ගැටුම් ෙහේතුෙවන් මියගිය/ තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන් හා
ෙද්පළ හානි පිළිබඳ සංගණනය - 2013
උගත් පාඩම් හා ප්රතිසන්ධාන පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශ ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන්
ජනාධිපති ෙල්කම්තුමාෙග් ප්රධානත්වෙයන් පත් කරන ලද කාර්ය සාධක බලකාය විසින් එම නිර්ෙද්ශ
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වන ජාතික ක්රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කර ඇති අතර ඒ සඳහා 2012.07.26 දින අමාත්ය
මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇත. එම සැලැස්ෙම් කාර්යයන් ක්රියාත්මක කිරීෙම් වගකීම රජෙය් විවිධ ආයතන ෙවත
පැවරී ඇත.
ශ්රී ලංකාෙව් ගැටුම්කාරී වාතාවරණය පැවති කාලවකවානුෙව් සිදුවූ ජීවිත හා ෙද්පළ හානි පිළීබඳ සංගණනයක්
පැවැත්වීෙම් වගකීම රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය හා ජන ෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත පැවරී ඇති අතර එම සංගණනෙය් ක්ෙෂේත්ර කටයුතු 2013 ඔක්ෙතෝබර් මස පමණ සිදු
කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර ෙමම සංගණනය මාස 06 ක කාලයක් තුළ අවසන් කළ යුතුව ඇත.

රැස් කරනු ලබන ෙතොරතුරු
දීප ව්යාප්තව පැවැත්ෙවන ෙමම සංගණනෙය්දී

1982 හා ඉන් පසුව දිවයින තුළ පැවති අභ්යන්තර ගැටුම්

ෙහේතුෙවන්
1. මරණයට පත් වූ පුද්ගලයින්
2. අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින්
3. තුවාල වූ / ආබාධිත තත්ත්වයට පත්වූ පුද්ගලයින්
4. හානියට පත්වූ ෙද්පල (එනම් නිවාස, ෙවනත් ස්ථිර ෙගොඩනැගිලි, ඉඩම් හා වාහන)
ආදිය සම්බන්ධෙයන් සවිස්තරාත්මකව ෙතොරතුරු රැස් කරනු ලබයි.

සංගණන ක්රමෙව්දය
ග්රාම නිලධාරී ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ෙමම සංගණනය පැවැත්වීමට නියමිත අතර ගණන් ගන්නා නිලධාරීන් ෙලස
ග්රාම නිලධාරීන් ෙයොදා ගැනීමට අෙප්ක්ෂිතයි. ප්රධාන වශෙයන් පවුල් ඒකක වලින් ෙතොරතුරු රැස් ෙකෙරන
අතර එය ඉතා ෙකටි කාලයක් තුළ අදියර ෙදකක් යටෙත් සිදු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තුෙව්.
1. පළමු අදියෙර්දී පසුගිය ගැටුම්කාරී වාතාවරණය පැවති වකවානුෙව් පුද්ගලයකුට ෙහෝ ෙද්පළකට හානි
සිදු වූ පවුල් ඒකක හඳුනා ගැෙන්. ඒ සඳහා සියළුම පුද්ගලයන් පදිංචි ඒකක ලැයිස්තු ගත කරනු ලබයි.
2. එෙසේ හානි සිදුවූ බවට හඳුනාගත් ඒකක වලින් පුද්ගල හා ෙද්පළ හානි පිළිබඳව සවිස්තරාත්මකව
ෙතොරතුරු රැස් කිරීම ෙදවන අදියෙර් දී සිදු කරයි.

නිවාස ඒකකවලට අමතරව ගැටුම්කාරී වාතාවරණය නිසා පවුෙල් සාමාජිකයින් අහිමිවීෙමන් ෙහෝ ෙවනත්
ෙහේතුවකින් වැඩිහිටි නිවාස, ළමා නිවාස, ආගමික සිද්ධස්ථාන ආදී විෙශේෂ ආයතනවල රැදී සිටින පුද්ගලයන්
ෙගන් ද ෙතොරතුරු රැස් ෙකෙර්.

සංගණනෙය් ක්ෙෂේත්ර කටයුතු
ග්රාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ෙතොරතුරු රැස් කරනු ලබන ෙමම සංගණනෙය් ගණන් ගන්නා නිලධාරින්
වශෙයන් ග්රාම නිලධාරින් හා ෙවනත් රජෙය් නිලධාරින් ෙයොදවා ගන්නා අතර දිස්ත්රික් මට්ටෙම් හා ප්රාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටෙම් සංගණන ගණන් ගැනීෙම් කටයුතු සිදු කිරීෙම් වගකීම දිස්ත්රික් ෙල්කම්වරුන් හා
ප්රාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ෙග් මූලිකත්වෙයන් වන දිස්ත්රික් පරිපාලන ව්යුහය ෙවත පැවෙර්.
ඉහත සියළු කාර්යයන්ෙග් තාක්ෂණික කටයුතුවල වගකීම ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින්
දරණු ලබන අතර ෙමම සියළු කාර්යයන් ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය අනුබද්ධව පිහිටවා ඇති ඒකකයක් විසින්
අඛණ්ඩව සමාෙලෝචනය ෙකෙර්.

මහජන සහෙයෝගය
අතිශය කාලීන වැදගත්කමක් ඇති ෙමම සංගණනය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා මහජන සහාය අත්යාවශ්ය ෙව්.
ඉදිරිෙය්දී ෙමම සංගණනය සම්බන්ධෙයන් මුද්රිත හා විද්යුත් මධ්ය ඔස්ෙසේ මහජනතාව දැනුවත් ෙකෙරනු ඇත.
ඒ අනුව ෙනොෙබෝ දිනකින් ඔබ පවුෙල් ෙතොරතුරු රැස් කිරීම සඳහා පැමිෙණන ග්රාම නිලධාරී මහතා ෙවත
නිවැරදි ෙතොරතුරු ලබා දීෙමන් ඔබටද ෙමම ජාතික කර්තව්යය සඳහා දායක විය හැකි ය.

ලැයිස්තුගත කිරීෙම්/ ෙතොරතුරු රැස් කිරීෙම් උපෙල්ඛන ක්ෙෂේත්ර පරීක්ෂා සිදු කළ අයුරු

