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ඌව/ ප්රලේ////////

/0/7.05.

ලේකම්,
පළාත් පාලන අමාත්ාාංශය (ඌව).
ලේකම්,
පළාත් ල ෞඛ් අමාත්ාාංශය(ඌව).
නිලයෝජ් ්රධාාන ලේකම් (
ඌව පළාත්

ලලුමම්),

භාව.
ලේඩෙංගු මර්දන ජාතික වැඩපිළිලේවළ විධිමත් කිරීම
ඌව පළාත් වැඩසටහන

ලඩාංගු මර්දන ජ්ාතික වලඩපිළිලවල විධිමත් කිරීම 2017.05.16 දින අතිගරු
ජ්නාධිපතිතුමාලේ ්රධාානත්වලය්  පලවති ලඩාංගු මර්දනය පිළිඳවව ජ්නාධිපති
කාර්යය ාධාන ඳලකාලේ විලේෂ ාකච්ඡාලේදී ඉදිරිපත් වූ කරුණු හ ඊට
අදාළව ක්රියාත්මක කිරීම වහා අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමා වින්්  නියම ක න ලද
වලඩ ටහන පහත් වහ්  ක මි.
සාකච්ඡා කළ කරුණු
01. 2014 වර්ෂලේ දී ලඩාංගු ල ෝගී්  47, 240 ක් වාර්ත්ා වූ අත් , 2015 දී එය
29,777 ක් දක්වා අඩු වුවත් නලවත්ත් 2016 වර්ෂලේ ලඩාංගු ල ෝගී්  55,000 ක්
පමණ වාර්ත්ා වූ අත්

ඒ අත්රි්  93 ලදලනකු ම ණයට පත් වූ ඳවත් 2017

වර්ෂලේ ලම් වන විට ලඩාංගු ල ෝගී්  43,000 පමණ වාර්ත්ාවී ඇති ඳව
ල ෞඛ් අමාත්ාාංශලේ නිලධාාරි්  පව න ලදී. විලේෂලය් ම ලක,ළ ,
ගම්පහ,

කළුත් ,

මඩකලපුව,

ත්නපු

මහනුව ,

යාපනය,

කුරුණෑගල,

ත්රිකුණාමලය,

වලනි දිස්ත්රික්කවල ලඩාංගු ල ෝගී්  වාප්තිතිය වල

ඳව ්රකාශ ක න ලදී. ලමම ත්ත්ත්වය ඉත්ා ඳ පත්ල ත්ත්ත්වයක් ඳවත්
ලම්

වහා පවතින අයහපත් ලේශගුණික ත්ත්ත්වය (Climate Change) සීඝ්ර

නාගරික ණය, ලඩාංගු කීටය්  වර්ග 4 ක් පලවතීම
ලඩාංගු පලතිරීලම් අවධාානම වල වීම

හ ඒ නි ා වරි්  ව

හ ලඩාංගු පාලනය පිළිඳවව පවතින

වලඩපිළිලවල අඩු පාඩු ඳලපාන ඳව ල ෞඛ් අමාත්ාාංශලේ මත්ය විය.
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ලඩාංගු ල ෝගයට ලග,දුරු වන අය අත්
වල හිටිය් ද න්ටින ඳවත්, වය

ළමු් 

අවුරුදු 25- 65

පමණක් ලන,ව

අත්

වයස් කාණ්ඩලේ

අයට ල ෝගය වලළදීලම් ්රමාණය වල ඳවත් එය 60% පමණ ඳවත්

වහ් 

විය.
ලම් ආකා යට ල ෝගී්  වල ලය්  වාර්ත්ා වීම නි ා විලේෂලය්  ලක,ළ
ආශ්රිත් ල ෝහේ වල විශාල ත්ද ඳදයක් පවතින ඳවත් ලම් නි ා ල ෝගී් 
කළමනාක ණය කිරීම අපහුම ඳවත්

වහ්  විය. ලම් අනුව ල ෝහේ වල

පවතින ඉඩකඩ ්රමාණවත් ලන,වීම ගලන
ල ෝහේ

ලකා කළුලඳෝවිල

හ

ාගම

වහා ත්ාවකාලික ලග,ඩනලඟිලි ඉදි කළ යුතු ඳවට තී ණය විය.

02. ලඩාංගු ල ෝගය වාප්තිතිය

හ වර්ධානය

ව් ල්  නින් පරිදි කලළික ළ ඳලහල

වහා ඳලපාන ්රධාාන

ාධාකය

කිරීලම් ක්රමලේදයක් අනුගමනය

ලන,කිරීම නි ා ඳවත්, අවිධිමත් ලල

ඳලහල

ක න කලලික ළ

හ

විලේෂලය් ම ජ්ලය රැලදන හිස් භාජ්න ආදිලේත්, ලප,ලිති්  වලනි අපද්රව
නි ාත්, මදුරුව්  ලඳෝවන ස්ථාන දිලන්  දින වල වන ඳව
විලේෂලය්  නිවා , පා ේ,

ජ්ලේ ආයත්න, ල ෝහේ

වහ්  විය.
හ ඉදිකිරීම්

වලඩබිම්වල ලඩාංගු මදුරු කීටය්  ලඳෝවන ස්ථාන පුමගිය දිනවල න්දු ක නු
ලලබූ ස්ථානීය පරීක්ෂණ වලි්  අනාව ණය වූ ඳව ්රකාශ ක න ලදී.
03. කලලික ළ ඳලහල
අවශ

කිරීලම් වගකීම් පලවල න පළාත් පාලන ආයත්න වලට

ම්පත් මානව

හ අලනකුත් ලභෞතික

ම්පත් ( ්ලක්ටර්,

කම්පලක්ටර් ) ්රමාණවත්ව ලන,මලතිවීම ද ඊට අදාළ ූලල
ලන,මලතිවීමත් ලම්

ම්පත්

වහා ඳලපාන ඳව ්රකාශ ක න ලදී.

04. ත්වද ල ෞඛ් අමාත්ාාංශය වින්්  ඉේලා ඇති පරිදි ලඩාංගු මර්දන
හයකයි්  ත්වදු ටත් ඳවවා ගත් යුතු ඳවට කරුණු ඉදිරිපත් වූ අත්
ඳස්නාහි
කටයුතු ක

පළාත්

භාලේ ලඩාංගු මර්දනය

ඇති ඳවද

පරිදි ලඳා ගලනීම

වහා උපාධිධාාරි්  පත් කිරීමට

වහ්  විය. ත්වද කීට විදාඥයියි් ලේ ලස්වාව නින්

වහා

ම්පත් ලන,මලති ඳවද ්රකාශ ක න ලදී.

05. ක ළ කළමනාක ණය අනුව නීති රීති ්රමාණවත් ලන,වන ඳවත් ඒ
නීති රීති අවශ පරිදි

ාංලශෝධානය විය යුතු ඳවටත්

06. ලඩාංගු කීටය්  පාලනය

වහා

ාකච්ඡා විය.

වහා ලය,දාගනු ලඳන ධූමායනය විධිමත් කළ

යුතු ඳවත් BTI ඳලක්ටීරියා භාවිත්ය දලනට න්දු ලන,වන ඳවත් ්රකාශ වූ
අත් , ලේශීය වශලය්  නිෂ්පාදනය

ක නු ලඳන ඳලක්ටීරියා ලය,දා

ගනිමි්  නාගරිකව මදුරු කීටය්  පාලනය කළ යුතු ඳවත් තී ණය ක න
ලදී.
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07. ලඩාංගු මර්දන වලඩපිළිවලේදී පරි

ලප,ලින්ය විශාල ලස්වයක් කළත් අද

වන විට එම ලස්වාව විධිමත්ව න්දු ලන,වන ඳවත් ඒ අනුව එම වලඩපිළිලවල
ාර්ථකව න්දු කළ යුතු ඳවටත්
08. ලඩාංගු මර්දනය

ාකච්ඡා විය.

වහා වන දලනුවත් කිරීම් ්රමාණවත් ලන,වන ඳවත්

විලේෂලය්  මහජ්නත්ාවලේ දලනුවත් ඳාවය ්රමාණවත් ලන,වන ඳවත්
ල ෝගය පලතිරීම වලළලක්වීම

වහා ගත් යුතු පියව වේ ලම් ම ල ෝගය

වලළදුණු පුම කළමනාක ණය කිරීම පිළිඳවව වවද ආයත්න වල පවතින
ල ෞඛ් අධාාපන වලඩ ටහ්  ්රමාණවත් ලන,වන ඳව ්රකාශ විය.
එලස්ම ලම්

වහා ්රමාණවත් ්රචාා ණයක් ජ්නමාධා මඟි්  න්දු ලන,වන

ඳවත් ්රකාශ ක න ලදී. විලේෂලය්  පරි
ළමු් ලේ දලනුවත් ඳාවය

වහා පරි

නිර්ලේශට ඇතුළත් කළ යුතු ඳවත්

ාං ක්ෂණය පිළිඳව පා ේ
ාං ක්ෂණ විෂය පා ේ විෂය

වහ්  විය.

ඉහත සඳහන් කළ කරුණු වලට අදාළව ඌව පළාත තුළ ලේඩෙංගු
වයාප්තිතිප පිළිවඳවද සලකා වලන විට ලේපනී පන්ලේන් /0/6
වර්ෂපට වඩා වැඩි ප්රමායපකින් /0/7 වර්ෂලේේ ලේඩෙංගු ලේ ෝගීන්
වාර්තා වන වවයි. වදු/ල දිස්ත්රික්කයකලේේ /0/5
වාර්තා වූ අත
ලේ ෝගීන් 20

ලේ ෝගීන් 25/

/0/6 එම සෙංඛ්යාව 7 5 ක්කය විප. /0/7 අද වන විට

ක්කය වාර්තා වී ඇති අත

ලේේ වර්ෂප තුළ ලේඩෙංගු

ම ය / ක්කය ද වාර්තා වී ඇත. ලේමොන ාගල දිස්ත්රික්කයකලේේ /0/6
වර්ෂප ලේඩෙංගු ලේ ෝගීන් 269 වාර්තා වූ අත

/0/7 අද වන විට

ලේ ෝගීන් 222 ක්කය වාර්තා වී ඇත.
ලේඩෙංගු මර්දන ජාතික වැඩපිළිලේවල විධිමත්ව ඵලදායීව ක්රිපාවට නැෙංවීම
සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ගනු ලැබූ තී ය,
01. ලඩාංගු ල ෝගී්  වාර්ත්ා වීලම් වර්ත්මාන ්රවනත්ාවය අයහපත් ්රතිලල
ඇති කළ හලකි ඳලවි්  එම ත්ත්ත්වය පාලනය කිරීම
අඛ්් ඩ වලඩ පිළිලවලක් ජූනි 01 දින න්ට මා

වහා ක නම්

3 ක කාලයක්

හ
වහා

අඛ්ණ්ඩව ක්රියාවට නලාංවීම.
02. ඝන අපද්රව ඳලහල
ගලටළු අධානය ක

කිරීම පිළිඳවව පළාත් පාලන ආයත්න වල පවතින
හිඟ

පළාත් පාලන ලක,ම ාරිස්
ලමහිදී හදින් අවශත්ාව

ම්පත්

පයා ගලනීම ඇතුළු වලඩපිළිලවළක්

හ පළාත් ල ෞඛ් ඳලධාාරී් 

කස් කිරීම.

වහා ශ්රමය අවශ ව් ල්  නම් ලක,් ්ාත්

පදනම මත් ත්ාවකාලිකව ලය,දවා ගලනීම. ය් ල්ෝපක ණ යාන වාහන

4

ආදිය අවශත්ා ත්ක්ලස්රු ක

පළාත් ්රධාාන ලේකම්, පළාත්

භා හා

පළාත් පාලන අමාත්ාාංශය හ හා භාණ්ඩාගා යට ලය,මු කිරීම.
03. ජ්ලේ කාර්යාල / වලඩබිම්වල / පුේගලික ආයත්න
එක පලයක් (01) පවි්ා පලය ලල

නම් ක

තියකට එක් දිනක

න්යම ම නිලධාාරි් 

හ

ලස්වකයි්  එම කාලය තුළ කාර්යාල / වලඩබිම් පිරින්දු කිරීම, කලලික ල
ඳලහල

කිරීම න්දු කළ යුතුය.

04. ලප,දු ස්ථාන පවි්ත්ා
ක

වහා ම කට ව ක් ශ්රමදාන වලඩපිළිලවළක්

කස්

ක්රියාවට නලාංවීම.

05. ්රජ්ාව,

ජ්ලේ නිලධාාරි් 

වලඩපිළලවළක්

කස් ක

හ පා ේ ළමු්  දලනුවත් කිරීලම් අඛ්ණ්ඩ

ක්රියාත්මක කිරීම.

06. න්යම ම ජ්නමාධා මඟි්  ලමම වලඩපිළිලවළ

වහා පුළුේ ්රචාා යක් ලඳා

දිය යුතුයි.
07. BTI ඳලක්ටීරියා මඟි්  කීටය්  පාලනය කිරීලම් වලඩපිළිලවළ පිළිඳවව ඉහළ
්රමුඛ්ත්ාවයක් ලඳා දී කටයුතු කළ යුතු ඳවට තී ණය විය.
08.

ෑම ්රාලේශීය

ම්ඳ් කරක ණ කමිවකවක්ම ලමම වලඩ පිළිලවළ පිළිඳව

ඉහළ ්රමුඛ්ත්ාවයක් ලඳා දී කටයුතු කළ යුතු අත්

ඒ ඒ ආයත්නයට /

නිලධාාරි් ට පලවල න වලඩ ලක,ටස් නින් පරිදි ඉවක ක න ලේලේද ය් න
විමර්ශනය කළ යුතුයි.
09. පරි
පරි

ලප,ලින්ලේ කටයුතු ්රති

ාංවිධාානය ක

ගම් මට්ටලම් ඒකාඳේධා

වලඩ පිළිලවළ ක්රියාත්මක කළ යුතුයි.

10. එලස්ම ලමම වලඩපිළිලවළ ක්රියාත්මක කිරීම
හා ලභෞතික

වහා ත්රිවිධා හමුදාලේ මානව

ම්පත්ද ලය,දා ගලනීමට කටයුතු කළ යුතු ඳවට තී ණය

විය.
11. මදුරු පනත්ට නියමිත්
12. කීට

ාංලශෝධාන ඉදිරිපත් ක

මීක්ෂණ අාංශයට අවශ

ම්පත්

ෑම දිස්ත්රික්කයකටම ලඳා දිය යුතුලේ.

අනුමත් ක වා ගලනීම.

පයා දී ඔවු් ලේ ලස්වාව නින් පරිදි

5

ඉහත්

වහ්  කළ

ාකච්ඡා කළ කරුණු මත් ගනු ලලබූ තී ණ පදනම් ක

ගනිමි්  ලඩාංගු මර්දනය
වලඩ

වහා ්රකාිතත් මා

ටහ්  ඌව පළාලත්
එඳලවි් 

ඔඳ

ලදපාර්ත්ලම්් තුත්

ලලුමම් ක

අමාත්ාාංශ
අලනකුත්

3 ක්

වහා වූ අඛ්ණ්ඩ ලමලහයුම්

ක්රියාත්මක කළ යුතුලේ.
ලදලකත්,

ආයත්න,

ඔඳ

දි ාපති

යටලත්
කාර්යාල,

පවතින
්රාලේශීය

ලේකම්වරු් , ලර්ඛීය අමාත්ාාංශ හා ලදපාර්ත්ලම්් තුවල දිස්ත්රික් ්රධාානී් ,
ත්රිවිධා හමුදා, රී ලාංකා ලප,ලින්ය, මධාම පරි
අදාළ ලමලහයුම් වලඩපිළිලවළ
ලම් වලඩ ටහන

කස් ක

අධිකාරිය වලනි ආයත්න එක්ව

ක්රියාත්මක කිරීමට කටයුතු ක ් න.

ලලුමම් කිරීම, ක්රියාත්මක කිරීලම් අදිය

හා ලමලහයුම් කිරීලම් වලඩපිළිලවලවේ

ලලුමම් කිරීම ලේකම් අධාාපන

අමාත්ාාංශය, ලේකම් ල ෞඛ් අමාත්ාාංශය
( ලලුමම්) යන නිලධාාරි් ලග් 

ලලුමම් කිරීම

හ නිලයෝජ් ්රධාාන ලේකම්

ලදුම්ලත් කමිවකවක් මඟි්  න්දු කළ යුතුය.

ත්වද ගරු ආණ්ඩුකා තුමාලේ ්රධාානත්වලය්  පවතින ලඩාංගු මර්දන ඌව
පළාත් ලමලහයුම් කමිවකව වලඩ ටහනට ඳේධාව එම වලඩපිළිලවළ ක්රියාත්මක කළ
යුතුලේ.
ඔව විසින් සකස් ක නු ලවන වැඩසටහන /0/7.05./6 දිනට ලේප
ප්රකායපට පත් ක

ක්රිපාත්මක කිරීම සඳහා අදාළ පළාත් පාලන

ආපතන හා අලේනකුත්

ාජය හා ලේප ්ගගිකක ආපතන වලට දන්වා

පැවිප යුතුලේේ.
ත්වද ලම් වන විට මා වින්්  ඌව පළාත් පාලන ලක,ම ාරිස්ව යා අමත්න
ඝන අපද්රව කළමනාක ණය පිළිඳව ලකටි කාලීන
වලඩපිළිලවළක්
හලකි

කස් ක න ලල

හ දිගු කාලීන කේපවත්නා

උපලදස් ලදමි්  ඊට අදාලව උපලයෝගී ක

ාංකේප හා ූලලධාර්ම පිළිඳවව මාර්ලගෝපලේශන

ඇති ඳව

ලක් න. ( ලම් ලිපිලේ පිටපත්ක් දලන ගලනීම

ඔඳ ලවත් ලය,මු ක
කාලීන

ලලලස්ම

ගත්

ාංග්රහයක් ද ලය,මු ක
හ ඉදිරි කටයුතු

වහා

ඇත්) ලම් අනුව ක ළ කළමනාක ණලේ දී අදාළ දීර්ඝ

කස් කිරීම

වහා ද ඔඳලේ දායකත්වය ලඳා ලදන ලල

කාරුණිකව ද් වා න්ටිමි.
ලම්

ම්ඳ් ධාලය්  ඉහළ ්රමුඛ්ත්ාවය ලඳා දී කටයුතු ක

ලඩාංගු වාප්තිතිය පාලනය කිරීම

ඌව පළාත් තුළ

වහා ක්රියා ක න ලම්  කාරුණිකව ද් වා

න්ටිමි.

ගාමිණි

ාජ්කරුණා

ඌව පළාලත් ්රධාාන ලේකම්.
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පිටපත :1. ගරු ආණ්ඩුකා තුමා,ආණ්ඩුකා ව
දලන ගලනීම

කාර්යාලය -

භාව

- ඔඳතුමාලේ කාරුණික

වහා

3. ගරු පළාත් අමාත්තුම් ලා
දලන ගලනීම

-

5. දිස්ත්රික් ලේකම්, ඳදුේල / ලම,න ාගල

-

දලන ගලනීම පිණි

- දලන ගලනීම පිණි

හා අවශ

වහා

6. නිලයෝජ් ්රධාාන ලේකම් (පාලන)
මර්දන

ඔඳතුම් ලාලේ කාරුණික

වහා

4. ජ්නාධිපති ලේකම්, ජ්නාධිපති කාර්යාලය

කටයුතු

කාරුණික

වහා

2. ගරු ්රධාාන අමාත්තුමා, ඌව පළාත්
දලන ගලනීම

ඔඳතුමාලේ

- පළාත්

භා ආයත්න ලඩාංගු

වහා
වන කමිවකව ලමලහය වීම

වහා

