
ප්රධාන යෙදුම් සහ කරුණු

ප්රාදේශීය ආපදා අවදානම් අවම කිරීදම් මූද ෝපායක්/ සැ සුමක් යනු කුමක් ද?
ප්රායේශීෙ ආපදා අවදානම් අවම කිරීයම් මූය ෝපාෙන්/ සැ සුම් සංවර්ධනෙ කරනු  බන්යන් රජෙ සමග එක් වුණ පළාත් පා න
ආෙතන විසින් ෙ. ඒ යගෝලීෙ හා ජාතික රාමුව ට අනුකූ ව ෙ. ආයෙෝජන සහ සැ සුම් මගින්, කා ශ්යර්ණි අරමුණු යමන් ම අෙවැෙ
සැකසුම් සමග අලුත් ආපදා වැළැක්ීමට සහ තියබන ආපදා අවදානම් අවම කිරීම සඳහා ආපදාවන්ට එයරහි නිශ්ිත ක්රිොමාර්ග අවශ්ෙ
ෙ. යබායහෝ ප්රජා පාදක (රාජ්ෙ යනාවන) ආපදා අවදානම් අවම කිරීයම් සැ සුම් වනාහි ස්වෙං උපකාරී යහෝ අන්යෙෝන්ෙ උපකාරී
ආපදා අවදානම් අවම කිරීයම් ක්රිොකාරකම් යේ. ඒවා ප්රායේශීෙ ආපදා අවදානම් අවම කිරීයම් සැ සුම්ව ට සහාෙක යේ. යමම අර්ථ
නිරූපණෙ විසින් අනුගමනෙෙ කරනු  බන්යන් යසන්ඩයි රාමුව සහ එක්සත් ජාතීන්යේ ආපදා අවදානම් අවම කිරීයම් වාංමා ාවයි.
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දපාදු ආයතන ද ස ජාතික ආණ්ඩුදේ සහ පළාත් පා න ආයතනව භූමිකා දමානවා ද?
ප්රායේශීෙ ආපදා අවදානම් අවම කිරීයම් සැ සුම් ක්රිොත්මක කිරීම සඳහා නීතිමෙ හා ආෙතනික රාමුව පවත්වායගන ොයම් සහ අෙවැෙ 
ප්රතිපාදන යවන් කිරීම වැනි අවශය ක්රිොමාර්ග ගැනීයම් මූලික වගකීම තියබන්යන් ජාතික ආණ්ඩුවට ෙ. ජාතික ආණ්ඩුව විසින් අදාළ 
සංවිධාන සම්බන්ීකරණෙ කර, පළාත් පා න ආෙතනව ට ක්රිොත්මක කිරීයම් වූහෙක් පිහිටුීම සඳහා ආධාර කරනු  ැයේ. 
පදංිකරුවන්ට සහ ප්රජාවන්ට මුහුණ යදන්නට සිදු වන ප්රායේශීෙ ආපදා අවදානම් අවම කිරීයම් වගකීම තියබන්යන් පළාත් පා න 
ආෙතනව ට ෙ. ක්රිොමාර්ග ආදෙ අධයෙනෙ කිරීයම්, සැ සුම් කිරීයම්, අෙවැෙ යවන්කිරීයම්, යමයහෙීයම් සහ නඩත්ු කිරීයම්ත්, 
නිරීක්ෂණෙ සහ තක්යස්රු කිරීයම්ත් වගකීම් එෙට අෙත් යේ. පළාත් පා න ආෙතන විසින් පාර්ශ්වකරුවන්ට උපයදස් සහ මගයපන්ීම් 
සපෙනු  ැයේ. යගාඩනැගිලි ඉදකිරීයම් ප්රමිති ආරක්ෂා කිරීම සහ වයාපාර අඛණ්ඩඩතාව රැකගැනීයම් සැ සුම් වැනි යපෞේගලික අංශයේ 
ස්වෙං ආරක්ෂණ ක්රිොමාර්ග උදාහරණ යේ. එමගින් කරනුයේ ආපදා අවම කිරීම සඳහා තමන්ට ම කළ හැක්යක් කුමක්දැයි 
හඳුනාගැනීමයි.       

2020 දක්වා අවධානය දයාමු කළ යුතුව තිදෙන්දන් කුමන ප්රදේශව ට ද?

අධික ආපදා අවදානම් ඇති ප්රයේශව ට ප්රමුඛතාව  බා දෙ යුු ෙ. ඒවායේ හදසි සහ 
කාර්ෙක්ෂම ප්රතික්රිොමාර්ග අවශය ෙ. උදාහරණෙක් ය ස ප්රායේශීෙ ක ාපවලින් 
20%ක් ුළ ඇති සමස්ත ආපදා අවදානම 80%ක් නම්, අයනක් ප්රයේශව ට යපර 
වහාම යමම ප්රයේශව  ප්රායේශීෙ ආපදා අවදානම් අවම කිරීයම් සැ සුම් සකස් කළ 
යුු ෙ. 

දශේෂ අවදානම් (residual risks) යනු දමානවා ද?
යශ්ෂ අවදානම් ෙනු තව දුරටත් ඉතිරි ී තියබන අවදානම් ෙ. ඒවා ඇති වන්යන්
ේයූහාත්මක ක්රිොමාර්ගව සැ සුම් පරිමාණ, ක්රිොත්මක කිරීයම් ප්රගතිෙ,
අනයප්ක්ිත මහා පරිමාණ ආපදා ආදෙ නිසා ෙ. ක්රිොගිමාර්ග ගැනීම සඳහා ෙම්
කා ෙක් ගත යවන බැවින් එම ක්රිොමාර්ගව ප්රගතිෙ අනුව යශ්ෂ අවදානම්
යවනස් යේ. එබැවින්, ප්රායේශීෙ ආපදා අවදානම් අවම කිරීයම් සැ සුම්ව දී
යවනස් වූ තත්වෙන්ට අනුව හැඩගැසීමට ස කාබැලීම අවශ්ෙ ෙ.

ප්රාදයෝගික ආපදා අවදානම් අවම කිරීදම් සැ සුම් සහිත පළාත් පා න ආයතන සංඛ්යාව වැඩි
කළ හැකි ආකාර දමානවා ද? 
ජාතික ආණ්ඩු විසින් ක්රිොවලිෙ පරිස්සයමන් නිරීක්ෂණෙ කළ යුු ෙ. එමගින් ආදර්ශ සැ ැස්මක් ොන්ික ආකාරයෙන් ක්රිොත්මක 
කිරීම වළක්වාගත හැකි ෙ. නාගරික හා ග්රාමීෙ තත්වෙන්, සමාජ ආර්ික තත්වෙන්, උපද්රව වර්ග හා ඒවායේ වයාප්තිෙ, ඉඩම් භාවිතෙ, 
පා නෙ, මු ය ආදී කරුණු මත ප්රායේශීෙ  ක්ෂණ යවනස් යේ. නිශ්ිත ප්රයේශෙක ප්රායේශීෙ ආපදා අවදානම් අවම කිරීයම් 
අත්හදාබැලීයම් සැ ැස්මක් මගින්  බාගන්නා අත්දැකීම් ඇසුයරන් ප්රයේශෙට ගැ යපන සැ ැස්මක් සකස් කරගත හැකි ෙ. යවනත් 
ප්රයේශ කරා ප්රයෙෝජනවත් දැනුම ඵ දායී ය ස යබදාහැරීම සඳහා පහත දැක්යවන කරුණු වැදගත් යේ. විවිධ තත්වෙන් සහ  ක්ෂණ 
තියබන ආදර්ශ ස්ථාන යතෝරාගැනීයම් නිර්ණාෙක, ප්රායේශීෙ ආපදා අවදානම් අවම කිරීයම් සැ සුම් සංවර්ධනෙ කිරීම සඳහා සවිස්තර 
කාර්ෙෙන් සහ ප්රායෙෝගිකව  බාගත හැකි අෙවැෙකට ගැ යපන පරිද සැ සුම හැඩගැස්ීම. 

පියවර 8 යනු කුමක්ද? එය භාවිතා කරන්දන් කවුරුද?
පිෙවර 8 ෙනු, සංයුක්ත ආයෙෝජන ක්රම සහිතව ප්රායේශීෙ ආපදා අවදානම් අවම

කිරීයම් මූය ෝපාෙන්/ සැ සුම් සංවර්ධනෙ කිරීයම් ප්රායෙෝගික ආකාරෙයි.
ප්රායේශීෙ ආපදා අවදානම් අවම කිරීයම් සැ සුම් සකස් කර තියබන්යන් සංවර්ධිත

රටවල් කීපෙක් විසින් පමණි. එයස් සකස් කර තියබන යබායහෝ සැ සුම් ද සමන්විත
වන්යන් ‘ප්රතිචාරාත්මක’ ක්රිොමාර්ගවලින් පමණක් මිස ‘අවම කිරීයම්’
ක්රිොමාර්ගවලින් යනායේ.
යමම පිෙවර 8 විසින් වියශ්ෂයෙන් ම ප්රායේශීෙ නාෙකෙන්ට සහ සැ සුම්කරුවන්ට
ප්රායේශීෙ ආපදා අවදානම් අවම කිරීයම් සැ සුම් අලුයතන් නිර්මාණෙ කිරීමට යහෝ
සංවර්ධනෙ කිරීමට ද යශ්ෂ අවදානම් යවනුයවන් ආයෙෝජනෙ කිරීමට සහ ස්ථාවරව
ක්රිොමාර්ග ක්රිොත්මක කිරීම ප්රවර්ධනෙ කිරීමට ද හැකිොව  බායදයි.

පියවර



ප්රාදේශීය ආපදා අවදානම් අවම කිරීදම් සැ ැසේමක් සංවර්ධනය කිරීදම් 8 පියවර
පළාත් පා න ආයතන විසින් ගනු  ෙන සියලු ආපදා අවදානම් අවම කිරීදම්
ක්රියාමාර්ග  ැයිසේතුගත කිරීම

 දශේෂ අවදානම් අවම කිරීම සම්ෙන්ධ වූහාත්මක සහ වූහාත්මක දනාවන ක්රියාමාර්ග 
ඇතුළු අවශය සියලු ක්රියාමාර්ග  ැයිසේතුගත කරන්න. 

 ඉඩම් භාවිතය වැනි  පළාත් පා න ආයතන විසින් සංවර්ධනය කරන  ද දවනත් අදාළ 
සැ සුම් අධයයනය කර ප්රාදේශීය ආපදා අවදානම් අවම කිරීදම් සැ ැසේමට ඇතුළත් 
කරන්න. 

ආපදා අවදානම් අවම කිරීදම් ක්රියාමාර්ග ප්රමුඛතාව අනුව දපළගැසේීම
 ශකයතාව, පිරිවැය කාර්යක්ෂමතාව, මු ය සම්පත් ආදිය සැ කිල් ට ගනිමින් දශේෂ 
අවදානම් අවම කිරීදම් ක්රියාමාර්ග  ැයිසේතුවක් සකසේ කරන්න. 

 වූහාත්මක සහ වූහාත්මක දනාවන ක්රියාමාර්ග අතර දහාඳම තු නය දසායන්න. 
 සංවර්ිත සැ සුම් දවනුදවන් පාර්ශේවකරුවන්දේ කැමැත්ත සහ රජදේ අනුමැතිය 
 ොගන්න. 

අවශය මට්ටම්වලින් අයවැය ප්රතිපාදන සකසේකරගැනීම
 ක්රියාත්මක කිරීදම් වියදම් දරන වගකීම ඇති සංවිධානය හඳුනාගන්න. අයවැය 
ප්රමාණවත් නැතිනම්, අභයන්තර දහෝ ොහිර අරමුදල් දසීමට ක්රියාමාර්ග අවශය ය. 

ආපදා අවදානම් අවම කිරීදම් ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මක කිරීම සහ කා ානුරූපීව 
සමාද ෝචනයකිරීම

 උපද්රව දතාරතුරු සහ ජාතික ආපදා අවදානම් අවම කිරීදම් සැ සුම් තත්වදේ දවනසට 
හැඩගැදසන පරිදි කා ානුරූපව සමාද ෝචනය කර සංදශෝධනය කරන්න. 

8 පියවර

7 පියවර

6 පියවර

5 පියවර

<වැදගත් ප්රශේන>

 අවදානම් අවම කිරීමට දායක වන්දන් කුමන ආකාරදේ ක්රියාමාර්ග ද?
 එම ක්රියාමාර්ග වර්ීකරණය කර තිදෙන්දන් කුමන ආකාරදයන් ද? දකටි කාලීන, 
මධයම කාලීන සහ දිගු කාලීන යන අතරින් කුමක් ද?

 එම ක්රියාමාර්ග ගත හැක්දක් ආණ්ඩුදේ කුමන මට්ටමට ද? 

<වැදගත් ප්රශේන>

 දශේෂ අවදානම් අවම කිරීදමහි ා වඩාත් ම වැදගත් වන්දන් කුමන ක්රියාමාර්ගය ද? 
 අවදානම් අවම කිරීම  සඳහා ඊළඟට වැදගත් ක්රියාමාර්ග දමානවා ද? 
 දමම ක්රියාමාර්ග ඇත්ත වශදයන් ම ක්රියාත්මක කළ හැක්දක් දකදසේ ද? 

<වැදගත් ප්රශේන>

 දම් හා සම්ෙන්ධ සංවිධාන දමානවා ද?
 අදාළ සංවිධාන වියදම් දෙදාගන්දන් දකදසේ ද? 
 අදාළ සංවිධාන අතර සාකච්ඡා ක්රියාවලිය කුමක් ද? (උදා: නායකයන්දේ අනුමැතිය 
 ොගැනීමට සභාව ට සහභාගි ීම,  භාණ්ඩඩාගාරය සමග සන්නිදේදනය, ආධාරක 
සංවිධානව ට දයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම  ආදිය)

<වැදගත් ප්රශේන>

 ක්රියාත්මක කිරීදම්දී සංවිධානව  භූමිකාව සහ වගකීම් දමානවා ද?
 සැ සුම් සමාද ෝචනය කළ යුත්දත් දකාපමණ කා යකට වරක් ද?
 සමාද ෝචනය කළ යුත්දත් කුමන අයිතමයන් ද? (උදා: උපද්රව දතාරතුරු, ජාතික  
ආපදා අවදානම් අවම කිරීදම් සැ සැම, ඉඩම් භාවිතය ආදිය) 

 සමාද ෝචන ක්රියාවලිය කුමක් ද? 

 ජාතික දහෝ ඉහළ අිකාරියක් මගින් සකසේ කරන  ද ආපදා දතාරතුරු අධයයනය කිරීම.

 උපද්රව දතාරතුරු ප්රමාණවත් නැතිනම්, කා ය හා පිරිවැය කාර්යක්ෂමතාව උදදසා, ඒ 
දවනුවට, ඓතිහාසික ආපදා වාර්තා පාවිච්ි කරන්න. 

ප්රාදේශීය ආපදා අවදානම් දත්රුම්ගැනීම 

ආපදා අවදානම් අවම කිරීදම් සැ සුම් ජාතික හා ප්රාදේශීය අිකාරීන් විසින් තහවුරු කිරීම

කා  දරේණි සැ කිල් ට ගනිමින් දශේෂ අවදානම් හඳුනාගැනීම 
 වූහාත්මක ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මක කිරීදම් සැ ැසේම අධයයනය කරන්න. ඒවා සම්ූර්ණ ී 
අවදානම්වලින් ආරක්ෂා කිරීදම් ඵ දායිතාව දපන්ීමට කා යක් ගත දේ. 

 කා  දරේණි සමග සම්ෙන්ධ දශේෂ අවදානම්ව  දවනස හඳුනාගන්න. 

ප්රාදේශීය උපද්රව දතාරතුරු එක්ැසේ කිරීම1 පියවර

4 පියවර

3 පියවර

2 පියවර

<ප්රධාන ප්රශේන>

 පැවතිය හැක්දක් කුමන ආකාරදේ උපද්රව ද?
 දමම ආපදා තිදෙන්දන් දකාහි ද?

 සංවර්ධනයට ොධාකාරී ද ස දැනට පවත්නා අවදානම් සහ විය හැකි අනාගත අවදානම් 
හඳුනාගන්න.

 මහා පරිමාණ ප්රතිඵ  ඇති කරන අවදානම් හඳුනාදගන ප්රමුඛතාව අනුව දපළගසේවන්න. 
 ප්රමුඛ අවදානම් දකදරහි 2020 දක්වා අවධානය දයාමු කරන්න. අදනක් ඒවාට 2020න් 
පසු අවධානය දයාමු කරන්න. 

<වැදගත් ප්රශේන>

 අවදානම් ඇත්දත් කුමන ප්රදේශව ට ද? ඇයි? 
 අනාගතදේදී අවදානම් ඇති විය හැක්දක් කුමන ප්රදේශව  ද? ඇයි? 
 අවදානදමන් ඉහළ කුමන වර්ගදේ ආපදා ද?
 නාගරික සංවර්ධන සැ ැසේදම් තිදෙන අන්තර්ගතය සහ ප්රගතිය කුමක් ද?
 මිනිසුන් ජීවත් වන්දන් දකාහි ද?
 වැදගත් යටිත  පහසුකම් සහ මූලික දසේවා පහසුකම් දමානවා ද? ඒවා පිහිටා ඇත්දත් 
දකාහි ද? 

 ජාතික ආණ්ඩු විසින් සංවර්ධනය කර තිදෙන නාගරික සැ සුම් සහ ආපදා අවදානම් අවම 
කිරීදම් සැ සුම් අධයයනය කර, සෑම ආපදා වර්ගයක් සඳහා ම ප්රධාන වූහාත්මක 
ක්රියාමාර්ග තහවුරු කරන්න. 

<වැදගත් ප්රශේන>

 හඳුනාගත් අවදානම් ක ාප අවම කිරීම සඳහා දැනට ක්රියාත්මක දවමින් තිදෙන 
වයාපෘති තිදේ ද? 

 හඳුනාගත් අවදානම් ක ාප අවම කිරීම සඳහා නුදුරු අනාගතදේ ක්රියාත්මක කිරීමට 
නියමිත වයාපෘති තිදේ ද? 

 ආපදා අවදානම් අවම කිරීම සමග සම්ෙන්ධ සංවිධාන දමානවා ද?

<වැදගත් ප්රශේන>

 දැනට සිදු වන සහ සැ සුම් කර තිදෙන වයාපෘති  සම්ූර්ණ කිරීදමන් අවම වන්දන් 
කුමන ආපදාවන් ද?  

 එම වයාපෘති සියල්  සම්ූර්ණ කිරීමට දකතරම් කා යක් ගත දේ ද? 
 ඉතිරි ී තිදෙන අවදානම් දමානවා ද?

A ක්රියාමාර්ගය

B ක්රියාමාර්ගය

C ක්රියාමාර්ගය

D ක්රියාමාර්ගය

E ක්රියාමාර්ගය

ප්රාදේශීය 
අයවැය

ජාතික 
රජදයන්
කරන 
ඉල්ලීම.

ොහිර 
අරමුද 

:


