ඩ ෙංගු ඩ ෝගය වළක්වාලීම සහ පාලනය සඳහා
කඩිනම් අන්තර්පාර්්වීය වැඩසටහන

ජාතික ඩ ෙංගු මර්දන ඒකකය
ඩසෞඛ්ය, ඩපෝෂණ හා ඩේශීය වවදය අමාතයාෙං්ය

ඩ ෙංගු මර්දනය පිළිබඳ
ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය

ඩ ෙංගු ඩ ෝගය පාලනය කිරීඩේ සහ වැළැක්ීඩේ
සැලැසවම

අනුක්රමික
අෙංකය

ආයතන

පිටු
අෙංකය

පසුබිම

1

1.

රජයේ සහ යපෞද්ගලික ආයතන සහ
ආගමික ස්ථාන සඳහා

3

2.

පාසල් සහ උසස් අධ්යාපන ආයතන
සඳහා

5

3.

නිවාස පරිශ්ර සඳහා

8

4.

ඉදිකිරීම් පරිශ්ර සඳහා

10

5.

ධීවර වරාය සහ ධීවර ය ෝට්ටු සඳහා

12

6.

ජනමාධ්ය සඳහා

13

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාඩේ පණිවු ය

ඝන වනාන්තර එළියපයහළි යකාට, රුදුරු වන සිව්පාවුන් යමල්ල යකාට,
යගාඩනැඟූ මිනිස් ශිෂ්ඨාචාරය, අභ්යවකාශ යුගයක් දක්වා ගමන් කරමින් තිබිය
දී, ශ්රී ලාාංකිකයින් වන අප මදුරුයවකුයේ ජීවන චක්රය ඉදිරියේ දණ නමන්යන් ද
යන තීරණාත්මක අභියයෝගය අප හමුයව් පවතී.
රජයේ යරෝහල් යඩාංගු යරෝගීන්යගන් පිරී ඉතිරී යන තරයම් අවදානමක් අප
යවත පැමිණ තිබිය දී, තවදුරටත් එය අයනකායේ ප්රශ්නයක් යලස ගැනීමට
අපට නුපුළුවන.
යඩාංගු තවදුරටත් යසෞඛ්ය ප්රශ්නයක් යනාව සාංස්කෘතික ප්රශ්නයකි. අපයේ
කසළ නිසි යලස ැහැර කිරීමට අප අසමත් වන්යන් නම්, අපයේ යේ යදාර,
යගවතුවල මදුරු අහුමුළු සඟවා ත න්යන් නම්, මහා නගර මාංයපත්වල මදුරු
තවාන් සඳහා ඉඩ ත න්යන් නම්, අප ශිෂ්ඨාචාරගත මිනිසුන් යලස තවදුරටත්
සැළකිය යනාහැකිය.
යඩාංගු සම් න්ධ්යයන් වන අපයේ වගකීම සාමූහික සමාජයීය වගකීමකි. එහි
අප සැමට පැවරුමක් ද පුහුණු කළ යුතු අභ්යාසයක් ද ඇත. යඩාංගු යරෝගය
පාලනය කිරීයම් සහ වැළැක්ීයම් යමම සැලැස්ම එම පැවැරුම නැවත නැවතත්
අප යවත සිහිකිරීමකි. එම සිහිකැඳීම ගැඹුරින් යත්රුම් ගනිමින් සියලු යදනා
තම වගකීම් මැනවින් ඉු කරනු ඇතැයි උදක්ම අයේක්ෂා කරමි.
වමත්රීපාල සිරිඩසවන
ජනාධිපති
ශ්රී ලෙංකා ප්රජාතාන්ික සමාජවාදී ජන ජය

පසුබිම
වර්තමානයේ දී ය ෙංගු ය ෝගය ප්රධාන ය ෞඛ්ය ප්රශ්නයක්ව පවතී. 2017 ජුනි
ම වන විට ශ්රී ලෙංකායේ 68,053ක් පමණ ය ෝගීන් ෙංඛ්යාවක් හා ම ණ 206
ක් වාර්තා වී ඇත (ම ණ අනුපාතිකය 0.3 %). නිරිත දිග වර්ෂා තත්තත්තවය
යහ්තුයවන් ඉදිරි මා කීපය තුළ දී ඇතිවිය හැකි ය ෙංගු ව ෙංගත තත්තත්තවය
මැ පැවැත්තවීම පිණි ප්රතිකා
හ වළක්වා ගැනීම ඳහා කටයුතු ක න
ආයතන කඩිනම් ක්රියා පටිපාටියක් අනුගමනය කිරීම ඉතා අතයාවශය යේ.
දැනට පවතින කීට විදයා මීක්ෂණ වාර්තා අනුව, ය ෙංගු මදුරුවන්යගන් 40% පමණ
ය ෝවන්යන් ඉවතලන භාජන තුළ ැවින්, විධිමත්ත කැළි ක ල ැහැ කිරීම පවත්තවා
ගැනීම ඉතා වැදගත්ත යේ. ඊට අමත ව ඉදික මින් පවතින යගා නැඟිලි, පා ල්, ආගමික
ආයතන හ අයනකුත්ත ආයතන යනාදියේ මදුරුවන් ය ෝවන තැන් හුලව ඇති ැවින්,
යමය වළක්වා ගත හැකි ක්රමයේදයන් හඳුනා ගැනීම ඉතා වැදගත්ත යේ. ය ෙංගු ය ෝගය
නි ා ඇතිවන ම ණ අවම ක ගැනීම ඳහා දැනට ඇති විදයාත්තමක දත්තත භාවිතයයන්
පහත ඳහන් අ මුණු යයෝජනා යකයර්.

අ මුණ

01. ය ෝගීන් කලින් හඳුනා ගැනීම

හ ය ෝගීන් හට ප්රතිකා කිරිම තවදු ටත්ත ශක්තිමත්ත

කිරීම.
02. ව ෙංගත තත්තත්තවයන් මර්දනය කිරීම ඳහා ඇති හැකියාව තවදු ටත්ත ශක්තිමත්ත කිරීම.
අයනකුත්ත ය ායහෝ ය ෞඛ්ය දර්ශක උ ් මට්ටමක පැවතිය ත්ත, ය ෙංගු ය ෝගය ව ෙංගත
තත්තත්තවයයන් පවතින ැවින්, එය මැ ලීම ඳහා අඛ්ණ් මර්දන ක්රියාකා කම්
ක්රියාත්තමක කිරීමට යයෝජනා යකයර්.
යමම අ මුණු ක ා ළඟා වීමට ජනාධිපති කාර්ය ාධක ලකායයන් නියම වූ පරිදි
පළාත්ත මට්ටයම් සිට ග්රාමීය මට්ටම දක්වා විහිදුනු වුහය ්ථාපිත කිරීම වැදගත්ත යේ.

1

ඩ ෙංගු ඩ ෝගය වළක්වාලීම සහ පාලනය සඳහා කඩිනම් අන්තර්පාර්ශවීය වැ සටහන

ඩ ෙංගු මර්දනය පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්ය සාධක
බලකාඩේ වූහය

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා

ඩසෞඛ්ය අමාතයාෙංශය සහ අඩනකුත් අදාළ අමාතයාෙංශ*

අන්තර් අමාතයාෙංශ සහඩයෝගිතා

පළාත් කමිටුව
දිසරික් කමිටුව
ප්රාඩේශීය කමිටුව

ග්රාමීය කමිටුව

*අධයාපන, පරි

, ආ ක්ෂක, ාජය පරිපාලන, පළාත්ත පාලන හ පළාත්ත භා, ආපදා කළමනාක ණ
හ මුදල් හා ජනමාධය අමාතයාෙංශ

ය ෙංගු මර්දනය උයද ා ව ාත්තම ක්රියාකාරී කමිටුව විය යුත්තයත්ත ග්රාමීය කමිටුවයි. එම
කමිටුයේ කටයුතු ප්රයේශයේ ය ෞඛ්ය වවදය නිලධාරී හ මහජන ය ෞඛ්ය
පරීක්ෂකයේ උපයද ් මත, ග්රාම නිලධාරීන්යේ යමයහයවීම යටයත්ත ඉහත
ක්රියාකා කම් ක්රියාවට නැෙංවිය යුතුය.
ප්රායේශීය යල්කම් යකාට්ඨාශයේ අදාළ ප්රායේශීය යල්කම්තුමායේ හ පළාත්ත පාලන
ආයතනයේ පු පති/ නග ාධිපති/ භාපති ප්රධානත්තවයයන් ඉහත ඳහන් ක්රියාවලිය
්ථාපිත කිරීම වැදගත්ත යේ.
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ඩ ෙංගු ඩ ෝගය වළක්වාලීම සහ පාලනය සඳහා කඩිනම් අන්තර්පාර්ශවීය වැ සටහන

ආයතන තුළ ඩ ෙංගු මදුරුවන් ඩ ෝවීම වැළැක්වවීම සඳහා සැලැස්ම
ක්රියාකාරකම්
1. ඩ ෙංගු මර්දන වැ සටහන ජූනි මස පළමු වන දින සිට මාස තුනක්ව අඛණ් ව ක්රියාත්මක කිරීම.
2. සෑම සතියකම එක්ව නියමිත දිනක සියලුම ආයතන (රජඩේ සහ ඩපෞද්ගලික) සහ ආගමික ස්ථාන පැයක්ව
තම පරිශ්රය පිරිසිදු කිරීම් කටයුතුවල නිරත වීම.
රජඩේ සහ පුද්ගලික ආයතන, ආගමික ස්ථානවල
ජඩේ සහ පුද්ගලික ආයතන, ආගමික ස්ථාන/පරීශ්ර තුල ඇති මදුරුවන් ඩ ෝවන ස්ථාන, සෑම
සතියකම අවම වශඩයන් එක් නියමිත දිනක පැයක් (සුදුසු ඩවලාවක) සියලුම නිලධාරීන්ඩේ
සහභාගීත්වඩයන් පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම.
-

පරිශ්රය සහ අවට පරිස ය කලාප වලට ඩවන්ක , අදාළ නිලධාරීන්ට වගකීම ල ාදීම.

- කසළ කළමනාක ණය සඳහා ති සා විසඳුමක් ල ාදීම.
✓ සියලුම නිලධාරීන් කසළ වර්ගීක ණය පිළි ඳව දැනුවත් කිරීම.
✓ ආයතනයට ඩපාලිතීන් ඩගන ඒඩමන් වැළැකීම.
✓ කසළ අවම කිරීම.
✓ ආපනශාලාවලන් ඉවත් ක න දි න හා ඩනාදි න අපද්රවය, සහ අපජලය නිසියාකා ව

ැහැ ලීම.
✓ කසළ වර්ගීක ණය නිසියාකා ව සිදුඩවනවාද යන්න අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා කමිටුවක් පත්

ක ඒ පිළි ඳ වාර්තාවක් සෑදීම.
අලෙංකා ය සඳහා ඇති ඩපාකුණුවලට මදුරු කීට භක්ෂක මාළුන් ඩයදීම.
3

ඩ ෙංගු ඩ ෝගය වළක්වාලීම සහ පාලනය සඳහා කඩිනම් අන්තර්පාර්ශවීය වැ සටහන

වගකීම දැරිය යුතු
ආයතනයන්
සියලුම ජඩේ

ළඟා විය යුතු
ඉලක්වකයන්
සියලුම ජඩේ සහ

ආයතන සහ

පුද්ගලික ආයතන,

ඩපෞද්ගලික

සහ ආගමික

ආයතන

ස්ථානයක්ම

පළාත් පාලන

මදුරුවන් ඩ ෝවන

ආයතන

ස්ථාන හිත පරිශ්ර

මහවැලි සෙංවර්ධන
හා පරිස
අමාතයාෙංශය,
ඩසෞඛ්ය, ඩපෝෂණ
හා ඩද්ශීය වවදය
අමාතයාෙංශය

වට පත්වීම

ජනාධිපති චක්රඩේඛ්යට අනුව, ප්රඩද්ශඩේ අදාළ ඩසෞඛ්ය වවදය නිලධාරී ඩවත මාසික වාර්තාවක්
යැවීම.
තාක්ෂණික උපඩදස් සඳහා ප්රඩද්ශඩේ මහජන ඩසෞඛ්ය පරීක්ෂකතුමා ඩහෝ

ඩසෞඛ්ය වවදය

නිලධාරීතුමා හමුවන්න.
ඉදිකිරීම් පරිශ්ර පිළි ඳව දැඩි අවධානයක් ඩයාමුකිරීම. : එය වගකීම් භා නිලධාරියා, ඩසෞඛ්ය සහ
ආ ක්ෂණ නිලධාරිඩයකු සමඟ අධීක්ෂණය කිරීම.
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ඩ ෙංගු ඩ ෝගය වළක්වාලීම සහ පාලනය සඳහා කඩිනම් අන්තර්පාර්ශවීය වැ සටහන

පාසල් සහ උසස් අධ්යාපන ආයතන සඳහා සැලැස්ම
ක්රියාකාරකම්

වගකීම දැරිය යුතු
ආයතනයන්

ළඟා විය යුතු
ඉලක්වකයන්

පාසල්
අධයාපන

සියලුම පාසේ
1. ඩ ෙංගු මර්දන වැ සටහන ජුනි මස පළමු වන දින සිට මාස තුනක්ව අඛණ් ව ක්රියාත්මක කිරීම.
ඩ ෙංගු
අමාතයාෙංශය,
2. සෑම සතියකම එක්ව නියමිත දිනක සියලුම පාසල් (රජඩේ සහ ඩපෞද්ගලික) පැයක්ව තම ස්ථානය පිරිසිදු කිරීම් ඩසෞඛ්ය, ඩපෝෂණ මදුරුවන්
ඩ ෝවන
කටයුතුවල නිරත වීම.
හා ඩද්ශීය
ස්ථානවලින්
සියලුම පාසේ පරිශ්ර තුළ ඇති මදුරුවන් ඩ ෝවන ස්ථාන, සෑම සතියකම අවම වශඩයන් එක් නියමිත වවදය
ඩතා පාසේ
වීම.
දිනක පැයක් සියලුම ළමුන් හා ගුරුවරුන් සහභාගීත්වඩයන්, පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම. (උදා: සිකු ාදා අමාතයාෙංශය
සෑම සතියකම
උඩද් 11.00 සිට 12.00 දක්වා)
නියමිත
- පාසැේ ඩ ෙංගු මර්දන කමිටු ස්ථාපිත ඩකාට ශක්තිමත් කිරීම.
ඩේලාවකදී
- පන්ති කාලසටහනට නියමිත පැයක කාලයක් ඇතුළත් කිරීම.
ඩ ෙංගු
- පාසැේ පරිස ය කලාප වලට ඩවන්ක , අදාල පන්තිවලට වගකීම ල ාදීම.
මදුරුවන්
ඩ ෝවන
- සැම සතියකම එක් දිනක් පැයක කාලයක් පාසල පිරිසිදු කිරීම.
ස්ථාන
- පාසේ ඩ ෙංගු මර්දන කමිටුව විසින් නිතිපතා අධීක්ෂණය කිරීම: සතිපතා වාර්තාවක් විදුහේපතිට
පරීක්ෂා ක න
ල ාදීම.
පාසේ වට
පත්වීම.
- සෑම විදුහේපතිව යකු විසින්ම මාසික වාර්තාවක් කලාප අධයක්ෂක සහ අදාළ ඩසෞඛ්ය වවදය
නිලධාරී ඩවත ල ා දීම.

උසස් අධ්යාපන ආයතන
5

ඩ ෙංගු ඩ ෝගය වළක්වාලීම සහ පාලනය සඳහා කඩිනම් අන්තර්පාර්ශවීය වැ සටහන

3. සෑම සතියකම එක්ව නියමිත දිනක පැයක්ව, සියලුම උසස් අධ්යාපන ආයතන (රජඩේ සහ ඩපෞද්ගලික) සියලුම උසස් අධයාපන
සිසුන් හා කථිකාචාර්යවරුන් සහභාගීත්වඩයන් පිරිසිදු කිරීම් කටයුතුවල නිරත වීම.

හා මහා මාර්ග

-

අමාතයාෙංශය

උසස් අධයාපන ආයතනවල ඩ ෙංගු මර්දන කමිටු ස්ථාපිත ඩකාට ශක්තිමත් කිරීම.

4. ඩ ෙංගු මර්දනය සඳහා අඛණ් ව කළ යුතු ඩවනත් කාර්යයන්
සෑම පාසේ නිවාඩු කාලයකට පසු, පාසේ පටන් ගැනීමට ඩප ඩදමවුපියන් හා පාසේ ළමුන් එක්ව පළාත්
මදුරුවන් ඩ ෝවන ස්ථාන පිරිසිදු කිරීම.

පාලන

ආයතන,

ඩ ෙංගු මදුරුවන් ඩ ෝවන ස්ථාන සම් න්ධ ක්ඩෂ්ත්ර සමීක්ෂණ පත්රය නිතිපතා සම්ූර්ණ කිරීම සහ ගැටළු ඩසෞඛ්ය, ඩපෝෂණ
සහිත ස්ථාන ඉහල නිලධාරීන් හට දැනුම්දීම.

හා ඩද්ශීය

ආයතන ප්රධානියා සහ ඉහළ නිලධාරීන් එම ගැටළු සහිත ස්ථාන පරීක්ෂා ක ඒවා නි ාක ණය කිරීමට වවදය
කටයුතු කිරීම.

අමාතයාෙංශය

සෑම මසකටම ව ක් සියලුම පාසේවල මදුරු ඩ ෝ වීඩම් ප්රවණතාවය පිළි ඳ වාර්තාවක් කලාප අධයක්ෂ අධයාපන
ඩවත යැවීම සහ එහි සෙංක්ිප්ත වාර්තාවක් අධයාපන අමාතයාෙංශයටද ඩයාමුකිරීම.

අමාතයෙංශය,

පාසේවල/උසස් අධයාපන ආයතනවල කසළ කළමනාක ණය සඳහා ක්රමඩේදයක් සැකසීම.

උසස් අධයාපන

✓ සියලුම සිසුන් කසළ වර්ගීක ණය පිළි ඳව දැනුවත් කිරීම.

හා මහා මාර්ග

✓ ඩපාලිතීන් පාසලට ඩගන ඒම වැළැක්වීම. - “No polythene” policy

අමාතයාෙංශය

✓ කසළ අවම කිරීම.
✓ ඩන්වාසිකාගා සහ ආපනශාලා වලන් ඉවත් ක න දි න හා ඩනාදි න අපද්රවය, සහ අපජලය

නිසියාකා ව ැහැ ලීම.
✓ කසළ වර්ගීක ණය නිසියාකා ව සිදුඩවනවාද යන්න අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා කමිටුවක් පත් ක
6

ඩ ෙංගු ඩ ෝගය වළක්වාලීම සහ පාලනය සඳහා කඩිනම් අන්තර්පාර්ශවීය වැ සටහන

ඒ පිළි ඳ වාර්තාවක් සෑදීම.
තටාක හා ජල ටැෙංකිවලට අවධානය ඩයාමු ක ඒවා නිසි පරිදි කළමනාක ණය කිරීම සහ අලෙංකා යට
ඇති ඩපාකුණුවලට මදුරු කීට භක්ෂක මාළුන් ඩයදීම.
පාසඩේ ඩහෝ උසස් අධයාපන ආයතන වල ඉදිකිරීම් ක න ස්ථාන නි තුරුව පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම.
ඩම් සම් න්ධඩයන් ක න කටයුතුවලට අදාළව ඩවනම ඩගානුවක් තැබීම සහ එය යථාවත් කිරීම.

සියලුම
විදුහේපතිවරුන්/
උපකුලපතිවරුන්

ඩ ෙංගු මදුරුවන් ඩ ෝවීම වැළැක්වීම පිළි ඳව අන්තර් පාසැේ හා දිස්ික්ක මට්ටමින් ත ග පැවැත්වීම.

ජාතික අධයාපන
ආයතනය

7

ඩ ෙංගු ඩ ෝගය වළක්වාලීම සහ පාලනය සඳහා කඩිනම් අන්තර්පාර්ශවීය වැ සටහන

නිවාස පරිශ්ර තුළ ඩ ෙංගු මදුරුවන් ඩ ෝවීම වැළැක්වවීම සඳහා සැලැස්ම
ක්රියාකාරකම්
1. ඩ ෙංගු මර්දන වැ සටහන ජුනි මස පළමු වන දින සිට මාස තුනක්ව අඛණ් ව ක්රියාත්මක කිරීම.

වගකීම දැරිය යුතු ළඟා විය යුතු
ආයතනයන්
ඉලක්වකයන්
ස්වඩද්ශ කටයුතු ප්රජා කමිටු
අමාතයාෙංශය,

නිවාස පරීක්වෂාව

/සණස කමිටු

ාජය පරිපාලන

ඩගද සිටින සියලුඩදනාම සතියකට එක දවසක් නියමිත ඩේලාවක මදුරුවන් ඩ ෝවන ස්ථාන පරීක්ෂා හා
ක ඉවත් කිරීම.
කළමනාක ණ
ප්රජා ඩසෞඛ්ය වැ සටහන් ශක්තිමත් කිරීම.
අමාතයාෙංශය,
- සියලුම ග්රාම නිලධාරීන්, ප්රජා නායකයන් හා එකමුතුව ක්රියාකාරී ඩසෞඛ්ය කමිටු පිහිටුවා ගැනීම.
කසළ කළමනාක ණය සඳහා ති සා විසඳුමක් ල ා දීම.

පළාත්

පිහිට වූ ග්රාම
නිලධාරී
ප්රඩද්ශ

පාලන වැඩි අවධානම්

ආයතන,

ග්රාම නිලධාරී

✓ සියලුම නිවැසියන් කසළ වර්ගීක ණය පිළි ඳව දැනුවත් කිරීම.

මහවැලි

ප්රඩද්ශ

✓ ඩපාලිතීන් භාවිතය අවම කිරීම.

සෙංවර්ධන

✓ කසළ අවම කිරීම.

පරිස

ඩ ෝවන

✓ ඉවත් ක න දි න හා ඩනාදි න අපද්රවය, සහ අපජලය නිසියාකා ව ැහැ ලීම.

අමාතයාෙංශය,

ස්ථානවලින්

හා මදුරුවන්

ඩගවේවල අලෙංකා යට ඇති ඩපාකුණුවලට මදුරු කීට භක්ෂක මාළුන් ඩයදීම.

ඩසෞඛ්ය, ඩපෝෂණ ඩතා ප්රඩද්ශ

ප්රජා ක්රියාකා කමක්/සත්කා යක් ඩලස, හිස් ඉ ම් ඩභෝග වගා කිරීමට ඩයාදාගැනීම.

හා

ඩසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි ඩකාට්ඨාශ තුළ අධි අවදානම් කලාප නි තුරුවම පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම.

වවදය

ඩද්ශීය

ග්රාම නිලධාරීන්, වැඩි අවධානම් ප්රඩද්ශවල සතියකට ව ක් ද, අඩනකුත් ප්රඩද්ශවල මසකට ව ක්ද ග්රාමීය අමාතයාෙංශය,
කමිටුඩේ දී ඩම් පිළි ඳව සාකච්ඡා කිරීම.
සියලුම
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ඩ ෙංගු ඩ ෝගය වළක්වාලීම සහ පාලනය සඳහා කඩිනම් අන්තර්පාර්ශවීය වැ සටහන

වට පත්වීම

එඩමන් ම, වැඩි අවධානම් ප්රඩද්ශවල, ප්රාඩද්ශීය ඩේකම්ඩේ ප්රධානත්වඩයන්, සතිපතා ප්රාඩද්ශීය කමිටුව දිසාපතිවරුන්,
පවත්වා, ඩ ෙංගු මර්දන කටයුතු පිළි ඳව ප්රගති සමාඩලෝචන වාර්තාවක් මහජන ඩසෞඛ්ය පරීක්ෂකතුමා ප්රාඩද්ශීය
මඟින් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කිරීම.

ඩේකම්වරුන්,

සතියකට ව ක් සියලුම පරිශ්රවලින් ඩනාදි න කසළ ඉවත් කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීම.

ප්රාඩද්ශීය ඩසෞඛ්ය

ග්රාමීය කමිටු රැස්වීඩම් දී, මදුරුවන් ඩ ෝවන ස්ථානවලින් ඩතා නිවාස ඇගයීමට ලක් කිරීම.

ඩස්වා
අධයක්ෂවරුන්
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ඩ ෙංගු ඩ ෝගය වළක්වාලීම සහ පාලනය සඳහා කඩිනම් අන්තර්පාර්ශවීය වැ සටහන

ඉදිකිරීම් පරිශ්ර තුළ ඩ ෙංගු මදුරුවන් ඩ ෝවීම වැළැක්වවීම සඳහා සැලැස්ම
ක්රියාකාරකම්

වගකීම දැරිය යුතු ළඟා විය යුතු
ආයතනයන්
ඉලක්වකයන්
පළාත් පාලන
සියලුම පරිශ්ර

1. ඩ ෙංගු මර්දන වැ සටහන ජුනි මස පළමු වන දින සිට අඛණ් ව ක්රියාත්මක කිරීම.

ප්රධාන ඩගා නැඟිලි ඉදිකිරීම් ක න ස්ථානවල ඩසෞඛ්ය සහ ආ ක්ෂණ නිලධාරිඩයකු (Health and ආයතන,
මහවැලි

Safety officer) ඩහෝ මදුරු මර්දන කාර්යය සඳහා නිලධාරිඩයකු පත්කිරීම.

ඩගා නැඟිලි ඉදිකිරීම් මදුරුවන් ඩ ෝවිය හැකි ස්ථානවලින් ඩතා ව පරිස
ප්රමිතික ණයට ලක් කිරීම. (උදා: පීලි

හිතකාමී ඩලස සෙංවර්ධන හා

හිත ඩගා නැගිලි සහ ජලය එකතු ඩනාවන ඩලස ඉදිවන පරිස

සඳළුතල, ඩකාන්ීට් තට්ටු, නළ ළිෙං යනාදිය)

අමාතයාෙංශය,

තුළ ඩසෞඛ්ය
සහ ආ ක්ෂණ
නිලධාරිඩයකු
(Health and
Safety officer)

නි තුරුව ඩ ෙංගු මදුරුවන් ඩ ෝවන ස්ථාන ඇති දැයි පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම. (උදා: ඩ ෝතේ, ටයර්, ඩසෞඛ්ය, ඩපෝෂණ සහ මදුරු
හා ඩද්ශීය
මර්දන කාර්ය
ප්ලස්ටික්, ටැෙංකි, ැ ේ, යන්ඩත්රෝපක ණ යනාදිය )
සඳහා
ළඟා වීමට අපහසු ස්ථානවල වතු රැදී ඇත්නම් ප්රඩද්ශඩේ මහජන ඩසෞඛ්ය පරීක්ෂකතුමා ඩහෝ ඩසෞඛ්ය වවදය
වවදය නිලධාරීතුමාඩේ සහය ඇතිව කීට නාශක ඩ ඩහත් ඉසීම සහ අවශය නම් දුමායනය කිරීම.

අමාතයාෙංශය,

සියලුම ඉදිකිරීම් ඩස්වකයින් අවට පරිස ය පිරිසිදුවට ත ා ගැනීම පිළි ඳව දැනුවත් කිරීම සහ මදුරු දැේ නිවාස හා
ඉදිකිරීම්
භාවිතා කිරීම සඳහා උපඩදස් දීම.

නිලධාරිඩයකු
සිටීම.

කසළ කළමනාක ණය සඳහා ති සා විසඳුමක් ල ාදීම.

අමාතයාෙංශය/ඉදි

මදුරුවන්

✓ කසළ වර්ගීක ණය පිළි ඳව දැනුවත් කිරීම.

කිරීම් කර්මාන්ත

ඩ ෝවන

✓ ඉදිකිරීම් පරිශ්රය තුළට ඩපාලිතීන් ඩගන ඒඩමන් වැළැකීම.

සෙංවර්ධන

ස්ථානවලින්

✓ කසළ අවම කිරීම.

අධිකාරිය

ඩතා වූ

✓ ඉවත් ක න දි න හා ඩනාදි න අපද්රවය සහ අපජලය නිසියාකා ව ැහැ ලීම.

(CIDA)

ඉදිකිරීම් පරිශ්ර
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ඩ ෙංගු ඩ ෝගය වළක්වාලීම සහ පාලනය සඳහා කඩිනම් අන්තර්පාර්ශවීය වැ සටහන

✓ කසළ වර්ගීක ණය නිසියාකා ව සිදුඩවනවාද යන්න අධීක්ෂණය කිරීම.
ඩ ෙංගු ඩ ෝගය පාලනය කිරීම සහ වළක්වා ගැනීම සඳහා තාක්ෂණික උපඩදස් ල ා ගැනීමට ප්රඩද්ශඩේ
මහජන ඩසෞඛ්ය පරීක්ෂකතුමා ඩහෝ ඩසෞඛ්ය වවදය නිලධාරීතුමා හමුවන්න.
ඩ ෙංගු ඩ ෝවන ස්ථාන සම් න්ධඩයන් මාසික වාර්තාවක් ප්රඩද්ශඩේ අදාළ ඩසෞඛ්ය වවදය නිලධාරී
ඩවත යැවීම.
සෑම ප්රධාන ඩගා නැගිලි ඉදිකිරීම් පරිශ්රයක්ම අදාල පළාත් පාලන ආයතනඩේ ලියාපදිෙංචි කිරීම සහ
මසකට ව ක් වාර්තාවක් පළාත් පාලන ආයතනයට සහ ඩසෞඛ්ය වවදය නිලධාරීතුමාට යැවීම
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ඩ ෙංගු ඩ ෝගය වළක්වාලීම සහ පාලනය සඳහා කඩිනම් අන්තර්පාර්ශවීය වැ සටහන

ධීවර වරාය සහ ධීවර ඩ ෝට්ටු තුළ ඩ ෙංගු මදුරුවන් ඩ ෝවීම වැළැක්වවීම සඳහා සැලැස්ම
ක්රියාකාරකම්
ධීවර වරාය සහ ධීවර ඩ ෝට්ටුවල මදුරුවන් ඩ ෝවීම වැළැක්වවීම.

වගකීම දැරිය යුතු ළඟා විය යුතු
ආයතනයන්
ඉලක්වකයන්
ධීව හා ජලජ
සියලුම
සම්පත් සෙංවර්ධන අත්හැ දමන

✓ ඩ ෝට්ටු අයිතිකරුවන්, න ත්තුකරුවන් හා භාවිතා ක න්නන් මදුරුවන් ඩ ෝවන ස්ථාන පිළි ඳ අමාතයාෙංශය,

දැනුවත් කිරීම.
✓ ධීව අමාතයාෙංශඩේ නිලධාරීන්ඩේ සහඩයෝගය ඇතිව ව ාය කාර්ය මණ් ල දැනුවත් කිරීම.

ලද ඩ ෝට්ටු හා

ආ ක්ෂක

ධීව යාත්රා

අමාතයාෙංශය,

ඉවත් කිරීම.

✓ අත්හැ දමන ලද ඩ ෝට්ටු හා ධීව යාත්රා ව ාඩයන් ඉවත් ක න තුරු, එම යාත්රා තුළ මදුරුවන් ඩසෞඛ්ය, ඩපෝෂණ

ඩ ෝවන ස්ථාන ඉවත් කිරීම හා පාලනයට පහසුවන ඩලස හඳුනාගත් නිශ්චිත ස්ථානයක තැබීම.

හා ඩද්ශීය

✓ දී ඇති කාල ප ාසයක් තුළ ඩ ෝට්ටු හා ධීව යාත්රා ඉවත් ක ගැනීම සඳහා නීති ප්රතිපාදන සහ වවදය

ක්රමඩේද සැකසීම.
✓ ධීව

කටයුතු සඳහා රැඩගන යන ප්ලාස්ටික් භාජන හා ඩපාලිතීන් ඩව ළාසන්න ප්රඩද්ශවලට

මුදාහැරීඩමන් වැළකීම සහ එම කසළ කළමනාක ණය සඳහා නියමිත ක්රමඩේදයක් අනුගමනය
කිරීම.
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ඩ ෙංගු ඩ ෝගය වළක්වාලීම සහ පාලනය සඳහා කඩිනම් අන්තර්පාර්ශවීය වැ සටහන

අමාතයාෙංශය

ඩව ළාසන්න
ප්රඩද්ශ සහ
ව ායන්
කසළවලින්
ඩතා වීම.

ජනමාධ්ය මඟින් ඩ ෙංගු ඩරෝගය වැළැක්වවීම සඳහා සැලැස්ම
ක්රියාකාරකම්
1. ඩ ෙංගු ඩරෝගය මර්දනය කිරීම සඳහා ජනමාධ්ය මඟින් සිදු කරන ඵලදායී සන්නිඩේදනය
ජුනි මස පළමු වන දින ආ ම්භ කිරීමට නියමිත ඩ ෙංගු මර්දන වැ සටහන පිළි ඳව සියලුම පුවත්පත්වල
ප්රචා ය කිරීම. සඳහා දැන්වීම් පලකිරීම (විවිධ අමාතයාෙංශ මඟින්: උදා: ඩසෞඛ්ය, අධයාපන, පරිස
අමාතයාෙංශ හා පළාත්පාලන ආයතන යනාදි)
සියලුම මාධයවල එකම ඩවලාවක එකම පණිවි ය ප්රචා ය කිරීම සහ එම ඩවලාඩේදී සියලුම ජනතාව,
සියලුම වෘත්තීකයන් ද ඇතුළුව, එම ක්රියාකා කමට අනුගත වීම.
ජනමාධය ඩක්න්ද්ර ඩකාට ප්රජාව ලාත්මක කිරීම සඳහා ඩකටි පණිවි ප්රචා ය කිරීම.
✓ ජුනි මස පළමු වන දින සිට මාස තුනක් සියලුම නාලිකා වල ප්රධාන පණිවි යක් ඩලස ඩමය

ප්රචා ය කිරීම.
මාධය දැනුවත් කිරීම සඳහා තාක්ෂණික මඩුේලක් පත් කිරීම සහ ඒ අය ලවා ඩයෝජිත ක්රියාකා කම්
පිළි ඳව දැනුවත් කිරීම.
(උදා: උණ ඩ ෝහඩේ ඩහෝ අඩනකුත් ඩ ෝහේවල ළමා සහ කායික ඩ ෝග පිළි ඳ විඩශ්ෂඥ වවදයවරුන්,
ජාතික ඩ ෙංගු මර්දන ඒකකඩේ සියලුම වවදයවරුන් හා අඩනකුත් කාර්ය මණ් ලය සහ ඩසෞඛ්ය
අධයාපන කාර්යාෙංශඩේ නිලධාරීන් එක්ව මාධය දැනුවත් කිරීම.)
මාධය තුළින් නිවාස, වැ බිම් (ඉදිකිරීම් ස්ථාන), පාසේ, සහ ඩස්වා ස්ථාන පිරිසිදුව මදුරුවන් ඩ ෝවන
ස්ථානවලින් ඩතා ව ත ාගැනීම පිළි ඳව දැනුවත් කිරීම.
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ඩ ෙංගු ඩ ෝගය වළක්වාලීම සහ පාලනය සඳහා කඩිනම් අන්තර්පාර්ශවීය වැ සටහන

වගකීම දැරිය යුතු
ආයතනයන්

ළඟා විය යුතු
ඉලක්වකයන්

මුදේ හා

සියලුම

ජනමාධය

ජනමාධය

අමාතයාෙංශය,

මඟින් ඩ ෙංගු

ඩසෞඛ්ය, ඩපෝෂණ ඩ ෝගය සහ
මදුරුවන්
හා ඩද්ශීය
වවදය

ඩ ෝවන

අමාතයාෙංශය,

ස්ථාන

මාධය ආයතන

පිළි ඳව
ප්රජාව දැනුවත්
කිරීම

✓ ඩකාන්ීට් වහල, වැහිපීලි වැනි ජලය රැස්විය හැකි ස්ථාන පිරිසිදු ක න්න.
✓ ජලය රැස්ක න ඳුන් / ටැෙංකි මදුරුවන්ට ඇතුළුවිය ඩනාහැකි ඩස් ආව ණය ක න්න.
✓ ජලය රැස් ක න

ඳුන්, ටැෙංකි , මේ ඩපෝච්චි, කුරුළු නාන තටාක යනාදිඩේ ජලය ඉවත් ක

ඇතුේ පෘෂ්ඨ ඩහාදින් අතුේලා පිරිසිදු ක න්න.
✓ ජලය එකතු ඩනාවන ඩස් කසළ නිසි ඩලස වර්ගීක ණය ක

ැහැ ක න්න.

✓ ටයර් තුල ජලය එකතුවන්නට ඉ ඩනාත න්න. ඒවා ඉවත් ක න්න. නිසි පරිදි ග

ා ක න්න.

මාධය ආයතන හ හා ඩකටි රුපවාහිනී දැන්වීම් (Jingles) සෑදීමට කටයුතු කිරීම.
ජාතික මට්ටඩම් සිදු ක න වැ සටහන් සහ ක්ඩෂ්ත්ර පරීක්ෂා කිරීම් සඳහා මාධය ප්රචා ය ල ාගැනීම.
ඩ ෙංගු මර්දනය සම් න්ධ වැ සටහන් ඩනාමිඩේ ප්රචා ය ක වීම.
අදාළ පරිශ්රවල මදුරුවන් ඩ ෝවිය හැකි ස්ථාන පරීක්ෂා කළ යුතු නියමිත ඩේලාවන් සම් න්ධව ජනමාධය
හ හා ප්රචා ය කිරීම.
(උදා: පාසැේ සඳහා සිකු ාදා උඩද් 11.00 සිට 12.00 දක්වා, ආයතන සහ ඉදිකිරීම් ස්ථාන සඳහා
සිකු ාදා උඩද්, නිඩවස් සහ ආගමික ස්ථාන සඳහා ඉරිදා උඩද්)

14
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නියාමනය සහ ඇගයීම
ආයතන (රජඩේ සහ ඩපෞද්ගලික ආයතන)
ප්රඩද්ශඩේ අදාළ ඩසෞඛ්ය වවදය නිලධාරී ඩවත මාසික වාර්තාවක් යැවීම සහ ඩසෞඛ්ය වවදය නිලධාරීන් එම ස්ථාන අධීක්ෂණය
කිරීම.

පාසල්
පාසේ ඩ ෙංගු මර්දන කමිටුව විසින් නිතිපතා අධීක්ෂණය කිරීම: විදුහේපතිට සතිපතා වාර්තාවක් ල ාදීම.
සෑම විදුහේපතිව යකු විසින්ම මාසික වාර්තාවක් කලාප අධයක්ෂක සහ අදාළ ඩසෞඛ්ය වවදය නිලධාරී ඩවත
ල ාදීම.
සෑම මසකටම ව ක් සියලුම පාසේවල මදුරු ඩ ෝ වීඩම් ප්රවණතාවය පිළි ඳ වාර්තාවක් කලාප අධයක්ෂ ඩවත යැවීම
සහ එම වාර්තාඩේ සෙංක්ිප්තය අධයාපන අමාතයෙංශයටද ඩයාමුකිරීම.

නිවාස
ඩසෞඛ්ය වවදය නිළධාරි ඩකාට්ඨාශවල ඩ ෙංගු ඩ ෝවන ස්ථාන සම් න්ධඩයන් වාර්තාවක් ප්රාඩද්ශීය වසෙංගතඩේදී වවදයව යාට
ල ාදීම.
ග්රාම නිලධාරීන්, වැඩි අවධානම් ප්රඩද්ශවල සතියකට ව ක් ද අඩනකුත් ප්රඩද්ශවල මසකට ව ක්ද වාර්තාවක් ග්රාමීය කමිටුවට
ඉදිරිපත් කිරීම.
එඩමන්ම වැඩි අවධානම් ප්රඩද්ශවල, ප්රාඩද්ශීය ඩේකම්ඩේ ප්රධානත්වඩයන්, ප්රාඩද්ශීය කමිටුව සතිපතා පවත්වා, ඩ ෙංගු මර්දන
කටයුතු පිළි ඳව ප්රගති සමාඩලෝචන වාර්තාවක් මහජන ඩසෞඛ්ය පරීක්ෂක මඟින් දිස්ික් ඩේකම් ඩවත ඉදිරිපත් කිරීම ත්, දිස්ික්
ඩේකම් විසින් ස්වඩද්ශ කටයුතු අමාතයාෙංශය ඩවත එම වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම සහ ස්වඩද්ශ කටයුතු අමාතයාෙංශ ඩේකම් විසින්
එම වාර්තා ඩ ෙංගු මර්දනය පිළි ඳ ජනාධිපති කාර්ය සාධක ලකාය ඩවත ඉදිරිපත් කිරීම.
මාසිකව සෙංක්ෂිප්ත වාර්තාවක් පළාත් ප්රධාන ඩේකම් මගින් ජනාධිපති කාර්ය සාධක ලකාය ඩවත යැවීම.
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ඉදිකිරීම් පරිශ්ර තුළ
ඩ ෙංගු ඩ ෝවන ස්ථාන සම් න්ධඩයන් මාසික වාර්තාවක් ප්රඩද්ශඩේ අදාළ ඩසෞඛ්ය වවදය නිලධාරී ඩවත යැවීම.
සෑම ප්රධාන ඩගා නැගිලි ඉදිකිරීම් පරිශ්රයක්ම අදාල පළාත් පාලන ආයතනඩේ ලියාපදිෙංචි කිරීම සහ මසකට ව ක්
වාර්තාවක් පළාත් පාලන ආයතනයට සහ ඩසෞඛ්ය වවදය නිලධාරීතුමාට යැවීම.

ධීවර වරාය සහ ඩ ෝට්ටු
අදාළ ධීව ව ාය ප්රඩද්ශවල සහ ඩ ෝට්ටු වල ඩ ෙංගු ඩ ෝවන ස්ථාන සම් න්ධඩයන් මාසික වාර්තාවක් ප්රඩද්ශඩේ අදාළ ඩසෞඛ්ය
වවදය නිලධාරී විසින් ප්රාඩද්ශීය වසෙංගතඩේදී වවදයව යාට ල ාදීම.
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Mosquito Breeding Inspection Check List

1.

Water storage barrels

11.

Natural (Leaf Axils, Tree holes, Bamboo stumps)

2.

Water storage cement tanks

12.

Discarded (degradable items)

3.

Other water storage containers (cans, pots etc.)

13.

Discarded non degradable items)

4.

Concrete Slabs

14.

Discarded (Reusable items)

5.

Tyres

15.

Pet feeding Cups

6.

Ornamental and horticulture items (flower pots, vases, 16.

Nonfunctional Toilet Systems (Cisterns & commodes)

Tanks without fish, bird baths)
7.

Wells (shallow cemented wells)

17.

Roof Gutters (blocked with leafs)

8.

Tube wells

18.

Ponds (cement ponds without fish and disused pools)

9.

AC & Refrigerator Trays

19.

Temporarily removed items (scrap metal, roof tiles, plastic
ware, etc.)

10. Covering items (polythene sacks)

20.

Others (wet floors, earth pipes, concrete drains, concrete
holes)
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ස්ථාන නිරීක්ෂණ පත
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