජාතික අ වල
ාක්රයකය අාංක 152 (I)
අුව කඩින්  ස්හන ස්ල.සීම හානි
පිවන නිවාස්
ප්රතිස්ාංස්ථකරණ හා බිඳ වලන න ජීවයනෝපා මාර්ග නග සින ීම ස්ඳහා ස්හනාධ්ාර .බාදීම
 ප්රායේය  යකක්  යකාට් ාශය ය න්ුව ස්හන යස්ථවා ක ුතු  සිදුකිරීම ස්ඳහා බඳවා ගන්නා .ද
නවක උපාිධ්ාරීන් ස්ඳහා ආපදා කළමනාකරණ ක්රි ාවන්න් ිටිනබඳව යමන්ම ස්හන යස්ථවා
ක ුතු  කාර් ක්ෂමව හා විිමිව ඉන  කිරීම ිටිනබඳව ූලලික දලුවි කිරීය්  පුහුණු වලටමුු
දිස්ථික් ලක මට් මින් පලවලිීම
 ප්රායේය  යකක්  යකාට් ාශය ය ස්ඳහා අුුතක් ලත් කර ිති ආපදා ස්හන යස්ථවා නි.ධ්ාරීන් මඟින්
ග්රාමීය  ආපදා ස්හන යස්ථවා කමින  ිටුවන ීම හා පසු ආපදා ත්ිත්ව න් ස්ඳහා ස්ාර්ාකව මුහුණදීම
8

ිටිනබඳව ග්රාමීය  ප්රජාව හා පාස්ක ළමුන් දලුවි කිරීම හා ඒ ිටිනබඳව විවිධ් වලටස් හන්
ක්රි ාිමක කිරීම
 පසු ආපදා ත්ිිව කදී ස්හන යස්ථවා ක ුතු  වටාි කාර් ක්ෂමව හා ඵ.දාීමව ක්රි ාිමක
කිරීම ස්ඳහා අවශය යය නිවලරදි දිත් හා යත්ාරු රු ආපදාව සිදු ී යකටි කා. ක් ල ු . වාර්ත්ා
කිරීම ස්ඳහා ස්ථාාිටත් ස්හන මිදුකාාංග දිව.න පුරා ක්රි ාිමක කිරීම හා ඒ ස්ඳහා අවශය යය
ටිත්. පහසුක්  දිස්ථික් ලක මට් මින් ස්ථාාිටත් කිරීම
 නි ඟ යහථු යවන් පානී ජ. ස්ප ා ගත් යනාහලකිව පීටාවිදින ජනත්ාව
කර ගලනීම ස්ඳහා වලසි ජ. ලාංකි ඉදිකිරීය්  වයාපිති ක්රි ාිමක කිරීම
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ම පීටාව අවම

