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ගරු අමාත්ය තුමමාේ  ණිවුඩය  
 

 

මෙෙ අොත්ාාංශයට පව ා ඇා  ප් lධාා  ාා්යපප්   ුයම   රඇ ැලලුම්  ා ා 

ැ් බ් ධා ැාං ්යධා  ාවයුතු, ුමඇක්ෂිත ාානීප ජල ැලායුෙ ා ා ැනීාාඇක්ෂා  

ැඳා ා lමශශයට ප්  ලබාීමෙ මශ. එබලවි් , ආ්යථිා ැාං ්යධා ප ැ් බ් ධාමප්  

ඇජම   ලඩ ැවා ්  ල ීම ැෙැථ් උාාප ෝයර ැඳා ා අාමේ මූලිා  රකී්  

ාා්යපක්ෂෙ මලැ ක්රිීපාමකො රීම ෙ ාතා  ලතරමක මශ.  ාරරිා ජ තා  ැඳා ා 

lප්ලා  ලබාමතමි්   ාරම ාඇණම  අඇමුණු මුළුෙනි්  ෙ ැාක්ෂාමක ාඇරලනීෙ 

ැඳා ා ැා ාප වීෙව ැා ප්ා වීෙ ත මෙෙ අොත්ාාංශයට ම   ලතරමක ාා්යප ාඇපක් මශ.  
 

 

ප්ඇැාඇ ැාං ්යධා ප ැඳා ා  ාරම ාඇණප lධාා  මශ.    අතා ැ් ා ා මැොපාරලනී්  ෙගි්  

ඵලතායීතා ප ාා ළ  ලාංවීමේ   ාරම ාඇණ ක්රිීපා ලිප ශයට ක්ප්ෙමක රීරිෙ මෙෙ අොත්ාාංශයට ම  

ාා්යප ාඇප මශ. කුඩා ාරිොණ  රඇ 100 ා ඳු ාමර   ප් අතඇ, අාමේ අඛණ්ඩ අ ධාා ප ඒ 

ැ් බ් ධාමප්  මපොමු ාඇුය ලලමේ. ැාං ්යධා ප ැඳා ා ො ා ාරිොණ  රඇ 58 ක් ා ඳු ාමර   ප් 

අතඇ, ා්   රඇ 3ක් මාමඇහි lමුඛ අ ධාා ප මපොමු ාඇුය ලලමේ. 2017 ා ා ා්  ඔේබව ාප්රි 

 රඇ ල ැාං ්යධා  ාවයුතු සිදුාඇුය ලලමේ. ත ත, දිැ්ත්රිුක් ැාං ්යධා  ාමිවේමශ ැා ප ැෙගි්  

සිදුාඇ  ලත අ ශයට ්තා ැීකක්ෂණප ාත ්  ාඇරනිමි්  ත එක්  රඇපා ැාං ්යධා  ාවයුතු 2016 ා ා 

ාදිරි  ැඇ  ලීම ක්රිීපාමකො රීම ෙව ැලලුම්  ාඇ  ත.   
 

 

මෙෙ අොත්ාාංශයට ම  අම ක්  ලතරමක ාා්යප ාඇප  ුයම  “ැලෙව ුමඇක්ෂිත ාානීප ජලප” ලබාීමෙ 

මශ. ා මක ා 45.9% ක් වූ ආ ඇණමප්  ඔේබව ම ොැලලී රේ  ාඇමි්   ැඇ 2020    විවීම 

ජ තා මර්  60% ක් ැඳා ා  ල ජල ාා ුමා්  ලබාීමෙව ාවයුතු සිදුාඇුය ලලමේ.  ැඇ 2020    

විවීම ෙලාා ා   පිරිාා දු  ා මක ා 2% සිව 3.3% ක් තක් ා ආ ඇණප රීම ෙව අමේක්ෂා ාඇුය 

ලලමේ. නි්යොණාමකො මලැ මෙෙ අභිමපෝරප්  ජප රනිමි්  ධා ාමකො lප්ඵල ැෙින්  2015 

 ැම්ය දි මෙෙ අොත්ාාංශයට මප හි lශයට ාංැනීප  ්යධා පක් මා්    ලීම. එෙනිැා ෙ, ශයට ක්ප්ෙමක lප්ඵල 

lමශශයට පාව  ලුරුවම මි්  2016  ැඇ ැඳා ා ැලලුම්  රීම ෙව අමේක්ෂා ාඇුය ලලමේ.  
 

 

ො ා ාඇාක්රවෙබාු  ඇු  විසි්  “එක් ජල බිඳු ක් මක මිනිැා ම ුයම ්  lමපෝජ පව ම ොමර  මුු තව 

අාමමක ම ොා රි්  ” පුයම ්  lාාශයට ාඇ, ජලාශයට  ාදිාඇ  ලීම. මෙෙ  ත්  ෙගි්  ජලප ා ා ැලබලඳි 

අාමේ පුඇාණ ාාංජිම් ුව උුවෙම  විශිෂ්ඨමක ප මූ්යප්ෙමක ාඇයි. ාරිැඇපව මුතාා රි  ජලප 

ැ් බ් ධාමප්  ැාංාල්පීාඇණප රීම ම්  ීම  මකේ  හි ා ප්  මරෝලීප උණුුමෙ පවමමක අාමේ ජල 

ැ් ාත  ාවිතපව මපොතා රලනිම්  ා ා ැාංඇක්ෂණප රීම ම්  ා දිසි අ ශයට ්තා පක් ා ා අතාලමක පක් 

ා ප්  බ ව මෙෙ පුඇාණ රීපෙ  ෙගි්  ො ා ව ෙර මා් වීෙක් ාඇ  ත.  
 

ජල පිපැවා   ෙින්   ාණ්ඩ ා ා මැේ ා නිෂ්ාාත ම ීම ඒ ැඳා ා  ාවිතා    ජල ාරිො  ෙනිුය ලබයි. 

උතාා ඇණ මලැ වී  රාමශ ීම මා ෝ මඩනි්  ාලිැෙක් නිෂ්ාාත ම  ීම ඒ ැඳා ා  ාවිතා    ජල 

lොණප රණ ප ාළ ා ලරීප. ජල පිපැවා   ෙින්   ාවිතා    ජල lොණප පිලිබඳ තක්මැේුව ක් 

ලබා රලනිෙව ා ලරීවීෙ තුලි්  ජල  ාවිතප පිළිබඳ  රවිෙ ැා ප්ා ාළ ා ලරී මශ. ෙ ා ුමාරික්ෂණප 

ෙින්   ප් විප ා ලරී අහිතාඇ බලාෑ්   ලක් ාලිෙව ත ජල මූලාශ්ර් ම ත ආාුම පාෙව ැලලලැ්විෙ 

තුලි්  ජල ැාංඇක්ෂණපත සිදු මශ. මෙෙ ක්රවෙප ෙගි්  පිරිුමදු ජල ැ් ාත ාරිම ෝජ ප ාඇ  ලත ාා්යප 

ැ් බ් ධාමප්  ත අාවිත්රර රීරිෙ ැ් බ් ධාමප්  ත අ මබෝධා ාඇරලනිෙ ැඳා ා උාාාඇ මශ. ත ත එප 

ආ්යථිා ාවයුතු ැඳා ා ැා  ජී   අ ශයට ්තා ැඳා ා කුෙ  ීමො ක් තක් ා ජලප ෙත ඇඳා ාල ප්ප යුතුත, 

 ලනි රලවළු  ලව පිළිතුුව ැාපයි. මැොබාතා ෙ ා ා ජ තා  ප  අාංශයට  මතාෙ ැඳා ා ජල 

ාළෙ ාාඇණප ාළ ා ලරී ෝයරප්  පිළිබඳ  මැවීෙ නිඇ් තඇමප්  සිදුාළ යුතුප. එප මෙෙ 

අොත්ාාංශයට ම  පුළුල් ාලක්ාපයි.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

අා ම ත ැා මපෝරප ලබාදු්  මබොමා ෝ අඇමුතල් ාා්යශයට  ාුව ්  ම ත අාමේ ාෘතඥතා ප 

ාළාඇමි. ආසිපාුය ැාං ්යධා  බලාංකු  (ADB), DANIDA, JICA, SIDA, UNICEF, මලෝා බලාංකු  (Word 

Bank) ා ා ඔැ්මේිලිපාුය, ඔැ්ට්රිBපා, මබල්ජිප් , චී , lාංශයට , ා ාංමේරිපාුය, ා් දිපාුය, ම ත්යල් ත, 

ත.මාොරිපාුය ා ා ැ්ාාඤ්ඤ ඇජප්  ඒ අතරි්  ාලපී මාම   අඇමුතල් ාා්යශයට  ාුව ්  මශ.  

 

අ ැා ම , 2015  ැම්ය ීම අා ම ත උාාාඇ ාළ ැලෙව ො ැ්තූප් ් ත    අතඇ, 2016 ා ා ා්  

ඔේබවමක අා අොත්ාාංශයට ප ැෙර ාදිරි ැාං ්යධා   ලඩ ැවා ්  ැා්යථා මලැ ක්රිීපාමකො රීම ෙ ැතා ා 

ාා්යශයට  ාුව ්  ැෙඟ එක්  ාදිරිපව ාවයුතු රීම ෙව ො මක ඕ ෑාමි්  අමේක්ෂා ාඇමි. 

 

 

රාුඩෆ් හකීම් (ණා.ම) 

නගර සැලසුම් හා ජල සම්ණාදන අමාත්ය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ගරු රාජ  අමාත්ය තුමිය ේ  ණිවුඩය   

අා ජී මක    ාෘථිවිප ජලමප්  පිුවණ ග්ර ා මලෝාපක් ුව ත lමපෝජ පව 

රත ා ලරී ජල lොණප  ් ම්  0.03% රී. මි්  ාලා ලදිලි  ් ම්  අා 

 වපිවාමශ මාතඇ්  ජලප ප්බුණත lමපෝජ පව රත ා ලරී ජල lොණප 

ීමමිත බ යි. එමේ ෙ මලෝාම  ීමඝ්රතමප්   ලි     ජ  ැාංඛ්ා  ා ා 

ඔුව් මේ අ ශයට ්තා ෙත ජල ාරිම ෝජ ප ත ාා ළ මරොැ්  ත. 

එක්ැමක ජාතී් මේ  ැ්තම් ් තු ලව අුය   ැඇ 2050    විව මලෝාම  

ඇව ල් 60 ාව  ලි  ැාංඛ්ා ක් උග්ර  ජල හිඟපාව මුු ණාාුය  ත. ශ්රී  

ලාංාා  තුළ ෙෑත ාාලී    ප් ුවණු ැ්  ාවිා  ්ැ ප්  මතැ බලලීම්  ීම ජලප මා ේතු මාොව 

මර   ප් වූ රාං තුඇ තමකමක ප්  අෙතා ාළ ම ොා ලා. බාංරලාමේශයට ප  ලනි ඇව ල් 

නිඇ් තඇමප්  රාං තුඇ ත්යජ පව මුු ණාා  ත. ත මක අතරී්  ාරීැ්තා ප  ලනි ඇව ල් 

ජල හිඟප නිැා තලි  දුෂ්ාඇතා ් ව ාමක   ත. අමේ ඇමේ ෙෑත ාාලී  අමක තලකීෙ  ් ම් , 

උග්ර  නිපඟපාව මුු ණ ීම සිි  අා ඒ ා ා ැෙඟෙ තලි  රාං තුඇ තමක පාව ත මුු ණීමෙයි. 

පිරිසිදු ාානීප ජලප ම ොෙලප් ාෙ තුළ  ප්    රලවළු ැාංකී්යණප. ඒ අුය  ීමමිත ජල 

lොණපක් ාළෙ ාාඇණප ාඇ රනිමි්  ාානීප ජල අ ශයට ්තා ප ැා  අම කුමක සිපළුෙ 

ාවයුතු  ලව මපොතා රලනීෙ අත අා ා මුමශ  ප් අභිමපෝරපයි. 

ප්ඇැාඇ ැාං ්යධා ම  6    ාලක්ාප  ුයම  ැලෙව ුමඇක්ෂිත ාානීප ජලප  ා ා 

ැනීාාඇක්ෂා ාා ුමා්  ැලායීෙයි. එබලවි්  එෙ ාලක්ා ජප රනිමි්  මෙඇව සිපළුෙ ඇව 

 ලසිප් ව ුමඇක්ෂිත ාානීප ජලප ැලායීෙ ැා  ැනීාාඇක්ෂා ාා ුමා්   ලි  දියුණු ාඇමි්  

ජ තා  තලුය මක රීරිෙ ෙින්  ාරිැඇප ආඇක්ෂා ාඇ බීෙව ුමදුුම ාානීප ජලප ැලායීම්  

ාා්යප ාඇපව අපි උඇමත් ම මු. 

ජල මූලාශ්ර් අාවිත්රර වීෙ අා මුු ණ මත  lධාා  රලවළු රී. ත ත ා ඳු ා ම ොරමක  කුරඩු 

මඇෝරප  ලනි තමක ප් ව අා මුු ණ ීම සිටී. ඒ අුය  එ ලනි තමක ප්  ාාල ප රීම ෙව අ ශයට ් 

පිප ඇ අා විසි්  රනිමි්  සිි මු.  

එමේ ෙ මබොමා ෝවිව අා අෙතා ාඇ  ප් ැනීාාඇක්ෂා  ැ් බ් ධාමප්  ැලාා බල  විවත 

ා්  බලා ලඇ වීෙව අාව ා ලරීපා ක්  ලත. මලෝා මැෞඛ් ැාංවිධාා ප මා්  ා මත  ාරිදි 2020 

   විව බීෙව ුයුමදුුම ජලප ාා ප රීම ෙ නිැා  ප්    ජලප ආශ්රිෝත මඇෝරප්  මා ේතු මාොව 

මර   ප්    රලවළු ැොජම  දියුණු ව විශයට ාල බලාෑෙක්  ප් ාඇයි. 

අොත්ාාංශයට ප පවමමක  ප් ජාප්ා ජල ැ් ාාත  ා ා ජලාා ා   ෙණ්ඩලපමක, ජාප්ා lජා ජල 

ැලායු්  මතාා්යතම් ් තු මක එක්  මෙෙ  ාඇධූඇ ාා්යප ාඇප ෙල වි්  ාළෙ ාාඇණප ාළ 

යුතු   ත. ඒ ැඳා ා ඇවක් මලැමක, අොත්ාාංශයට ප මලැමක, එෙ අභිමපෝරප ජප රලනීෙව පිප ඇ 

රනිමි.  

 

 

විේ ේෂඥ වෛද  සුද්ශිනී  ්ර නා්දුපුල්ලේ්ල (ණා.ම) 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්ණාදන රාජ  අමාත්ය . 
 

 

 



 

අමාත්ය ාාං  ේ්ලතම්තුමමාේ  ණිවුඩය   
ඈත අතීතම  ීම අීමමිත ැ්  ාවිා ැ් ාතක් මලැ ැලලකූ ජලප, අත සිමිත 
ආ්යථිා ැ් ාතක් වි  ත. ජ රා  ප  ්යධා පමක, තාක්ෂණිා දියුණු මක 
නිැා මලො  ජල ාල්ලුෙ ීමඝ්රත මලැ  ලි  වී  ත. මෙෙ නිැා විමශයට ේෂමප්  
පිරිසිඳු ාානීප ජලප ම ුයම ්  විශයට ාල ාල්ලුෙක්  ත. ශ්රී  ලාංාා ාීම් මේ 
මෙෙ ාල්ලුෙ ැලායිෙ ැඳා ා 2015  ්යෂප    විව ඇව පුඇා ජල ැ් ාාත  
මපෝජ ා ක්රවෙ 331 ක් ක්රිීපාමකො  ප්බුණි. 2015  ්යෂප තුළ  ල ජල 
ැ් බ් ධාතා 121,723 ක් ැාපා  ප් අතඇ, 2015  ්යෂප    විව මෙෙ 
ජල මපෝජ ා ක්රවෙ ෙින්  මුළු  ල ජල ැ් බ් ධාතා මිලිප  1.95ක් ැාපා 
 ත. විැල් ජල ැ් ාාත   ්ාාෘප්, කුඩා ා ා ෙධා් ාරිොණ ජල ැ් ාාත   ්ාාෘප්,  මේශිප 
බලාංකු ෙින්  අඇමුතල් ැාපා රමක ජල ැ් ාාත   ්ාාෘප් ැා  ජාප්ා lජා ජල ැලලුම්  
මතාා්යතම් ් තු  ැතු   ප් lජා මුල ැාංවිධාා  ෙගි්  ක්රිීපාමකො ජල  ්ාාෘප් ල 
තාපාමක ප ෙින්  2015 මතැල් බ්ය ෙැ    විව ආඇක්ෂිත ාානීප  ල ජලප ජ රා  මප්  
සිපපව 45.9 ාව ැාපා  ත.  
 
2020  ැඇ    විව  ල ජල ැලායුෙ ජ රා  මප්  60% ාව ලබාීමෙ  අොත්ාාංශයට ම   
ාලක්ාපයි. ම්  ැඳා ා තල ව ක්රිීපාමකො  ා ප්   ්ාාෘප් ාි  මි්  නිෙ රීරිෙ, ැලලුම්  
ාඇ  ලත  ්ාාෘප් ාි  මි්  ක්රිීපාමකො රීරිෙ ැා      ්ාාෘප් ැඳා ා    ආමපෝජ  
ක්රවමෙෝාාප්   මාමඇහි අ ධාා ප මපොමු රීරිෙ තලි  අ ශයට ්තා පක්   ත.  
 
ා ඳු ා ම ොරමක  කුරඩු මඇෝරප  ්ාේත   ප් උතුුව ෙලත ාළාත  තුළු අම කුමක ාළාමක 
මාමඇහි විමශයට ේෂ අ ධාා ප මපොමු ාඇමි්  ුමඇක්ෂිත ාානිප ජලප ැලායිෙ ැඳා ා lප්ආශ්ර්ලප් 
කුඩා ජල පිරිාා දු ප් ත්රරාරාඇ (RO Plants) එෙ lමේශයට  ල ැා  එෙ lමේශයට  ල ාාැල් ල ත 
ැ්ථාපිත රීරිම්   ්ාාෘප් ක්රිීපාමකො මාම්ය. ම්     විව  lප්ආශ්ර්ලප්  ජල පිරිාා දු ප් ත්රර 135 
ක් ාෙණ ැ්ථාපිත ාඇ  ත.  
 
ීකව අෙතඇ  , එෙ lමේශයට  ල  ලසි ජල වලාංරී  ාවිතා රීම ෙව උ ් දු ාඇ    ලඩපිළිම ලක් 
ක්රිීපාමකො මශ. ත ත, ජල  ල දි්යඝ රීරිෙ ෙින්  ත මෙෙ lමේශයට  ලව ුමඇක්ෂිත ාානීප  ල 
ජල ැලායු්  සිදු රීරිෙ ැඳා ා අොත්ාාංශයට ම   ලි  අ ධාා ප මපොමු ාඇ  ත.  
 
අුයඇාධාපුඇ උතුඇ ජල ැ් ාාත   ්ාාෘප්ප ම්     විව ක්රිීපාමකො තමකමක ම  ා ප්  බලවි්  
එප නිෙවිමේ  ාුම ඇඹෑ  ැා  ෙලත ච්චිප lාමේශිප මල්ා්  මාොේඨාශයට  මතා තුළ  ප් සිපලුෙ 
ග්ර ාෙ නිලධාාම  මාොේඨාශයට  ැඳා ා ජල ැලායුෙ ආ ඇණප මශ. ඊව අෙතඇ , මෙෙ  ්ාාෘප්ම  
මත   අදිපඇ පවමමක ාතවිප, ාලබප්මරොල්ලෑ , ාා වරැ්දිගිලිප ැා  මා ොමඇොශාතා  ප  
lාමේය ප මල්ා්  මාොේඨාශයට  ැඳා ා ජල ැලායුෙ ආ ඇණප මශ. එෙගි්  ා දු ාම ොරමක 
 කුරඩු මඇෝරප  ්ාේත  ා ප්  ාා ත lමේශයට  ලව ුමඇක්ෂිත ාානීප ජලප ලබාීමෙව 
ා ලරීපා  ලලමේ.   
 
ත  ත,  ාරරිා lමේශයට  ල  ල ෙින්  ෙලාා ා   බලා ලඇ රීම ෙ තල ව ා ප්  සිපපව 2 ා 
lොණප 2020    විව සිපපව 3.3 තක් ා  ්යධා ප රීම ෙව අමේක්ෂිතප. ආතාප්  ම ොලබ  
ැෙැ්ථ ජල lප්ශයට තප සිපපව 27.6    අතඇ, එප  ්යෂ 2020    විව සිපපව 25 තක් ා අඩු 
රීම ෙව අමේක්ෂිතප. 
 
ජජ  ාරිැඇප, ජල ැ් ාමතහි ආඇක්ෂා  තා ුවුව ාඇමි්  ප්ඇැාඇ  රඇ ැලලුම්  ක්රිීපාමකො 
රීරිෙ ැඳා ා අොත්ාාංශයට ම  අ ධාා ප මපොමු ාඇ  ත. 2020    විව ුමළු, ෙධා් ා ා ො ා 
ාරිොණ  රඇ 100 ක්  වී  ාා ුමා්  ැහිත  ැාං ්යධා ප රීම ෙව බලාමාොමඇොමකතු මශ.  
  
 ාරරිා  මේ ෙ, අප් දුෂ්ාඇ ර් ො  තක් ා ආඇක්ෂිත ාානිප  ල ජල ැලායුෙ මේ ෙ 
ැනිාාඇක්ෂා  ්ාාෘප් ැා  ැලලුම් රත  රඇ බිහිාඇ ශ්රී  ලාංාා  ප්ඇැාඇ ැාං ්යධා පක් ාඇා 
රේ  ාඇවීෙ ැඳා ා lබල තාපාමක පක් ලබාීමෙ අොත්ාාංශයට ම  lමුඛ අමේක්ෂා යි.  
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හැඳි්දවීම 

 ාතප ජලප ආා ාඇ ා ා  ඳු්  ාලළඳු්  ො    ්යරපාමේ මූලිා අ ශයට ්තා ප් ප.  ාතප මිනිැාමේ 
මූලිාෙ අ ශයට ්තා ප ුව මක පිරිසිදු  ාතප ාතා ීමීකත ාරිැඇප් ී ීම ා ලඇ නිඇාපාැමප්  ලබා රලනීම්  
ා ලරීපා  ත ෙමක ා තී. අතීතම  ීම පිරිසිදු  ජලප ාා ුමම ්  ලබා රලනීම්  ා ලරීපා  ාල ප්පමක 
ජ රා  ම   ලි වීෙ, ා්යෝ ත  ්යධා ප ැ්  ාවිා ාරිැඇප වි ාශයට වීෙ ැා  ාාලගුණ ම  ැ්වී්  
 තුළු ාුවණු ඇාශිපක් ෙත පිරිසිදු  ාානීප ජලප  ැාපා රලනීෙ දුෂ්ාඇ වූ ාා්යපපක් බ ව අත ාමක  
 ත. ජලප ජී ම  උාත මේ  ෙ ාල ලමකෙ ත ාා්යමිා ැාං ්යධා ප ත තීඇණප ාඇ  lධාා ෙ ැාධාාප 
   බලවි්  ැෑෙ ඇජපාෙ  රකී්  අතරි්  lධාා  තල ක් තෙ ඇමවහි ජ තා ව ආඇක්ෂිත ාානීප 
ජලප ැලායීෙව ා ා ාා්යමිා ැාං ්යධා පව අ ශයට ් ජලප ැලායීෙව  හිමි    ත. 

ැෑෙ ඇවාෙ ජ තා ව ආඇක්ෂිත ාානීප ජලප ැලායීම්   ප්  ලතරමකාෙ නිැාෙ ම්  ැ් බ් ධාමප්   
අ් ත්ය ජාප්ා  ශයට මප්  ත අ ධාා ප මපොමුවීම්  lප්ඵලපක් මලැ එක්ැමක  ජාප්් මේ ැාංවිධාා ප 
විසි්  ැා ස්ර  ැාං ්යධා  අඇමුණ පිහිවේවීම්  ීම එහි අඇමුණු ාලක්ා අාංා 07 පවමමක 1990  ්යෂම ීම  
64% ක් වූ ආඇක්ෂිත ාානීප  ජල ැලායුෙ 2015  ්යෂප    විව 89.5% තක් ා  ්යධා ප ාඇ රලනීෙව 
ාලක්ා රත ාඇ ප්බූ අතඇ එප ැාධා ප ාඇ රලනීෙව ත ා ලරීවී  ත. 

ැා ස්ර  ැාං ්යධා  ාලක්ා පා මකාාලී  ාඇ ප්ඇැාඇ ැාං ්යධා  අඇමුණු පිහිවේවීම්  ීම ආඇක්ෂිත ාානීප 
ජලප ැලායීම්   ලතරමකාෙ නිැාෙ 2030  ැඇ    විව ැලෙව ආඇක්ෂිත ාානීප ජලප ැලායීෙව 
ාලක්ා ාඇ  ත. මෙහිීම ා්  ඔේබව මරොැ් ජලප දූෂණප අ ෙ රීම ෙ ෙින්  2030   විව ජලම   
ගුණාමකො ා ප   ලි  දියුණු රීම ෙ ත අඇමුණු ාඇ  ත. ආඇක්ෂිත ාානීප ජලප ැනිාාඇක්ෂා  පිළිබඳ 
අ් ත්යජාප්ා  ශයට මප්  ශ්රී  ලාංාා   ප් ාඇ රමක බලම්්  ා ා තෙ ඇමවහි ජ තා ව ාානීප ජලප 
ැලායීම්   රකීෙ ත විමශයට ේෂමප්   ාානීප ජලප ආශ්රිෝත  ඇමවහි lමේශයට  රීහිාපාෙ ජ තා  මුු ණාා 
 ප්  කුරඩු මඇෝගී තමකමක පත ෙත ශ්රී  ලාංාා ඇජපත ආඇක්ෂිත ාානීප ජලප ැලායීෙ ැ් බ් ධාමප්  
ුමවිමශයට ේෂී අ ධාා පක් මපොමු ාඇ  ත. 

ආඇක්ෂිත ාානීප ජලප ැලායීෙ ැ් බ් ධාමප්  වූ ඇජම  මෙෙ lමුඛ ැා  ුමවිමශයට ේෂී අඇමුණ ාවේාඇ 

රලනීෙ ැඳා ා  lප්ාමකප්  ැලලුම්  ැ් ාාත ප ක්රිීපාමකො රීම ෙ ා ා  රයිෙ ැඳා ා ඇජපව ැා ප වීෙ 

පිණිැ ාානීප ජලප ැලායීෙ ැඳා ා ම  ෙ අොත්ාාංශයට පක් ැෑෙ ඇජපක් විසි් ෙ ැ්ථාපිත ාඇ  ත. ඒ 

අුය  2015 ජ ාධිාප් ඇණමප්  අ තුුව ත   ාරරිා ැාං ්යධා , ජල ැ් ාාත  ා ා ජලාා ා   

 මි්  අොත්ාාංශයට පක් අාංා 1879/15 තඇණ 2015.01.18 දි ලප් රලැේ ාත්රරප ෙින්  lාාශයට පව ාමක 

ාඇ  ලීම. මෙෙ අොත්ාාංශයට ප පවතව ජාප්ා ජල ැ් ාාත  ා ා ජලාා ා   ෙණ්ඩලප, ජාප්ා lජා 

ජල ැලායු්  මතාා්යතම් ් තු ,  ාරරිා ැාං ්යධා  අධිාාරිප ා ා ාඩ්  මරොඩ රීම ම්  ැාංැ්ථා  ප   

මතාා්යතම් ් තු ා ා ආපත   තුලමක විප. 

 

 2015  ්යෂම  අමරෝැ්තු ොැම  ාල ලප් ාා්යලිම් ් තු ෙලප් ඇණමප්  ාුම   ල ත  තා ක් 
අොත්ාාංශයට  විෂප ාථප  ැාංමශයට ෝධා පව ලක්වූ අතඇ ඒ අුය  1933/13 අාංා තඇණ 2015 ැලේතල් බ්ය 
21 දි ලප් රලැේ ාත්රරප ෙින්   රඇ ැලලුම්  ා ා ජලැ් ාාත  අොත්ාාංශයට ප  ශයට මප්  ැ්ථාපිත ාල 
අතඇ ඒ පවතව ාමකවූ ආපත  ුවම  ජාප්ා ජල ැ් ාාත  ා ා ජලාා ා   ෙණ්ඩලප ා ා ජාප්ා lජා 
ජල ැලායු්   මතාා්යතම් ් තු යි. විෂප ාථප ැාංමශයට ෝධා ප ුව මක  ාානීප ජලප ා ා ැනීාාඇක්ෂා 
ාා ුමා්  ැලායීම්   රකීෙ අොත්ාාංශයට ප ම ත අඛණ්ඩ  ාල ම  ප්බූ බලවි්  ඊව අතාළ   2015  ්යෂප 
තුල  ැාංරත ා රී්  යුතු  ක්මෂේත්රරපව අතාල  lප්ාමකප් ැලලුම්  ැ් ාාත ප  ලඩැවා ්  ා ා  ්ාාෘප් 
ක්රිීපාමකො රීම ෙ ා ා  රයීෙ  අොත්ාාංශයට ප පවතව ාමකාල ආපත  ත ැ් බ් ධා ාඇ රනිමි්  ාවේ 
ාඇුය ලලබීප. 

2015 අමරෝැ්තු ොැම  අොත්ාාංශයට ප පවමමක ාල ලප් ආපත  ැ් බ් ධාමප්  ාඇ  ලත ැාංමශයට ෝධා ප 
අුය   ාරරිා ැලලුම්  විෂප ක්රිීපාමකො රීම ෙව  ධාාරිතා පක් ැහිත ආපත පක් අොත්ාාංශයට ප ැතු  
ම ොාල තීෙ මේ ෙ ඒ ැතා ා lප්ාාත  ම ්   ම ොෙලප්වීෙ මා ේතුම ්   රඇ ැලලුම්  විෂප 
ැ් බ් ධාමප්  2015  ්යෂම ීම අොත්ාාංශයට පව lොණ මක ාා්යපප ැාධා පක් ලඟා ාඇ රලනීෙව 
ම ොා ලරී විප. 

 

 

 
1| පි වේ   



 

 

 

තා්ශ  ්ද 

  රඇ ැලලුම්  ැා  ජලැ් ාාත  විෂපප්  ා ා ැ් බ් ධා lප්ාමකප්,  ලඩැවා ්  ැා   ්ාෘප් 

ැාැ් රීම ෙ ා ා අතාළ මතාා්යතම් ් තු,  ් ැ්ථාපිත ආපතප්  හි විෂපාථප පවතව රලම   

ඒ ා ා ැ් බ් ධා විෂපප්  අධීක්ෂණප ැා   රයීෙ. 

 

 විමශයට ේෂ  රඇ ැලලුම්  ා ා ැාං ්යධා  ාා්යපප්  

 

  ාරරිා ැාං ්යධා  ාවයුතු ල ීම ජාප්ා ම ෞප්ා ැලලුම්  ාත ්  මාොව මර  සිපලු 

ාදිරීම ්  ාවේයුතු මෙමා පවීෙ ා ා නිපාෙ ප රීම ෙ. 

 

 සිපළු පුඇ ලසිප් ව පිරිසිදු ාානීප ජලප ැලායීෙ තා ුවුව රීම ෙ පිණිැ ක්රිීපාෝයර රලනීෙ. 

 

 ජල ැලායු්  මැේ ා, ෙලාා ා   ක්රවෙ ැා  ැනීාාඇක්ෂා ාා ුමා්  පිළිබත  ාරික්ෂා රීම ෙ, 

ැලලුම්  රීම ෙ, ැලලුම්  ැලාීමෙ, ාදි රීම ෙ මෙමා පවීෙ ැා   ඩමකතු රීම ෙ. 

 

 lජා ජල ැ් ාාත  ැා  ැනීාාඇක්ෂා  ්ාෘප් ාා්යපක්ෂෙ  ැා  ක්රවොුයකුල  ක්රිීපාමකො 

රීම ෙ ැතා ා අ ශයට ් පිප ඇප්  රලනීෙ. 

 

 ජාප්ා ජල ැ් ාාත  ා ා ජලාා ා   ෙණ්ඩලප ැා  ජාප්ා lජා ජල ැ් ාාත  

මතාා්යතුම් ් තු  ම ත ා ඇා  ප් අම කුමක සිපළු විෂප්  ා ා ැ් බ් ධා ාවයුතු රීම ෙ. 

 

 ජාප්ා ජල ැ් ාාත  ා ා ජලාා ා   ෙණ්ඩලම  ැා  ජාප්ා lජා ජල ැ් ාාත  

මතාා්යතම් ් තුමශ ාා්යපප්  ුමාම ක්ෂණප රීම ෙ. 
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අමාත්ය ාාං    ටේේ ණෛතින ආ ත්යන 

 

2015 අමරෝැ්තු ො  ෙලප් ඇණමප්  අ තුුව , ශ්රී  ලාංාා lජාතා් ත්රිුා ැොජ ාීම ජ ඇජම  අාංා. 

1993/13 ා ා 2015 ැලේතල් බ්ය 21  දි ලප් අප් විමශයට ේෂ රලැේ ාත්රරප ෙගි්   රඇ ැලලුම්  ා ා ජල 

ැ් ාාත  අොත්ාාංශයට ප පවතව ාා ත ැඳා ්  ආපත  මතා ාමක ාඇ  ත.   

 

 ජාප්ා ජල ැ් ාාත  ා ා ජලාා ා   ෙණ්ඩලප  

 ජාප්ා lජා ජල ැලායු්   මතාා්යතම් ් තු  

 

 

ජාතිත ජලසම්ණාදන හා ජලාණෛහන මණ්යල  

 

ශ්රී  ලාංාාමශ ාානීප ජලප ැලායීම්   රකීෙ ආඇ්  ා අ ධිම  ීම ාල ම  ප්බුම්  ඇජම   ලඩ 

මතාා්යතම් ් තු වප. ාුම  මෙෙ  රකීෙ 1965 ීම   ප් ාඇුය ලලබූ ජල ැ් ාාත  මතාා්යතම් ් තු  

ම ත ාල රිණි.  

ශ්රී  ලාංාාමශ ාානීප ජලප ැලායීෙ ැ් බ් ධා ාප්ා ාැම   ඩා  ලතරමක ැාංධිැ්ථා පක්  ් ම්  ාානීප 

ජලප ැා  ැනීාාඇක්ෂා ාා ුමා්  ැලායීෙ ක්රවොුයකුල රීම ෙ ැතා ා 1975  ්යෂම  ීම අුයෙත වූ 

ාා්යලිම් ් තු ා තයි. මෙෙ ා ත  ෙගි්   ්යතො  ජාප්ා ජල  ැ් ාාත  ා ා ජලාා ා   ෙණ්ඩලප 

බිහි වූ අතඇ  එෙ ාා්යපප්   ාවේ රීම ෙව අ ශයට ් ජ ප්ා බලප ලලබිණි. 

ණැෛරී ඇති තා්ශ  ්ද 

 ාානීප ජලප ා ා ැනීාාඇක්ෂා ාා ුමා්  ම ොෙලප් විමශයට ේෂමප්  මැෞඛ් ත්යජ පව ලක්  

 ප් පුේරලප්  ා ා lමේශයට  ා දු ා රලනීෙ. 

 

 මේය ප ා ා විමේය ප අඇමුතල් පවමමක ාානීප ජල ැ් ාාත   ා ා ැනීාාඇක්ෂා  ්ාාෘප් ආඇ්   

රීම ෙව අ ශයට ් මුලිා ාවයුතු විේයශයට  ප රීම ෙ, ැලලුම්  රීම ෙ ා ා ක්රිීපාමකො රීම ෙ.   

 

 ජල ැ් ාාත  ා ා ැනීාාඇක්ෂා මපෝජ ා ක්රවෙ ක්රිීපාමකො රීම ෙ, ා මක ා මර  පාෙ ා ා 

ැතුවේතාපා මැේ ා ක් ාාරිම ෝගිා ජ තා ව ැලලීමෙ. 

 

 ැාපුය ලබ  මැේ ා ්  ැඳා ා ැාධාාඇණ රාැ්තු ක්රවෙපක්  ප් රීම ෙ ා ා රාැ්තු අප රීම ෙ. 

 

 ජාප්ා ජල ැ් ාාත  ා ා ජලාා ා   ෙණ්ඩලප විසි්  ැාපුය ලබ  මැේ ා ්  ෙල වි්  

ා මක ා මර  පාෙව අ ශයට ් ො   ැ් ාමක ැාං ්යධා ප, ා්යම ෂණ ා ා l ්යධා පව අ ශයට ් 

   තාක්ෂණප ා ඳු ා රලනීෙ, අප ලප ැ් ාාත ප ා ා මුල් ාාල ප  තුළු ඊව අතාළ ම  මක 

අුයශයට ාාංගිා ාා්යපප් . 
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ජාප්ා ජල ැ් ාාත  ා ා ජලාා ා   ෙණ්ඩලප ම ත ාල ම   ප් ාා ත  රකී්  ාවේ රීම ෙ ැතා ා 2015 

 ්යෂම  ීම  ාානීප ජල ැ් ාාත  මපෝජ ා ක්රවෙ 331 ක්රිීපාමකො ාඇමි්  ාල ප් අතඇ, එෙගි්  

ුමඇක්ෂිත ාානීප  ල ජලප ජ රා  මප්  35.2% ක් ැාපුය ලබයි. ත ත, ජාප්ා ජල ැ් ාාත  

ෙණ්ඩලම   ල ෙගි්  ෙලාා ා   ාා ුමා්  2% ක් ත ආ ඇණප මාම්ය. මෙෙ  මැේ ා ්   ා මක ා 

මර  පාෙව ා ා ැාං ්යධා ප ැඳා ා ඇමකෙලාම්  පිහිි  lධාා  ාා්යපාලපව අෙතඇ  ාළාමක ාා්යපාල 

11 ක් ත, දිැ්ත්රිුක් ාා්යපාල 25 ක් ත, ජාප්ා ජල ැ් ාාත  ා ා ජලාා ා   ෙණ්ඩලප ැතු    අතඇ, 

මෙෙ ආපතනිා  දා ප තුල විවිධා   ෘමකප්් ව අපමක 10,245 ා ාා්යප ෙණ්ඩලපක්  2015.12.31 දි  

   විව මැේ ප ාඇුය ලලබිප. 

 

 

ජාතිත ්ර ජා ජල සැණයුම් ේදණා්ශත්යේම්්දතුමෛ 

 

ජාප්ා lජා ජල ැලායු්   මතාා්යතම් ් තු  2014/09/22  රලැේ  නිමශත ප ෙගි්  2014/09/19 

   දි  සිව ක්රිීපාමකො    ාරිදි ැ්ථාපිත ාඇ  ලීම.   විමශයට ේෂමප්  ග්ර ාීකප lමේශයට   ල ජි මක   

ජ තා  ත  තුළු  ජ තා ව ාානීප ජල ා ා ැනීාාඇක්ෂා ාා ුමා්  ලබාීමම්  අඇමුණ  ප්  

ජාප්ා lජා ජල ැලායු්  මතාා්යතම් ් තු  පිහිවේ ා  ත. ජාප්ා ජල ැ් ාාත  ා ා ජලාා ා   

ෙණ්ඩලම  මැේ ා ආ ඇණප ම ොලලබූ lමේශයට  මාමඇහි මෙෙ මතාා්යතුම් ් තු  lධාා   ශයට මප්  

අ ධාා ප මපොමු ාඇුය ලබයි. 

 

තා්ශ  ්ද 

 ශ්රී  ලාංාාමශ සිපළුෙ ග්ර ාීකප ජ තා  ැඳා ා එෙ lජා මේ ැා  ාගිමක ප  ප්  පිරිසිදු ා ා 

lොණ මක ජලප, මුලිා මැෞඛ් ාා ුමා්  ැලායීෙ. 

 

 lජා මුල ැාංවිධාා  ල මුල් ාළෙ ාාඇණප  තුළු ාාල  ාවයුතු විධිෙමක රීම ෙ. 

 

 ග්ර ාීකප ජල ැ් ාාත  ක්මෂේත්රරම  නියුතු මේ  ෙ එෙ ක්මෂේත්රරපව ැ් බ් ධාතා  ප් අනිකුමක 

ආපත  ා ා ැාංවිධාා  ැ් බ් ධීාඇණප රීම ෙ. 

 

 ජල මුලාශ්ර් ැාංඇක්ෂණප රීම ෙ ා ා ජල මාෝෂිත lමේශයට  ුමඇක්ෂිත රීම ෙ ැඳා ා පා් ත්රරණපක් 

 ප් රීම ෙ. 

 

 ග්ර ාීකප ජල ක්මෂේත්රරපව අ ශයට ්    ා්යම ෂණ ආඇ්   රීම ෙ. 

 

මෙෙ ආපත ම  lධාා  ාා්යපාලප තල තුමරොඩ පිහිවේ ා  ප් අතඇ  ශ්රී  ලාංාාමශ දිැ්ත්රිුක්ා 25 ෙ  

ආ ඇණප    ාරිදි  දිැ්ත්රිුක් ාා්යපාල පිහිවේ ා  ත.  එහි විවිධා  ෘමකප්් ව අපමක 455 ා ාා්යප 

ෙණ්ඩලපක්  මැේ ප ාඇුය ලබයි. 
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්ර ස්ාාර   01 

මුලාශ්ර්ප-ජා. ජ. ැ. ා ා .ජ. ෙ.  
 

 

ජල සැණයුම් සම්බ්දධත්යා 
 

 

්ර ස්ාාර   02 
මුලාශ්ර්ප-ජා. ජ. ැ. ා ා .ජ. ෙ.  

 

 

 

45.9% 

36.5% 

13.90% 

3.2% 0.5% 

 ල ජල ැලායුෙ (45.9%) 

ආඇක්ෂිත රෘා ැ්ත ළිාං (36.5%) 

අ ාඇක්ෂිත ජල  ාවිතප 
(13.9%) 

 ල ළිාං (3.2%) 

 ලසි ජලප රැැ්රීම ෙ ැා  
අම කුමක (0.5%) 
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    ල ජල ැ් බ් ධාතා ැාංඛ්ා   මුළු  ල ජල ැ් බ් ධාතා ැාංඛ්ා  
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ශ්රී| ලාංතාේප සී ණාරෂකෂත ණහසුතම් 

 
 

්ර ස්ාාර   03 
මුලාශ්ර්ප-ජා. ජ. ැ. ා ා .ජ. ෙ.  
 

සුරෂකෂිත්ය ණාී   ජල  හා සී ණාරෂකෂාෛ පිළිබඳ ්ර තිණේති හා උණා  මා්ශග 

ඇමේ සිපලුෙ ජ තා  ැඳා ා ුමඇක්ෂිත ාානිප ජලප ා ා මැෞඛ්ාඇක්ෂිත ැනිාාඇක්ෂාා ාා ුමා්  

ැලායිෙ ඇජම  lමුඛ lප්ාමකප්පක් මශ. ඒ ැඳා ා ාා ත ැඳා ්  උාාප ෝයර අුයරෙ ප ාඇුය ලබයි. 

සුරෂකෂිත්ය ණාී   ජල සැණයුම පිළිබද උණා  මා්ශග 

 ාා ළ පමි්  ා ප්  රෘා ැ්ථ ා ා රෘා ැථ් ම ො   ාල්ලුෙ ැලාා බලලීෙ ෙගී්   ල ජල 

ැලායු්  ආ ඇණප ාා ළ  ලාංවීෙ. 
 

 ුමඇක්ෂිත ාානීප ජලප ලබා රලනීම්  ීම lාමේය ප  ශයට මප්  ා ප්  අැො තා අඩු රීම ෙ. 
 

 lමේශයට ප ාත ්  ාඇරමක  ැාධාා ා ා පිරි ලප ැඵලතා  ැලලරීල්ලව රනිමි්      ජල 

මපෝජ ා ක්රවෙ ැලලුම්  රීම ෙ. 

 ා ඳු ා ම ොරමක  කුරඩු මඇෝරප ාලප්ම   ප් lමේශයට  ැඳා ා ආඇක්ෂිත ාානීප ජලප ැලායීෙ. 

 ජල මුලාශ්ර්ප්  / තුළුොං / lජා මුලිා ැාංවිධාා  විසි්  ාළෙ ාාඇණප ාඇුය ලබ  මපෝජ ා 

ක්රවෙ  ල ජලම  තමකමක ප ැා  lොණප  ලි  දියුණු රීම ෙ. 

 ජල උාාඇණ / ම  මක උාාාංර ැතා ා lමිතී්  ා ඳු්  ාීමෙ ෙගි්    ල ජල ැලායු්  ක්රවෙ 

l ්යධා ප රීම ෙ. 

 ා ඳු ා ම ොරමක  කුරඩු මඇෝරපව මුලිා මා ේතු  ා ඳු ාරලනීෙ පිණිැ ැා  එෙ මඇෝරප 

 ලළලක්වීෙ ැඳා ා භූරත ජලප ාවිත්රර රීම ෙ ැඳා ා  ඩාමකෙ ශයට ා්තා  ැහිත ාවිත්රර රීම ම්  

ක්රවෙපක් ා දු ාරලනීෙ පිණිැ උැැ් ා ා  වී  ා්යම ෂණ/ අධා් ප්  සිදුරීම ෙ. 

 ාා්යමිා අාංශයට ප ැඳා ා  ්යධා ප ම මි්  ා ප්   ල ජල ාල්ලුෙ ැපුඇාලීෙ. 

  ල ජල මැේ ා ැලායීම්  මපීම සිි   ආපත ප් මේ ධාාරිතා ්   ලි  දියුණු රීම ෙ. 

 ජ තා හිතාාීක ලා  ලබ  ආපත පක්  ශයට මප්  ජාප්ා ජල ැ් ාාත  ා ා ජලාා ා   

ෙණ්ඩලප ා මක ාමර  පාෙ ැඳා ා ෙරමා් වීෙ. 

 

 

 

2% 

84% 

11.9% 

2.1% 

 ල ැනීාාඇක්ෂා 
ාා ුමා්  (2%) 

ැ්ථානීප ැනීාාඇක්ෂා 
ාා ුමා්  (84%) 

අම කුමක ැනීාාඇක්ෂා 
ාා ුමා්  (11.9%) 

ැනීාාඇක්ෂා ාා ුමා්  
 ාවිතා ම ොාඇ  (2.1%) 
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සුරෂකෂිත්ය ණාී   ජල සැණයුම් පිළිබඳ ඉලෂකත 

 2020    විව ශ්රී  ලාාංරීා ැලෙව ුමඇක්ෂිත ාානිප ජලප ැලායීෙ 

 2020    විව  ල ජල ැලායු්  ආ ඇණප 60% තක් ා  ්යධා ප රීම ෙ. 

 ා ඳු ා ම ොරමක මා ේතු්  ෙත      කුරඩු මඇෝරප ාලප්ඇ  ප් lමේශයට   ැඳා ා  ල ජල 

ාා ුමා්  ැලායීෙ. 

 ජලම  ගුණාමකො බ  100% රී්  තා ුවුව රීම ෙ. 

 ා්යෝ ත ැඳා ා ජල අ ශයට ්තා  100% රී්  ැ් පු්යණ රීම ෙ. 

 ාානීප ජල ාා ුමා්  ැාපුය ලබ  ආපතනිා  දා ප ාා්යපක්ෂෙ රීම ෙ. 

සී ණාරෂකෂාෛ පිළිබඳ උණා  මා්ශග 

 විමශයට ේෂමප්  ග්ර ාීකප ා ා  තු අාංශයට ප ත  තුලමක  ැනීාාඇක්ෂා ාා ුමා්   ාවිතප ාා ල  ලාංවීෙ. 

 ැනීාාඇක්ෂා  ා ා ැ් ැ්ථතා  පිළිබත අධා්ාානිා තලුය මක රීම ම්   ලඩ ැවා ්  ාල ලමකවීෙ. 

 lධාා   රඇ  ල ජලාා ා   ාා ුමා්  ාා ල  ලාංවීෙ. 

 දි යිම්  අාජල බලා ලඇ රීම ම්  මැේ ා  ඩාමක ාා්යපක්ෂෙ  ාවේරීම ෙ ැතා ා ැා ාප ැලලීමෙව 

ා ලරී   ාරිදි  ජාප්ා ජල ැ් ාාත  ා ා ජලාා ා   ෙණ්ඩලම  ාවයුතු lප් දා රත රීම ෙ. 

 

සී ණාරෂකෂාෛ පිළිබඳ ඉලෂකත 

 දි යි  පුඇා 100% ා මැෞඛ්ාඇක්ෂිත ැනීාාඇක්ෂා ාා ුමා්  තා ුවුව රීම ෙ. 

 2020    විව  ාරරිා ජ රා  මප්  3.3% ක් ැඳා ා  ළ ෙලාා ා   ාා ුමා්  ැලායීෙ. 

 

අමාත්ය ාාං   හා ට  ටේේ ඇති ආ ත්යන වි් ්ද ි3 ාේමත ෛ ාණිති හා ෛැයසටහ්දෛල  

තා්ශ  සාධන  මැී ම සඳහා වූ ද්ශ ත 
 

අොත්ාාංශයට ප ැා  ඒ පවමමක ා ප්  ආපත  විසි්  ක්රිීපාමකො  ලඩැවා ්  ා ා  ්ාාෘප් ල ාා්යප 

ැාධා ප ෙලනීෙ ැඳා ා ඒ ඒ ක්මෂේත්රර අුය  ාා ත ැඳා ්  ත්යශයට ා  ාවිතා ාඇ  ලබයි. 
 

I. ණාී   ජල ණහසුතම් ෂකේෂේත්ර  සඳහා තා්ශ  සාධන ද්ශ ත 
 

1. ආඇක්ෂිත ාානීප ජල ආ ඇණ lප්ශයට තප  

2.  ල ජල ආ ඇණ lප්ශයට තප 

3. මුළු දි යි  ැඳා ා ආතාප්  ම ොලබ  ජල lප්ශයට තප 

4. මාොළඹ  රඇම  ආතාප්  ම ොලබ  ජල lප්ශයට තප 

5. මුළු  ල ජල ැ් බ් ධාතා ැාංඛ්ා   (ජා.ජ.ැ.ෙ. ෙගි්  ැාපුය ලබ ) 
6.  ්යෂප තුළ ලබාදු්     ජල ැ් බ් ධාතා ැාංඛ්ා  (ජා.ජ.ැ.ෙ. ෙගි්  ැාපුය ලබ ) 

 

II. සී ණාරෂකෂත ෂකේෂේත්ර  සඳහා තා්ශ  සාධන ද්ශ ත  
 

1. lොණ මක ැනීාාඇක්ෂා ාා ුමා්  lප්ශයට තප 

2.  ල ෙලාා ා   ාා ුමා්  lප්ශයට තප 
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තා්ශ  සාධන  ලඟාතර ගැනිම සඳහා 2015 ෛ්ශෂ  තුමළ ි3 ාේමත තර ල ලැ ව ෛ ාණිති හා 

ඉටුතල තා්ශ  ්ද 

 ෛ ාණිති සාරාාං   

 

අ ල 

අාංත  
විස්ත්යර  

ෛ ාණිති 
සාංඛ් ාෛ 

2015 සඳහා 
ේෛ්දවූ ්ර තිණාදන  

(රු.ිය.)  

මූල  ්ර ගති  
01.01.2015 ් ට 

31.12.2015 
(රු.ිය.) 

1 නගර සැලසුම් හා ජල සම්ණාදන අමාත්ය ාාං   

1.1 lජා ජල ාා ුමා්  ැලලීමම්   ්ාාෘප්  6 1,448.99 1,085.00 

1.2 
ජල ැ් ාාත ප ා ා ැනීාාඇක්ෂා   ලි දියුණු 
රීම ම්   ්ාාෘප්ප (මලෝා බලාංකු ආධාාඇ) 

1 10.00 6.92 

උණ එතතුමෛ 7 1,458.99 1,091.92 

2 ජාතිත ජල සම්ණාදන හා ජලාණෛහන මණ්යල  

2.1 
විමේශයට  අඇමුතල් පවමමක ක්රිීපාමකො ජල ැ් ාාත  
 ්ාාෘප්                   

20 9,703.00 20,770.86 

2.2 
විමේශයට  අඇමුතල් පවමමක ක්රිීපාමකො ෙලාා ා   
 ්ාාෘප්                       

5 420.00 2,160.01 

2.3 ුමළු ා ා ෙධා් ාරිොණ  ්ාාෘප්  51 2,967.50 1,790.92 

2.4 
මේය ප බලාංකු ෙගි්  අඇමුතල් මපොත ා ක්රිීපාමකො 
ාඇ   ්ාාෘප්  

6 - 8,054.00 

උණ එතතුමෛ 82 13,090.50 32,775.79 

3 ජාතිත ්ර ජා ජල සැණයුම් ේදණා්ශත්යේම්්දතුමෛ   200.00 149.34 

උණ එතතුමෛ   200.00 149.34 

මුළු එතතුමෛ   14,749.49 34,017.05 

 

*  2015 මුද්රි්ත  ැ්තම් ් තු ව අුය   ්ාාෘප් 04 ක් ැඳා ා ාෙණක් lප්ාාත  ම ් ාඇ  ප්  

අතඇ, ජාප්ා ජල ැ් ාාත  ා ා ජලාා ා   ෙණ්ඩලප ම ත ලබාදු්  බලදු් ාඇප පවමමක 

 ්ාාෘප් ැඳා ා විපත්  තඇා  ත.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8| පි වේ   



 

 අොත්ාාංශයට ප විසි්  ැෘු  ෙ ක්රිීපාමකො ාල  ්ාාෘප් ා ා ාවේාල ාා්යපප්    
 

  ෛ ාෛ ාණිති ණිති   

1. මූලප ා දු ා ම ොරමක  කුරඩු මඇෝරප ාලප්ඇ ා ප්  lමේශයට   ලව ුමඇක්ෂීත ාානීප ජලප ලබා 

දිෙ  

2. SACOSAN (තකුණු ආසිපාුය ැනිාාඇක්ෂා  පිළිබඳ ැ් ේ ත්රරණප) lාාශයට  ප පවමමක 

ැනිාාඇක්ෂා   ලි දියුණු රීරිම්   ලඩැවා  .  

3.  ලසි ජලප එක්රැැ් රීරිම්   ලඩැවා  .  

4. ජල මාෝෂා lමේශයට  ආඇක්ෂා රීරිම්   ලඩැවා  . 

5. ග්ර ාමිප ජල ැ් ාාත ප ා ා ැනිාාඇක්ෂා   ලි දියුණු රීරිම්  ා ා lජා පි තල ාා ුමා්  

ැාං ්යධා ප රීරිම්   ලඩැවා  . 

6. අාජල ාළෙ ාාඇණප ා ා  ලසි ජල රැැ් රීරිෙ ැ් බ් ධාමප්  ඇාජ් ආපත ප්  හි  ා ා  

ාළාමක ාාල  ආපත ප්  හි තාක්ෂණිා නිළධාාරි්  ැතා ා ා මක ුය ලබ  පුු ණු 

 ලඩැවා ් . 

7. ජල ැ් ාාත ප ා ා ැනීාාඇක්ෂා   ලි දියුණු රීම ම්   ්ාාෘප්ප (මලෝා බලාංකු ා ා ශ්රී  ලාංාා 

ඇජම  අඇමුතල්)   

 
 

01. මූල  හඳුනා ේනොගේ ෛකුගඩු ේරෝග  ණාලන  සඳහා සුරෂකෂිත්ය ණාී   ජල  ලබා දීම. 

අුයඇාධාපුඇප, මාොමලෝ  ුව , කුුවණෑරල,  ශනිපා , ොතමල්, බදුල්ල, ා ් බ් මතොව, අ් ාාඇ, 

ත්රිුකුණාෙලප, මුලප්ශ, මෙො ඇාරල ප  දිැ්ත්රිුක්ා  ල ොඇා් ප්ා ා ා මබෝම ො   මඇෝරපක් මලැ 

 ්ාේත ම මි්  ා ප්   ා ඳු ා ම ොරමක  කුරඩු මඇෝරමප්  බලාෑෙව ලක්   ප් lමේශයට    ල 

ජි මක   ජ තා  ම ත  ුමඇක්ෂිත ාානීප ජලප ැලායීෙ අඇමුණු මාොව මාි  ාාලී , ෙධා් ාාලී  

ා ා දිගු ාාලී   ශයට මප්   ලඩ ැවා ්  ා ඳු ාමර  එෙ  ලඩැවා ්  ක්රිීපාමකො රීරිෙ ආඇ්   ාඇ  

 ත. ම්   ැඳා ා 2015  ්යෂම  ුව.මි. 1000 ා මුතලක් ම ්  ාඇ ප්බූ අතඇ, ා්  ුව. මි. 864.9 ක්  ලප 

ාඇමි්  ාා ත  ්ාාෘප්  ක්රිීපා ව  ාං   ලීම.  ැඇ අ ැා ප    විව 86% මුල් lරප්පක් අමක ාඇ 

මර   ත.  
 

මෙහිීම ක්රිීපාමකො  ලඩ ැවා ්  අතඇ  ල ජල දිගු ෙින්  පිරිසිදු ජලප ැලායීෙ lධාා   ලඩැවා  ක් 

මශ. 2015  ්යෂම ීම රී.ීක. 90 ාෙණ ජල  ල දිගු ලබා ීම්  සිදු ාඇ  ප් අතඇ, ඒ ැඳා ා ුව.මි. 240ක් 

ාෙණ  ලප විප. 

ජල  ල දිගු ලබා දිප ම ොා ලරී lමේශයට  ැතා ා lප් ආශ්ර්ලත ජල පිරිාා දු ප් ත්රර (RO Plants) ැ්ථාපිත 

රීම ෙ,  ලසි ජල වලාංරී ාදි රීම ෙ, බුවැ්ය ෙින්  ාානීප  ජලප මබතා ා ලම ෙ ආීම  ලඩ ැවා ්  ක්රිීපාමකො 

විප. 

 2015  ැම්යදි lප් ආශ්ර්ලත ජල පිරිාා දු ප් ත්රර ැ්ථාපිත රීම ෙ පවමමක  ප් ත්රර 37ක්  ලබා ීම 

 ත. මෙහිීම ෙලත ච්චිප , ාලබිප්මරොල්ලෑ , ාතවිප, ඇඹෑ , මා ොමඇොශාතා , ාා වරැ්දිගිලිප, 

දිුරලාරල, ෙලදිරිගිරිප, ලාංාාපුඇ, බදුල්ල lමේශයට   ලව lමුඛැ්ථා ප ලබා ීම  ත. ාාැලල් 

ැඳා ා lප් ආශ්ර්ලත ජල පිරිාා දු ප් ත්රර 83ක්  ලබා ීම  ත.  

 

 

 

 

 

9| පි වේ   



 

 

 බුවැ්ය ෙින්  ජලප ලබා ීමෙ,   ල ළිාං ෙගි්  ජලප ැලායිෙ,  ලසි ජල වලාංරී ාදි රීම ්  ම්  

පවමමක සිදු ාඇ  ලත අම කුමක  ලඩැවා ්  මශ.  

 

 ා ඳු ා ම ොරමක  කුරඩු මඇෝරප  ැඳා ා    මුලිා මා ේතු්  ාරික්ෂා රීරිෙ ැඳා ා චී ප ා ා ශ්රී  

ලාංාා  අතඇ අ මබෝධාතා ගිවිුම්  මතාක් අමකැ්  ාඇ  ලදි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. SACOSAN (දකුණු ආ්  ා ල සී ණාරෂකෂාෛ පිළිබද සම්ම්දත්රණ ) ්ර තා න   ටේේ 

සී ණාරෂකෂාෛ ෛැඩිදියුණු කිරිේම් ෛැයසටහන ි3 ාේමත කිරිම.  
 

ැනීාාඇක්ෂා  පිළිබඳ තකුණු ආසිපාුය ැමුළු  ැාක් ාලාපිප ඇව ල ැනීාාඇක්ෂා   ලි  දියුණු රීරිෙ 

මුලිා අඇමුණ ාඇමර    ැඇ මතාා ව  ඇක් අතාල ඇව ල ඇජප්   ෙගි්  ා මක ුය ලබ  

ැමුළු රී.  මෙෙ ැමුළුමශ lධාා  අඇමුණ  ් ම්  ැාක් ාලාපීප ඇව ල ජ තා  අතඇ ජලප, 

ැනීාාඇක්ෂා  ා ා මැෞඛ් පිළිබත ැාංාල්ාප මේශයට ාාල   ාපාමක ප ා ඇා ා l ්යධා ප රීරිෙයි. ඒ 

අුය   2011  ැම්ය ශ්රිෝ ලාංාාමශ දි ාල ප් ැනීාාඇක්ෂා  පිළීබත ා තඇ   තකුණු ආසිපාුය ැමුළුමශ ීම 

ර්  ා ලත lප්ාමකප්ෙප තීඇණප් ව අුය  ැනීාාඇක්ෂා ාා ුමා්   ලි දියුණු රීරිෙ ැතා ා ුව.මි. 23 

ක් 2015  ැඇ ැඳා ා අප ලප lප්ාාත   ශයට මප්  ම ්  ාඇ  ලීම.  

ම්  පවමමක ාඇුය ලලබු ාා ත ැඳා ්   ලඩැවා ්  ජාප්ා ජල ැ් ාාත  ා ා ජලාා ා   ෙණ්ඩලම  

ැා  ජාප්ා lජා ජල ැලායු්  මතාා්යතම් ් තුමශ ැා ප  ප්  ක්රිීපාමකො ාඇ  ලදි. 2015  ැඇ 

අ ැා ප    විව ුව.මි. 12.5 ක්  ලප ාඇ  ප් අතඇ, 60% ා ම ෞප්ා lරප්පක් ැා  54% ා මුල් 

lරප්පක් අමකාඇමර   ත. 

2.1  මතෝඇා රමක lාමේය ප මල්ා්  මාොේඨාශයට  ල ජි මක    අඩු ආතාප් ලාභී ාුවල් 480 ක් ැා   
ැනීාාඇක්ෂා ාා ුමා්  අඩු ාාැල් 7ක් ැඳා ා  ලසිරීළි ාදිරීරිෙව ාවයුතු ාඇ  ලදි.  
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2.2  ජල , සී ණාරෂකෂාෛ හා ස්ෛස්ාත්යාෛ  සඳහා ණැෛති දකුණු ආ්  ා ල ිනෂ  සමුළුෛ (WASH)  
 
2013  ැම්ය ම් ාාලම  ාමකෙණ්ඩු ුය ඇ ාල ප් ැනීාාඇක්ෂා  ැ් බ් ධා ාැ ්  තකුණු ආසිපාුය 
ැමුළුමශ ීම ජාප්ා ෙේවමි්  ා ා lාමේය ප ෙේවමි්  ැනීාාඇක්ෂා  ැ් බ් ධා  lප්ාමකප් ා ා තලුයෙ 
ැ් බ් ධා ැමුළු ක් ාල ලමකවීෙව මපෝජ ා විප. එෙ ැමුළු  විමශයට ේෂමප් ෙ ශිෂ්යි්  ා ා තුවණයි් මේ 
ැා  ාගිමක මප්  ාල ලමකවීෙව  ශ්රී  ලාංාා ඇජප එහිදි  මපෝජ ා ාඇ  ත.  
 
ඒ අුය  ා ප ම නි SACOSAN ැමුළු  ාල ලමකවීෙව මාඇ මෙෙ තකුණු ආසිපාුය ශිෂ් ැමුළු  

ාල ලමකවීෙව රමක තීඇණප අුය  පමි්  අා අොත්ාංශයට ප, අධා්ාා  අොත්ාාංශයට ප ා ා අම කුමක අතාල 

ාා්යශයට  ාුව ් මේ ැා  ාගිමක මප්  2015 ු නි ොැම දි මෙෙ ැමුළු  ැා්යථා  ා මක   ලදි .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3  ේදේමෝදර සී ණාරෂකෂත  ගම්මාන    
 
බදුල්ල දිැ්ත්රිුක්ාම , ා ාලි ල lාමේය ප මල්ා්  මාොේඨාශයට ම  මශ ලල්හි්   ග්ර ාෙ නිලධාාරි  ැම්  
මතමෙෝතඇ  මකමමක අ ෙ තමකමක පා ාල ප් ජල ැ් ාාත  ා ා ැනීාාඇක්ෂා  ාා ුමා්   ලි  දියුණු 
රීම ෙ මෙෙ  ලඩ ැවා ම්  අඇමුණ විප.  
 
ඒ අුය  ාානීප ජලප ම ොෙලප් ාුවල් 77ක් ැඳා ා ාානීප ජල ාා ුමා්  ා ා ැනීාාඇක්ෂා ාා ුමා්  
ම ොෙලප් ාුවල් 50ක් ැඳා ා  ලසිරීළි ාා ුමා්  ලබා මත  ලීම.  
 

 
 
2.4 සී ණාරෂකෂාෛ පිළිබඳ ජාතිත ්ර තිණේති  

ෛසර 2020    විව ැෙැ්ථ ශ්රී  ලාාංරීා ජ තා ව ුමඇක්ෂිත ාානීප ජලප ැා  මූලිා ැනීාාඇක්ෂා 

ාා ුමා්  ලබා ීමෙ තා ුවුව රීම ම්  අඇමුණ ැාක්ෂාමක ාඇ රලනීෙ ැඳා ා  එෙ අාංශයට ප ා ා ැ් බ් ධා 

ාා්යශයට  ාුව ් මේ ැා  ාගීමක මප්  ැනීාාඇක්ෂා  පිළිබඳ ජාප්ා lප්ාමකප්ප මාවේ් ාමක මාොව 

ාලබි ේ අුයෙලප්ප ලබා රලනීෙ ැඳා ා ාා්යලිම් ් තු ව ාදිරිාමක රීම ෙව ා ලරීවිප. 
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03. ෛැ්  ජල  රැස් කිරීේම් ෛැයසටහන 

දි යිම්  අඩු  ්යෂාාත පක් ැහිත lමේශයට  ාලක්ා ාඇමර  එහි ම මැ  ජ තා මේ ජල අ ශයට ්තා ප 

ැපුඇාලිම්  l  පක්   ශයට මප්   ලසි ජලප එක් රැැ් රීරිම්   ලඩැවා   ක්රිීපාමකො මාම්ය.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2015  ්යෂප ැඳා ා ුව.මි. 05 ා මුතලක් ම ්  ාඇ  ලත අතඇ, එප ක්රිීපාමකො රීම ෙ ජාප්ා lජා ජල 

ැලායු්  මතාා්යතම් ් තු  ම ත ාල රිණි.  ලසි ජලප එාතු රීම ම්  ාේධාප් ාදිරීම ෙ ැඳා ා ුමදුුම 

ැ්ථා ප්  ා ඳු ා මර   ලඩ ආඇ්   ාඇ  ත. 2015  ැඇ අ ැා     විව 40% ම ෞප්ා lරප්පක් ැා  

30% මුල් lරප්පක් ලඟා ාඇමර   ත.  

 එක් දිැ්ත්රිුක්ාපාව ුව. 1,250,000 ම ්  ාඇ  ලත අතඇ, වලාංරී 24 බලගි්  පුමකතලෙ, 

රීලිම ොච්චි, ඇමක පුඇ ා ා මෙො ඇාරල ප  දිැ්ත්රිුක්ා ල වලාංරී 96ක් ාදි රීම ෙව ැලලුම්  ාඇ  

ලදි. 

 

 

04. ජල ේණෝෂත ්ර ේශ  සාංරෂකෂණ  කිරීේම් ෛැයසටහන 

මිනිැ් ක්රිීපාාාඇා්  මා ේතුම ්  සිදු    ජල මූලාශ්ර් දූෂණප වීෙ  ලලලක්වීෙව පිප ඇ රලනීෙමක, පිරිසිදු 

ාානීප ජලප ැලායීෙ ැඳා ා  ලතරමක ැාධාාපක්    ජල මාෝෂා l මේශයට  ආඇක්ෂා රීම ෙ ැඳා ා 

අොත්ාාංශයට ප විසි්  ජාප්ා ජල ැ් ාාත  ා ා ජලාා ා   ෙණ්ඩලම  ැා  ජාප්ා lජා ජල ැලායු්  

මතාා්යතම් ් තුමශ ැා ප  ප්  මෙෙ   ලඩැවා   ක්රිීපාමකො ාඇ  ලදි.  

 

ඒ අුය  ජල මූලාශ්ර් ැාංඇක්ෂණප ා ා ආඇක්ෂා  තා ුවුව රීම ෙව එෙ lමේශයට ප්  හි  ප් ඛාත පව  ාමක  

 ප් ාඩ්  පු ුවමකථාා ප රීම ෙ, ඒ ආශ්රිෝත lමේශයට ප්  හි අවිධිෙමක  ාවිතප්   ලළලක්වීෙ, එෙ lමේශයට ප්  

ාළෙ ාාඇණප රීම ෙ ැඳා ා ැාාල් lමශශයට පක් අුයරෙ ප රීම ෙව lප්ාමකප් ැාැ් ාඇ  ලීම. 
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ඒ පවමමක 2015  ්යෂප ැඳා ා ුව.මි. 05 ා මුතලක් ම ්  ාඇ  ලත අතඇ ඒ ෙගි්  ඌ , ැබඇරමු  ා ා 

ෙධා්ෙ ාළාමක 03 ැඳා ා මුතල්  ලප ාඇ  ත. ඒ අුය  2015  ැඇ අ ැා     විව 40% ම ෞප්ා 

lරප්පක් ැා  50% මුල් lරප්පක් ලබා  ත. 

 ඌ  ාළාමමක දිපතලා  ජල ැ් ාාත  ක්රවෙප පවමමක ාා මරොල්ල ජල මාෝෂා lමේශයට  තුළ සිදු 

ාළ  ලඩැවා ්  

 ශ්ර්ෙතා   ලඩැවා ්           

 තලුය මක රීම ම්  පු ුව ැවිරීම ෙ.  

 ීමො ැවා ්  ාඇ  ාණු සිවේවීෙ. 

 

 
 

 

 ැබඇරමු  ාළාමමක  ා ලළිපමරොඩ  ා ා ාලල්ෙඩුල්ල ජල මාෝෂා lමේශයට      

 

 බිමැෝ මතොළ ොයිම්  නි ාැ 08ක් ැඳා ා  ලසිරීළි වලාංරී ලබා ීමෙ. 
 

 ාාබනිා එළ ළු ා ා මමක  රා ආඇ්   රීම ෙ (ජල මාෝෂා lමේශයට  ආශ්රිෝත  ාදිාංචි 

ජ තා  තලුය මක රීම ම්   ලඩමුළු ක් ාල ලමකවීෙ, ාාබනිා එළ ළු  රා  

ැ් බ් ධාමප්  ක්මෂේත්රර පුු ණු ක් ලබා ීමෙ, උතළු/තාච්චි/මුල්ලු  ලනි මරොවි උාාඇණ 

ලබා ීමෙ, එළ ළු බීජ ා ා මාෝ මාෝැ්ේ මාොමා ොඇ ලබා ීමෙ) 
 

 බිමැෝ මතොළ ොයිම්  ාුවුව මැේීම පාෙ  ලළලක්වීෙව උණ ාඳුුව සිවේවීෙ. 
 

 ාලිමබෝධා ාශයට ා ා ා ඇැාපනිා මාොමා ොඇ  ාවිතප නිැා සිදු   ාරිැඇ ා ානිප 

 ලළලක්වීෙව අ  ාතාමකො ා ා තලුය මක රීම ම්  පු ුව ැවිරීම ෙ. 

 

  ලසිරීළි ම ොෙලප් ාුවල් 30ක් ැඳා ා මුල් ආධාාඇ ලබා ීමෙ සිදු ාඇ  ත . 
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 ෙධා්ෙ ාළාමමක රිරීල්ලරැා්ඩ ජල ැ් ාාත  ක්රවෙප  

 මූල්ඔප  මකමමක  ලසිරීළි 22 ක් ාදි රීම ෙ ආඇ්   ාඇ  ලදි. 

 
05. ග්රාමී  ජල සම්ණාදන  හා සී ණාරෂකෂාෛ ෛැඩිදියුණු කිරිේම් හා ්ර ජා  ටිත්යල ණහසුතම් 

සාංෛ්ශධන  කිරිේම් ෛැයසටහන. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ජ තා ව ුමඇක්ෂිත ාානීප ජලප ැලායිෙ ා ා ැනීාාඇක්ෂා මැේ ා ැලායිෙ තුළි්  මැෞඛ් ා ා ො   

ැාං ්යධා ප  ලි  දියුණු රීරිෙ අඇමුණු ාඇමර  2014  ැම්ය සිව ක්රිීපාමකො ාඇුය ලබ   ෙඩාළපු , 

ේ  ාඇෙ ා ා  ුවනිපා ප  දිැ්ත්රිුක්ා  ල lජා පි තල ාා ුමා්  ැාං ්යධා ප, බදුල්ල ා ා මෙොණඇාරල 

ග්ර ාමිප ජල ැ් ාාත ප ා ා ැනිාාඇක්ෂා    ලි  දියුණු රීරිෙ ප   ලඩැවා ්  ක්රිීපාමකො ාඇ  ලීම. 

ම්  ැඳා ා 2015  ්යෂම  ුව. මි. 135 ා මුතලක්  ලප වී  ත.  

  

06.  අණජල තලමනාතරණ  හා ෛැ්  ජල  රැස් කිරිම පිළිබද ණළාේ ණාලන ආ ත්යන ්දහි 

ත්යාෂකෂිවත නිලධාරි්ද සදහා ුලහුණු ෛැයමුළු ණැෛැේවීම.  
 

 ජල මුලාශ්ර් ැා  භූරත ජලප අාවිත්රර වීෙ මා ේතුමාොව මර  ජ තා ව ාානීප ජලප ැලායිම්  ීම 

ෙතු   රලවළු  ව එක් පිළිපෙක් මලැ අාජලප ා ා ෙලාා ා   බලා ලඇ රීරිෙ ාරිැඇපව 

ා ානිපක් ම ො   මලැ සිදු රීරිෙ ා ා දි යිම්  අඩු  ්යෂාාත ප ැහිත lමේශයට  ැඳා ා  ලසි 

ජලප රැැ් රීම ෙ ැ් බ් ධාමප්  ත, නි ාැ ැලලුම්  රීම ම්  ීම ා ා ාඩ්  මාොවැ් ාඇ විරීණීම්  

ීම ඇජප විසි්  තල ව ා  ා  ප් ා මක ා ා මඇගුලාසි ැ් බ් ධාමප්  තලුය මක රීම ෙ ැඳා ා 

ාළාමක ාාල  ආපත  ල තාක්ෂණ නිලධාාම ්  ුමදුුම පලයි මපෝජ ා විප.  
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 ඒ අුය  ාළාමක ාාල  ආපත   ල තාක්ෂණ නිලධාාම ්  තලුය මක රීරිෙ ැඳා ා  ලඩමුළු 

ොලා ක් ාළාමක ෙේවමි්  ාල ලමකවිෙ ව ාවයුතු ාඇ  ලදි. ඇමක පුඇ, ාෑරල්ල, මාොළඹ, 

අ් ාාඇ, ත්රිුකුණාෙලප, ෙඩාළපු  ා ා ොතඇ ප  දිැ්ත්රිුක්ා ල මෙෙ  ලඩමුළු  ැා්යථා  

ා මක   ලදි. මෙෙ  ලඩැවා   ම ුයම ්   විැල් ො ුය ඇ ජල  ්ාෘප්මප්     ුව.මි. 1 ා 

මුතලක් ලබා දු්  අතඇ, එෙ මුතල්  ලි්  ුව. මි. 0.7 ා මුතලක් ම්  ැතා ා  ලප ාඇ  ලදි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

07. ජල සම්ණාදන  හා සී ණාරෂකෂාෛ ෛැඩිදියුණු කිරීේම් ෛ ාණිති  
 

මෙෙ  ්ාාෘප්ම  ැෙැ්ථ අඇමුණ  ් ම්  ලාංාාමශ දිැ්ත්රිුක්ා 7 ා ජී මක    ජ තා මේ අ ශයට ්තා 

ැඳා ා ාානීප ජලප ැා  ැනීාාඇක්ෂා ාා ුමා්  ැලායීෙයි.  ්ාාෘප්ප ැතා ා තමකත රැැ්රීම ෙ 2015 

අමරෝැ්තු ෙැ සිව 2016 ජ  ාරි තක් ා සිදුවිප.  ්ාාෘප්ප අදිපඇ 3 ක් පවමමක ක්රිීපාමකො මශ.  

 
 

weia;fïka;=.; iïmQ¾K 

jHdmD;s msrsjeh 

- මලෝා බලාංකු අඇමුතල් -  .මඩො.මි 165  
ශ්රී  ලාංාා ඇජප -  .මඩො.මි. 5                       .මඩො.මි 183  
ශ්ර්ෙ තාපාමක ප -  .මඩො.මි 13                  ුව.මි. 23,790 

jHdmD;s ld,iSudj - 2015 cQks isg 2020 foieïn¾ olajd 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 426,000 ා  ජ රා  පක් 

- 107,000 නි ාැ  

- 26,300  ාරරිා නි ාැ 

- 15,800  තු නි ාැ  

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- දිැ්ත්රිුක්ා 7 රී.  
රීලිම ොච්චිප, මුලප්ශ, බදුල්ල, මෙො ඇාරල, ාෑරල්ල, 
ඇමක පුඇ, ුය ඇඑළිප 

මූල් lරප්ප - 2015 අප ලප  
 ැ්තම් ් තු  - ුව.මි. 10 
2015 මුළු විපතෙ ුව.මි. 6.92 (69.2%) 

ම ෞප්ා lරප්ප - 5 %  
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 ඉටුතල තා්ශ  ්ද  
 

01. මානෛ සම්ණේ සාංෛ්ශධන  
 

අොත්ාාංශයට ප විසි්  ක්රිීපාමකො  ලඩැවා ්  ා ා  ්ාාෘප්  ල ාා්යපක්ෂෙතා ප ා ා ඵලතායීතා  ාා ළ 

 ලාංවීෙව  ්  මෙෙ ාා්යපප්  ාවේාඇුය ලබ  නිලධාාම ්  ැඳා ා ෙ ා පුු ණු ක් ලබාීමෙ අත් ශයට ් 

වූ ාුවණරී. ඒ අුය  2015  ්යෂප තුළ ශ්ර්ෙ ඵලතායීතා , මූල් ාළෙ ාාඇණප,  ්ාාෘප් 

ාළෙ ාාඇණප, ාා්යපාල ාළෙ ාාඇණප, ාාංග්රීවසි ැා  මතෙල  ාෂා තලුයෙ ැා  lැ් ාාත  

ක්රිීපා ලිප පිළිබඳ පුු ණු  ලඩැවා ්  15 ක් ැඳා ා නිලධාාම ්  25 මතම කු අොත්ාාංශයට ප විසි්   

ැා  ාගී ාඇ ා  ත.  
 

ීකව අෙතඇ  අොත්ාාංශයට ප විසි්  ඵලතායිතා  ාා ළ  ලාංවීෙ ැඳා ා  ලඩැවා ්  6 ක් 2015  ්යෂප තුළ 

ා මක ා  ප් අතඇ, ඒ ැඳා ා අොත්ාාංශයට ම  නිලධාාම ්  ැා  ාගී වී  ත. ත ත, විමේශයට  පුු ණු 

 ලඩැවා ්  ැඳා ා නිලධාාම ්  24 ක් ැා  ාගී වී  ත.  
 

 

02. අමාත්ය ාාං ේ්  ම සම්ණාදන හා ේමේහයුම්  ා්දත්රණ  සවිබල ගැ්දවීම  
 

අොත්ාාංශයට ප ා ා අොත්ාාංශයට ප පවමමක ා ප්  ආපත  විසි්  ක්රිීපාමකො  ්ාාෘප් ලව අතාළ ැලලුම්  

ැ් ාාත ප ා ා මෙමා යු්  ාවයුතු ැතා ා ම  ෙෙ අාංශයට පක් ැථ්ාපිත ාඇ  ප් අතඇ, 2015  ්යෂප තුළ 

ීම මෙෙ අාංශයට ම  ාා්යපප්   ඩාමක විධිෙමක රීම ෙ ැඳා ා lපමක පක් රුය ලලබීප. ඒ පවමමක මෙෙ 

අාංශයට ම  ාා්යපප්  ක්රවොුයකූල රීම ෙ තුළි්   ්ාෘප් ක්රිීපාමකො රීම ෙ ාා්යපක්ෂෙ ා ා ඵලතායී මලැ 

සිදු   බ ව තා ුවුව ාඇ රලනීෙව පිප ඇ රුය ලලබිණි.    

 

 ්ාාෘප් මෙමා යු්  ාා්යපප්  ත දුඇවමක ශයට ක්ප්ෙමක රීම ෙ ැඳා ා 2015  ්යෂප තුළ ීම  ආසිපාුය 

ැාං ්යධා  බලාංකුමශ තාක්ෂණිා ා ා මූල් ැා ාප  ප්   ්ාාෘප් ාළෙ ාාඇණප ා ා මෙමා යු්  

ාවයුතු ැඳා ා (Online Project Management System)  ්ාාෘප් ාළෙ ාාඇණ ාේධාප්පක් 

ැාැ් රීම ෙ ආඇ්   ාඇ  ලීම.   

 

ත ත, අොත්ාාංශයට ම   ාා්යපප්  ාා්යපක්ෂෙ රීම ෙව අ ශයට ් තමකත ාේධාප්පක් ැාැ් රීම ෙව 

ා්යම ෂණ ා ා ැාං ්යධා  ෙධා්ැ්ථා ප (Center for Research and Development) ැෙඟ 

ඒාාබේධා  ාවයුතු ආඇ්   ාඇ  ත.  

 
 

 

 

 

 

03. අමාත්ය  මණ්යල සාංේශ  ඉදිරිණේ කිරීම. 
 

අොත්ාාංශයට ප විසි්  ක්රිීපාමකො  ්ාාෘප් ා ා  ලඩැවා ්   ලව අතාළ  මේ ෙ ආපත  ාවයුතු  ලව 

අතාළ  2015  ්යෂප තුළ අොත් ෙණ්ඩල ැාංමේශයට  77 ක් ාදිරිාමක ාඇ  ප් අතඇ, ා්  27 ක් ැඳා ා 

 ්යෂප තුළ අුයෙලප්ප හිමිවී  ත.  

 
 

 

 

 

 

 

04. මහජන ණැියිවලි ලැබීම් හා ඊට විසුපම් ලබාදීම. 
 

අොත්ාාංශයට පව විවිධා ාුවණු ැ් බ් ධා  ො ජ තා මර්  ලලමබ  ාලමිණිලි  ලව ාි  ්  විැදු්  

ලබාීමෙ ැඳා ා අධා්ක්ෂ ඇමපකු පවමමක විමශයට ේෂ විේයෂණ අාංශයට පක් පිහිවේ ා  ප් අතඇ, මෙෙ අාංශයට පව 

2015  ්යෂප තුළ ඒ ඒ ක්මෂේත්රර අුය  ලලබුණු ාලමිණිලි ැාංඛ්ා  ා ා විැදු්  ලබාදු්  ාලමිණිලි ැාංඛ්ා  

ාා ත  ගුම ්  මා් ුය්  ාඇුය ලබයි.  
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05. අභ්ය  ්දත්යර විගණන තටයුතුම  
 

අොත්ාාංශයට ප විසි්  ක්රිීපාමකො  ්ාාෘප් ා ා  ලඩැවා ්   ඩාමක විනිවිත  ා පරී්  යුතු  ක්රිීපාමකො 

රීම ෙ ැඳා ා අොත්ාාංශයට ප තුළ අ ්් තඇ විරණ  අාංශයට පක් ැ්ථාපිත ාඇ  ප් අතඇ, 2015  ්යෂප 

තුලීම මෙෙ අාංශයට ප විසි්   ා්යෂිා විරණ  ැලලලැ්ෙක් ැ් ාාත ප ාඇ ඊව අුයකූල  ාා ත ැඳා ්  

විරණ  ාා්යපප්  ාවේ ාඇුය ලලබ  ත. 

 

 

5.1 අමාත්ය ාාං   ම් ්ද අ්ෂෂකෂණ  තර ල ලබන ජාතිත ජල සම්ණාදන හා ජලාණෛහන මණ්යල   

       ම් ්ද ි3 ාේමත තර ල ලබන ජල ෛ ාණිති පිළිබඳ විගණන තටයුතුම 

 

1. ජලප ආශ්රිෝත   ලළමත  මඇෝර නි ාඇණප පිළිබඳ  ලඩැවා   පිළිබඳ විරණ  ාම ක්ෂා  

(CKDu) 2014 

2. පාා ප රීලිම ොච්චි දිැ්ත්රිුක්ා ල lජා මුලිා ග්ර ාීකප ජල ැ් ාාත  ැා  ැනීාාඇක්ෂා  

 ලි දියුණු රීම ෙ පිළිබඳ  ්ාාෘප්ප - 2014  ්යෂප පිළිබඳ විරණ  ාම ක්ෂා  

3. lජා මුලිා පි තල ාා ුමා්  ැාං ්යධා ප රීම ම්  ජල  ්ාාෘප්ප ෙඩාලපු , ේ  ාඇෙ ැා  

 ුවනිපා  2014  ්යෂප පිළිබඳ විරණ  ාම ක්ෂා  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ො ජ  ාලමිණිලි 
ලලබුණු ාලමිණිලි 

ැාංඛ්ා  
විැදු්  දු්  
ාලමිණිලි 
ැාංඛ්ා   

A- ජල ාල්ලීෙ 124 45 

B- රැරීපා ාල්ලීෙ 32 06 

C- lජා ජල මතාා්යතම් ් තු  ම ත මපොමු ාඇුය ලලබූ   19 09 

D- ජල ැ් ාාත  නිලධාාරි් මේ අක්රවමිාතා 17 03 

E-  නිල නි ාැ පිළිබත රලවළු  04 - 

F- ජල ෙුය ා ා ජල බිල්ාමක රලවළු 08 02 

G-  මැේ ා රලවළු 12 01 

H-  ල ලිාං ලබා රලනීෙ 04 - 

I-  ාාරිම ෝගිාප් මේ දුක්රල විලි ා ා lශ්යට   12 03 

J- ම  මක 12 01 

K-  ාරරිා ැාං ්යධා  අධිාාරිපව මපොමු ාල ලිපි 28 03 

L- ාඩ්  මරොඩරීම ම්  ැාංැ්ථා ව මපොමු ාල ලිපි 08 03 

M-  මෙෙ අාංශයට පව දුඇාථ මප්  ලත ාලමිණිලි 29 - 

එතතුමෛ 338 76 
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5.2 විගණන තටයුතුම - අමාත්ය ාාං   

1. 2014  ්යෂම  අොත්ාාංශයට  නිලධාාරි් මේ ාලමිණිෙ, පිවවීෙ ා ා නි ාඩු ාම ක්ෂා  පිළිබඳ 
විරණ ප 
 

5.3 විම්ශ න තටයුතුම - අමාත්ය ාාං   

1. අොත්ාාංශයට ම  මාොදු දුඇාථ  බිල්ාත පිළිබඳ ාම ක්ෂණප 

2. lප් ආශ්ර්ලත ජල මාඇ  ප් ත්රර මිලීම රලනීෙ පිළිබඳ ාම ක්ෂණප 

3. GCWWMIP; /ADB/Civil/TCB/04 පවමමක මාොළඹ lමේශයට ම  ජල ැලායුෙ ලබා ීමෙ පිළිබඳ 

ාම ක්ෂණප 
 

5.4 විගණන තටයුතුම - ජාතිත ජල සම්ණාදන හා ජලාණෛහන මණ්යල  

1.  ලගී එ  කුඩා  රඇ ජල ැ් ාාත  මපෝජ ා ක්රවෙප උතුුව ෙලත ාළාත - 2014 පිළිබඳ විරණ  

ාම ක්ෂා   

2. පාා ප ැා  රීලිම ොච්චි ො ා ාරිොණ ජල ැ් ාාත   ්ාාෘප්ප පිළිබඳ විරණ  ාම ක්ෂා  

 

5.5 විගණන තටයුතුම  - ජාතිත ්ර ජා ජල සැණයුම් ේදණා්ශත්යේම්්දතුමෛ  

1. ජාප්ා lජා ජල ැලායු්  මතාා්යතම් ් තුමශ අධීක්ෂණප ැහිත මාොළඹ දිැත්්රිුක්ාම  lජා 

මූල ැාංවිධාා  රීහිාපක් පිළිබඳ විරණ  ාම ක්ෂා  - රලමා ේ  lජා මූල ැාංවිධාා ප, 

මතොලමා ේ  lජා මූල ැාංවිධාා ප, ාඳුනිල් lජා මූල ැාංවිධාා ප, ජ මැත lජා මූල ැාංවිධාා ප 

- 2014 

2. ජාප්ා lජා ජල ැලායු්  මතාා්යතම් ් තුමශ අධීක්ෂණප ැහිත ො ුය ඇ දිැ්ත්රිුක්ාම  
lජා මූල ැාංවිධාා  රීහිාපක් පිළිබඳ විරණ  ාම ක්ෂා  - එාමුතු lජා මූල විධාා ප-

නිල්ලඹ,    නිල්ලඹ lජා මූල ැාංවිධාා ප - රලා , ඇ් දිපතා ඇ lජා මූල ැාංවිධාා ප - ාා ළ 
පව ඇ, රිවිතඇණ lජා මූල ැාංවිධාා ප- ො මුල්ල  - 2014 
 

5.6  විගණන තටයුතුම - නාගරිත සාංෛ්ශධන අධිතාරි  
 

1. උාාප ෝයගිා  රඇ ැාං ්යධා   ්ාාෘප්ප (Strategic City Development Project - UDA) 
රාල්ල ා ා ො ුය ඇ - 2014 පිළිබඳ විරණ  ාම ක්ෂා  
 
 

06. ත්යාෂකෂිවත හා ්ර සම්ණාදන තටයුතුම 
 

6.1 ත්යාෂකෂිවත තටයුතුම 
 

ජාප්ා ජල ැ් ාාත  ා ා ජලාා ා    ෙණ්ඩලප ෙගි්  සිදුාඇ  ජල ැ් ාාත  ා ා ෙලාා ා   
 ්ාාෘප් ැලලුම්  ාඇ ක්රිීපාමකො කීම ෙ ැඳා ා ජාප්ා ජල ැ් ාාත  ා ා ජලාා ා   ෙණ්ඩලප ැා  
අම කුමක ආපත  ැෙර ැ් බ් ධීාඇණප  රීම ෙ. 
 

ීකව අෙතඇ   ්ාාෘප් ැඳා ා වූ lැ් ාාත  ාවයුතු ැා  ක්රිීපාමකො ම මි්  ා ප්   ්ාාෘප්  ල 

 ප්   තාක්ෂණිා ා ා ම  මක රලවළු ැ් බ් ධාමප්   අතාල ආපත  ැෙඟ ැ් බ් ධීාඇණප  

ාඇමි්  රලවළු නිඇාාඇණප ාඇ  ්ාාෘප් ාා්යපක්ෂෙ  ා ා ඵලතායීතා මප්  යුක්ත  නිෙ රීම ෙ 

ැඳා ා අ ශයට ් තාපාමක ප ලබාීමෙ තාක්ෂණිා අාංශයට ප ෙගි්  සිදුමාම්ය 
 

6.2 ්ර සම්ණාදන තටයුතුම 
 

අොත්ාාංශයට ප ා ා ඒ පවමමක ා ප්  ආපත  විසි්  ක්රිීපාමකො  ්ාාෘප් ල lැ් ාාත  ාා්යපප්  

පිළිබඳ ැෙැථ්  රකීෙ ාල ම   මකමමක අොත්ාාංශයට පවයි. විමශයට ේෂමප්  විමේශයට  අඇමුතල් පවමමක 

ක්රිීපාමකො ො ා ාරිො   ්ාාෘප් ඇාශිපක් ක්රිීපාමකො    බලවි්  ඊව අතාළ විශයට ාල  රකී්  ඇාශිපක් 

අොත්ාාංශයට පව ාල ම   ප් අතඇ, එෙ  රකීෙ ාවේරීම ෙ ැඳා ා අොත්ාාංශයට ප තුළ ම  ෙ lැ් ාාත  

අාංශයට පක් ැථ්ාපිත ාඇ  ත.  
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ඒ අුය , අොත්ාාංශයට  lැ් ාාත  ාමිවේ  පවමමක මාෝ ත්රරාමක 07 ක් ැා  අොත් ෙණ්ඩලප විසි්  

ාමකාළ ැ්ථා ඇ lැ් ාාත  ාමිවේ  පවමමක මාෝ ත්රරාමක 04 ක් 2015  ්යෂප තුළ lතා ප ාඇ  ත.  

 

අමාත්ය ාාං  ්ර සම්ණාදන තියටුෛ  ටේේ ්ර දාන  තරන ලද ේතෝදත්රාේ 07  

 

1. Global Partnership on output- based aid (GPOBA) Project for 
Increasing Household Sewerage Connections and off-network sanitary 
solutions in Greater Colombo - (TF 0999870  

                                               
2. Supply, Delivery and Installation of electrically driven split casing 

centrifugal Pumping sets and accessories for Embilipitiya Water 
Supply Scheme                                                      
 

3. Supply & Delivery of 60,000 nos. Volumetric Displacement type 15mm 
Water Meters & Spare Parts     
                                                                                   

4. Tender for Supply, Installation & Commissioning of System input  
volume (siv) meters (em/ultrasonic) & associated data loggers and 
supply and delivery of electromagnetic flow meters for use in DMA 
implementation 
 

5. Tender for Supply, Installation & Commissioning of AMR meters & 
billing system and supply, delivery & installation of it equipment 
 

6. Supply & Delivery of 60,000 nos. Volumetric displacement type 15mm 
water meters & spare parts    

                                                                                    
7. Kandy City Wastewater Management Project – Package 4 

 

 

අමාත්ය  මණ්යල  වි් ්ද ණේතළ ස්ාාෛර ්ර සම්ණාදන තියටුෛ  ටේේ ලබාුප්ද ේතෝදත්රාේ 04 
 

1. System Rehabilitation for NRW Reduction in East part of Colombo 

City-ADB assisted Colombo Water Supply Service Improvement 

Project.   

 

2. Supply and Laying of 9km DI Pipes (1200 mm dia) and Accessories 

from Ambatale to Ellie House Reservoir   

 

3. Design Review & Construction supervision consultancy Service for 

Ambatale Water Supply System Improvement and Energy Saving 

Project (AWSSIESP) & Town East of Colombo (TECDWSP). 

 

4. Tender for Kelani Right Bank Water Supply Project - Stage II 
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07. ඉයම් තටයුතුම 
 

ජාප්ා ජල ැ් ාාත  ා ා ජලාා ා   ෙණ්ඩලප විසි්  ලාංාා  පුඇා ක්රිීපාමකො ාඇුය ලබ  ජල 
ැ් ාාත  ා ා ෙලාා ා    ්ාාෘප් ල ාදිරීම ්  ැඳා ා අ ශයට ් ාඩ්  අමකාමක ාඇ රලනීම්  ක්රිීපා ලිම  
ාවයුතු ැඳා ා ැා ාප වීෙ ාඩ්  අාංශයට ප ෙගි්  සිදුාඇුය ලබයි. මෙෙ ාඩ්  ැාො ් ක්රිීපාාි ාාි ප 
පවමමක අමකාඇ රලනීෙ, ා දිසි අ ශයට ්තා ප පවමමක ාි  මි්  අමකාඇ රලනීෙ, lමශශයට  ෝයර ැඳා ා 
ාඇ ශයට තා ප අමකාඇ රලනීෙ, ඇජප ැතු ාඩ්  බදු ාත ෙ ෙගි්  ා ඇා රලනීෙ සිදු ාඇුය ලබයි. එහිීම 
ජාප්ා ජල ැ් ාාත  ා ා ජලාා ා   ෙණ්ඩල ා තව ා ා 1964 අාංා 28 තඇණ ාඩ්  අමකාඇ රලනිම්  
(ැාංමශයට ෝධා ) ා තව අුය  නීප්ෙප අ ශයට ්තා ාවේාඇ ීමෙ, නිපමුාඇණප, ැ් බ් ධීාඇණප, තීඇණ 
රලනීෙ, රලවළු විැම්ෙ ා ා lරප්ප ැොමලෝන ප රීම ෙ ප  ාවයුතු ෙගි්  අමකාඇ රලනීම්  ක්රිීපා ලිප 
ැඳා ා ැා ාප මශ. 

2015.01.01 ් ට 2015.12.30 දෂකෛා ්ර ගති  
 

 රජේ් මුද්රදණාල  ේෛත්ය ඉදිරිණේ තරන ලද නෛ ේ ෝජනා හා සාංේ ෝධන 
 

1.    අමකාමක මපෝජ ා ( ාෂාත්රරමප්  රලැේ රීම ෙ ැඳා ා)            -  106 
(ජාප්ා ජල ැ් ාාත  ා ා ජලාා ා   ෙණ්ඩල ා මමක 92  ර් ප්ප පවමමක නිපෙප) 

 
2. ැාංමශයට ෝධා  ාදිරිාමක රීම ෙ                                                              -   02 

(ෙණ්ඩල ා මමක 92  ර් ප්ප පවමමක  ාෂාත්රරමප්   ුදේධිාත්රර) 
 

 ඉයම් අමාත්ය ාාං   ේෛත්ය ඉදිරිණේ තරන ලද නෛ ේ ෝජනා, ඉ්ලලීම් හා විේරෝධත්යා 
 

1.    අමකාමක මපෝජ ා ැඳා ා අමකාඇ රලනීම්  ාල්ලු් ාත්රර පලවීෙ   -   39 
(ාඩ්  අමකාඇ රලනීම්  ා මමක 2  ර් ප්ම  නිපෙප) 

2. විමඇෝධාතා විෙීමෙ                                                            -   12 
(ාඩ්  අමකාඇ රලනීම්  ා මමක 4  ර් ප්ම  නිපෙප) 
 

3. ාි  මි්  භුක්ප්ප  ාඇ රලනීම්  ාල්ලීෙ     - 56      
(ා.අ. ා මමක 38(අ), 38(ආ) අතුුව විධාා  ආඥා )                 

                     
4. අමකාඇ රලනීෙ අමකා ලඇ තලීකම්  ාල්ලී්         -  02 

(ා.අ. ා මමක 50  ර් ප්ප පවමමක නිපෙප)                 
 

5. අ ැතු ාල්ලී්          -  01 
(ා.අ. ා මමක 39(අ)(1) පවමමක)                  
 

6. විමඇෝධාතා ාම ක්ෂණ /තීඇණප තලුය්  ීමෙ      -  04  
(ා.අ. ා මමක 4  ර් ප්පව අුය )                            

                        
                                          

 ීකව අෙතඇ  ො ජ තා  ම ප්්  ාදිරිාමක    ාඩ්  අමකාඇරලනී්  ලව අතාළ රලවළු  ැඳා ා 
ාවයුතු රීම ෙ ත ාඩ්  අාංශයට ප විසි්  සිදුාඇුය ලබයි.  
 

08. ේෛනේ තා්ශ  ්ද  
 

1. 2015  ්යෂප තුළ  ාචිා පිළිතුුව අමේක්ෂා ාල ාා්යලිම් ් තු lශයට ්  3 ක් ත, ැ්ථා ඇ නිමපෝර 

05 ක් ැා  උාමේශයට ා ාාඇා ැ ා  ාඇ 01 ක් ත ා මක ා  ත.  
 

2. 2015  ්යෂප තුළ  ාා   බලාත්රර ලබාීමම් ීම  රඇ ැලලුම්  ා ා ජල ැ් ාාත  අොත්ාාංශයට ප ැඳා ා 01 
ක් ත ජාප්ා ජල ැ් ාාත  ා ා ජලාා ා   ෙණ්ඩලපව 27 ක් ත, ශ්රී  ලාංාා ාඩ්  මරොඩරීම ම්  ා ා 
ැාං ්යධා ප රීම ම්  ැාංැ්ථා  05 ක් ත  ශයට මප්   ාා   බලාත්රර ලබා ීම  ත.    

 



21 | පි වේ   

 

අමත්ය ාාං ේ් 2015 ෛ්ශෂ  තුමළ මූලධන හා ුලනරාෛ්ශාන වි දම්ෛල ්ර ගති  

  ඇස්ත්යේම්්දතුමෛ අතිේ්ශත  
මූල  

ේරගුලා්  66  
සාංේ ෝධිත්ය මුළු වි දම ්ර තිණාදන වි දම 

ෛ ාණිති  / විස්ත්යර  2015 ්ර තිණාදන 
අ ලෛ මාරු 

කිරීම් 
ඇස්ත්යේම්්දතුමෛ 31.12.2015 ඉතිරි  % 

  
 

2015 2015 2015 තක් ා 31.12.2015   

  රු. රු. රු. රු. රු. රු.   

ුලනරාෛ්ශාන වි දම්      203,680,000           9,500,000  
      

(53,000) 
     213,127,000       210,870,300.12          2,256,699.88  98.94 

                

01-අොත් ාා්යපාලප          41,660,000  - 
  
(5,486,150) 

         36,173,850           35,612,116.49               561,733.51  98.45 

02-ාරිාාල  ා ා ආපත  මැේ ා        104,450,000  9,500,000 
    

8,294,550  
       122,244,550         121,256,490.63               988,059.37  99.19 

11-ඇාජ් අොත් ාා්යපාලප            7,570,000  - 
  

(2,861,400) 
           4,708,600             4,001,693.00               706,907.00  84.99 

03-ජල ැලායු්  අාංශයට ම  lජා ාා ුමා්           50,000,000  -                -             50,000,000           50,000,000.00                            -    100.00 

    
 

          

මූලධන වි දම්  14,708,950,000 24,413,744,126 
       

53,000  
39,122,747,126 28,405,757,611.61 10,716,989,514.39 72.61 

01-අොත් ාා්යපාලප            2,650,000  - 
       
(65,000) 

           2,585,000             2,212,142.63               372,857.37  85.58 

02-ාරිාාල  ා ා ආපත  මැේ ා            4,300,000  24,182,947,000 
       
321,000  

   24,187,568,000     22,457,398,895.96      1,730,169,104.04  92.85 

11-ඇාජ් අොත් ාා්යපාලප              950,000  - 
     
(203,000) 

             747,000                194,268.75               552,731.25  26.01 

03-ජල ැලායු්  අාංශයට ම  lජා ාා ුමා්      1,524,000,000  214,930,000 -     1,738,930,000       1,123,807,605.30         615,122,394.70  64.63 

04- ලගී එ  කුඩා  රඇ ජල ැ් ාාත  මපෝජ ා ක්රවෙ     2,967,500,000  - -     2,967,500,000       1,798,526,721.92      1,168,973,278.08  60.61 

05-ො ා ාරිොණ ජල ැ් ාාත  ා ා ැනීාාඇක්ෂා 
මපෝජ ා ක්රවෙ 

    9,759,550,000  15,867,126 -     9,775,417,126       2,918,957,978.03      6,856,459,147.97  29.86 

06-ුම ාමිමප්  විාතව ාමක lමේශයට  ැඳා ා ජල 
ැ් ාාත ප ා ා ැනීාාඇක්ෂා  

         30,000,000  - -          30,000,000           24,300,573.86            5,699,426.14  81.00 

07- ෙළාා ා   ාේධාප්         420,000,000  - -        420,000,000           80,359,425.16         339,640,574.84  19.13 

    
  

        

මුළු වි දම 14,912,630,000 24,423,244,126 - 39,335,874,126 28,616,627,911.73 10,719,246,214.27 72.75 
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අොත්ාාංශයට ප ැඳා ා අුයෙත ාා්යප ෙණ්ඩලප 

  ත්යනතුමර ේසේෛ  
අ ලමත්ය 
සාංඛ් ාෛ 

ත්යත්ය  
සාංඛ් ාෛ 

ුලරප්ණාඩු 

1 මල්ා්    01 01  ලත 

2 
 රඇ ැලලුම්  ා ා ජල ැ් ාාත  ඇාජ් 
අොත්ාාංශයට ම  මල්ා්   

01 01  ලත 

3 අප්ම්යා මල්ා්  ( ාාල  ා ා මුතල්) 
ශ්රී .ලාං.ා.මැේ 
(විමශයට ේෂ) 

01 01  ලත 

4 අප්ම්යා මල්ා්  (ැාං ්යධා ) 
ශ්රී .ලාං.ා.මැේ 
(විමශයට ේෂ) 

01 01  ලත 

5 අප්ම්යා මල්ා්  (තාක්ෂණ) 
ශ්රී .ලාං.ා.මැේ 
(විමශයට ේෂ) 

01 01  ලත 

6 මජ්ෂ්ඨ  ලඩැවා ්  අධා්ක්ෂ   
ශ්රී .ලාං.ක්රවෙ.මැේ 
(විමශයට ේෂ) 

01 01  ලත 

7 මජ්ෂ්ඨ ැා ාාඇ මල්ා්   ශ්රී .ලාං.ා.මැේ I 01 01  ලත 

8 අධා්ක්ෂ (ාඩ් ) ශ්රී .ලාං.ා.මැේ  I 01 01  ලත 

9 අධා්ක්ෂ ( ැාං ්යධා ) ශ්රී .ලාං.ා.මැේ I 01  ලත 01 

10 අධා්ක්ෂ ( lැ් ාාත ) ශ්රී .ලාං.ා.මැේ I 01  ලත 01 

11 අධා්ක්ෂ ( විමශයට ේෂ විේයෂ ) ශ්රී .ලාං.ා.මැේ I 01  ලත 01 

12 අධා්ක්ෂ ( ැලලුම්  ා ා මෙමා යු් ) ශ්රී .ලාං.ක්රවෙ.මැේ I 01 01  ලත 

13 අධා්ක්ෂ (තාක්ෂණ) ශ්රී .ලාං.ා.මැේ  II 01  ලත 01 

14 lධාා  රණාාධිාාරි ශ්රී .ලාං.ර.මැේ I 01 01  ලත 

15 lධාා  අ ්් තඇ විරණා ශ්රී .ලාං.ර.මැේ I 01 01  ලත 

16 රණාාධිාාරි  
ශ්රී .ලාං.ර.මැේ 
III/II 

02 02  ලත 

17 නිමපෝජ් / ැා ාාඇ අධා්ක්ෂ (ැාං ්යධා )  
ශ්රී .ලාං.ා.මැේ  
III/II 

01 01  ලත 

18 නිමපෝජ් / ැා ාාඇ අධා්ක්ෂ (ාඩ් ) 
ශ්රී .ලාං.ා.මැේ 
III/II 

01  ලත 01 

19 නිමපෝජ් / ැා ාාඇ අධා්ක්ෂ (ැාං ්යධා )  
ශ්රී .ලාං.ා.මැේ 
III/II 

01  ලත 01 

20 නිමපෝජ් / ැා ාාඇ අධා්ක්ෂ (ැලලුම් ) 
ශ්රී .ලාං.ක්රව.මැේ 
III/II 

02 02  ලත 

21 ැා ාාඇ අධා්ක්ෂ (ැලලුම්  ා ා මෙමා යු් ) 
ශ්රී .ලාං.ක්රව.මැේ 
III/II 

(අධිමැේ ා) 
02 02  ලත 

22 නිමපෝජ්/ ැා . අධා්ක්ෂ (විමශයට ේෂ විේයෂ ) 
ශ්රී .ලාං.ා.මැේ 
III/II 

01 01  ලත 

23 නිමපෝජ්/ ැා . අධා්ක්ෂ (lැ් ාාත ) 
ශ්රී .ලාං.ා.මැේ 
III/II 

01 01  ලත 

24 ැා ාාඇ මල්ා්  ශ්රී .ලාං.ා.මැේ III 01 01  ලත 

25 ාරිාාල  නිලධාාරි  
ඇා.ා.ැා  අධි 
ා් ප්ප  

02  ලත 02 

26  ාෂා ාරි ්යතා ( සිාංා ල/මතෙළ/ාාංශ්රිෝසි) 
 ාෂා ාරි ්යතා 

මැේ ප 
03  ලත 03 

27 මල්ා් තුොමේ ැ් බ් ධීාඇණ මල්ා්  තා ාාලිා 01 01  ලත 

28 ඇාජ් ාළෙ ාාඇණ ැා ාාඇ මැේ ප 
ඇා.ා.ැ.මැේ. 
I/II/III 

32 22 10 

29 අප ලප ැා ාාඇ  ආශ්රිෝත නිලධාාම  02 01 01 
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  ත්යනතුමර ේසේෛ  
අ ලමත්ය 
සාංඛ් ාෛ 

ත්යත්ය  
සාංඛ් ාෛ 

ුලරප්ණාඩු 

30 ගිණු්  ැා ාාඇ ආශ්රිෝත නිලධාාම  02 02  ලත  

31 ැලලුම්  ැා ාාඇ ආශ්රිෝත නිලධාාම  04 01 03 

32 ො   ැ් ාමක ැා ාාඇ  ආශ්රිෝත නිලධාාම  01 01  ලත 

33 ැාං ්යධා  ැා ාාඇ ආශ්රිෝත නිලධාාම  06 02 04 

34 lැ් ාාත  ැා ාාඇ ආශ්රිෝත නිලධාාම  01 01  ලත 

35 මතොඇතුුව තාක්ෂණ ැා ාාඇ  ආශ්රිෝත නිලධාාම  02 01 01 

36 විරණ  ැා ාාඇ  ආශ්රිෝත නිලධාාම  01  ලත 01 

37 ැාං ්යධා  නිලධාාම    ැාං ්යධා  නිලධාාරි  26 24 02 

38 
මතොඇතුුව ා ා ැ් නිමශත  තාක්ෂණ 
ැා ාාඇ  

ශ්රී .ලාං.මතො. ා ා 
තා.මැේ  

02 01 01 

39 ාලෙඇා ක්රිීපාාුව (වීි මපෝ)  තා ාාලිා 01  ලත 01 

40 ඡාපාරූා ශිල්පී  තා ාාලිා 01  ලත 01 

41 ාා්යමිා ැා ාාඇ  මතාා්යතම් ් තුරත 01  ලත 01 

42 රිපදුුව I/II/III  රිපදුුව මැේ ප  16 16  ලත 

43 අනිප්  රිපදුුව      01   

44 ාා.මැේ.මැේ. I/II/III ාා.මැේ.මැේ. මැේ ප  21 10 03 

45 අනිප්  ාා.ාා.ැ      08   

46 ාලෙඇා ක්රිීපාාුව (ැා ාපා)  තා ාාලිා 01  ලත 01 

 
එතතුමෛ   152 114 38 
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 ජාතිත ජල සම්ණාදන හා ජලාණෛහන මණ්යල  ි3 ාේමත තළ ෛ ාණිති හා  

  ඉටුතළ තා්ශ  ්ද  
 

2.1 විේශශී  අරමුද්ල  ටේේ ි3 ාේමත මහා ණරිමාණ ණානි  ජල ේ ෝජනා  ම    

        සහ මලාණෛහන ෛ ාණිති 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W;=රු මැද ණළාත්ය  

15. wkqrdOmqr W;=r c, iïmdok 
jHdmD;sh  - 1 jk woshr 

  
 W;=රු ණළාත්ය 
16. hdmkh" ls,sfkdÉÑh c, iïmdok yd 

ikSmdrlaIl jHdmD;sh 
 

17. ls,sfkdÉÑh c, iïmdok 
mqkre;a:dmk jHdmD;sh 

18. mYapd;a hqO .egqï mej;s hdmkh iy 
ls,sfkdÉÑ Èia;%slalj, .%dóh m%cd uQ, 
c, iïmdokh yd ikSmdrlaIdj 
jeäÈhqKq lsÍfï jHdmD;sh  

  
 

නැේගනහිර ණළාත්ය  

19. wïmdr osia;%slalfha oekg fiajd imhd 
fkdue;s m%foaY i|yd jk MaldnoaO 
c, iïmdok  fhdackd l%uh - 3 jk 
woshr 

20. kef.kysr m<df;a c, iïmdokh 
jeäÈhqKq lsrSfï jHdmD;sh 

  

 ඌෛ ණළාත්ය 
21. ෙyshx.kh c, iïmdok jHdmD;sh   

22. nÿ,a," yd,swe, iy we,a, taldnoaO 
c, iïmdok jHdmd;sh 

23. මෙො ඇාරල බුමකතල ඒාාබේධා c, 
iïmdok jHdmd;sh 

24 l;r.u mQcd k.r u,dmjyk há;, 
myiqlï ixj¾Okh lsÍfï jHdmD;sh   

  

 අ්දත්ය්ශ ණළාේ 
25. úh,s l,dmSh kd.rsl c, yd 

ikSmdrlaIl jHdmD;sh 

 බස්නාහිර ණළාත්ය 

1. uy fld<U c, yd wm c, 
l<u dlrK jeäoshqKq  lsrSfï 
wdfhdack jevigyk' 
 

2. l¿ .Õ c, iïmdok jHmD;sh I jk 
woshr  II  mshjr 
 

3. ,nq.u ‐l<gqjdj c, mú;%d.drh 
mqkre;aථාmkh lsrSu 
 

4. fld<U k.rhg W;=rska msysá k.r 
ioyd jk c, iïmdok jHdmD;sh -  II  
woshr 
 

5. ො මාොළඹ ජල ැ් ාාත  පු ුවමකථාා  
 ්ාාෘප්ප  

6. uy fld<U wmc, ාළෙ ාාඇණ 
jHdmD;sh 
 

7. r;au,dk$fudrgqj iy cd-we, "tal, 
m%foaY ioyd wmc,h neyer lsrSfï  
jHdmD;sh 
 

8. fld<U m%foaYfha .Dyia: wmc, 
iïnkaO;d jeälsÍu iy wdrlaIs; 
ikSmdrlaIdj i|yd ck;djg we;s 
wjia:d jeälsÍu  

 
 

 ෛ ඹ  ණළාත්ය 
9. úi,a l=reKE., c, iïmdok yd 

u,dmjyk jHdmD;sh 
 

  

 මධ ම ණළාත්ය 
10. úi,a oUq,a, c, iïmdok fhdackd 

l%uh - 1 jk woshr 
 

11. úi,a uykqjr c, iïmdok jHdmD;sh  
- wÈhr I mshjr II 
 

12. uykqjr  k.r  wmc, l<u dlrණ 
jHdmD;sh 

  

 සබරගමුෛ ණළාත්ය 
 

13. úi,a r;akmqr  c, iïmdok jHdmD;sh  
-  woshr  I           

14. fldf,dkak -  n,xf.dv c, iïmdok 
jHdmD;sh 
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බස්නාහිර ණළාත්ය 
 

1.uy fld<U c, yd wm c, l<uනdlrK jeäoshqKq  lsrSfï wdfhdack jevigyk' 

^ආ්  ා ල සාංෛ්ශධන බැාංකුෛ, AFD iy Y%S ,xld rcfha wruqo,a & 

 
fuu uy fld<U c, yd wmc, l<uKdlrk jeäoshqKq lsrSfï wdfhdack jevigyfka 
wruqK jkqfha c, iïmdokh jeä lsrSu iy fld<U k.rfha c, iïmdok fiajdfõ 
ld¾hlaIu;dj jeä oshqKq lsrSuh. 
 
jeäoshqKq lrk ,o fnodyerSfï moaO;shla, wdodhï fkd,nk c, iemhqu 18 ] olajd wvq 

lsrSu, c,h mú;% lsrSfï oS yd iïfm%aIKh lsrSfï oS n,Yla;s ixrlaIKh ා ා cd;sl c, 

iïmdok yd c,dmjyk uKav,fha wdh;ksl m%;sixialrKhka  ප් රීම ෙ අමේක්ෂිත 

අඇමුණු මශ. 

 
weia;fïka;=.; iïmQ¾K 
jHdmD;s msrsjeh 

- 1 jk jHdmD;sh ^wd'ix'ne)  
2 jk jHdmD;sh ^wd'ix'ne&  

3.wU;f,a c, iïmdok 
moaO;sh jeäoshqKq lsrSfï yd 
n,Yla;s iq/lSfï jHdmDප්ප 
^AFD& 

-ුව.මි. 14,000 

-ුව.මි. 13,500 

 

-ුව.මි. 13,000 

jHdmD;s ld,iSudj - 1 jk jHdmD;sh - 2013 ජූනි - 2017 ු නි   

2 jk jHdmD;sh - 2014 ු නි - 2018 ු නි  

3 wU;f,a c, iïmdok moaO;sh jeäoshqKq lsrSfï yd 

n,Yla;s iq/lSfï jHdmDප්ප - 2014 ැලේතල් බ්ය - 2019 

ැලේතල් බ්ය  

m%;s,dNSka ixLHdj   - මැේ ා  ලි  දියුණු රීම ්  

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- ණ<uq jHdmD;sfhka – 
- fld<U W;=r ැා  fld<U kef.kysr 

(ud,s.dj;a; iy uÜglal=,sh m%dfoaYSh 

bxcsfkare m%foaY wdjrKh flf¾) 
fojk jHdmD;sේ ්ද-  

- fld<U ngysr iy fld<U ol=K (fld<U 

fldgqj iy mdxukalv m%foaY ආjrKh 

flf¾)  
 

මූල් lරප්ප-  
 
1 jk jHdmD;sh - 23%      - 
2 jk jHdmD;sh - 0.2%     - 
3wU;f,a c, iïmdok  
  jeäoshqKq lsrSfï yd  
  n,Yla;s iq/lSfï   
  jHdmDප්ප - 0.05% 

ම ෞප්ා lරප්ප -  
 
1 jk jHdmD;sh - 6.4% 
2 jk jHdmD;sh  -  2% 
3 wU;f,a c, iïmdok jeäoshqKq lsrSfï yd n,Yla;s  
  iq/lSfï jHdmDප්ප -1.5% 

 

 



26 | පි වේ   

 

2. l¿ .Õ c, iïmdok jHmD;sh I jk woshr  II  mshjr 
^cmdk cd;Hka;r iyfhda.S;d wdh;kfha iy YS% ,xld rcfha wruqo,a & 
 

fld<U 01 m%foaYfha c, iïmdok myiqlï mq¿,a lsrSu u.ska ආඇක්ෂිත mdkSh c,h iemhSu  

yd wdodhï fkd,nk c, iemhqu wvq lsrSu l¿ .Õ c, iïmdok jHmD;sfha 1 jk woshfra II  
mshjr  wruqKq lr we;'  

 

weia;fïka;=.; iïmQ¾K 
jHdmD;s msrsjeh  

- re'ñ' 10"846   

re'ñ' 8"388 ^cmdk cd;Hka;r iyfhda.S;d wdh;kh&  

re'ñ' 2"458 ^Y%S ,xld rch& 

jHdmD;s ld,iSudj - 2009 foieïn¾  isg 2016 fkdjeïn¾ olajd' 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 300"000 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- - uy fld<U m%foaYfha ol=Kq fldgi iy l¿;r   
  osia;%slalfha fldgil 
 

- msgfldgqj" w¿;alfâ" fldgfyak" urodk iy  
  fldïm[a[ùosh hk fld<U 01 l,dmfha ol=Kq  
  fldgfia fnodyerSfï kල ud¾. mqkre;a:dmkh  
   lsrSu 
 

මූල් lරප්ප 100 % ම ෞප්ා lරප්ප - 99.6% 

 

 

නිෙ ාඇ  ලත ජල ාවිත්රරාරාඇප  ාදිාඇමි්  ා ප්  ෙඩ තල් ාමක ාඇKප         ලල්මිල්ල  

          ැා  ලයි්  එාතු ාඇ  වලාංරීප   ජල වලාංාප 
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3. ,nq.u ‐l<gqjdj c, mú;%d.drh mqkre;a;dmkh lsrSu 

^yxf.arshdkq iy Y%S ,xld rcfha wruqo,a & 
 

,nq.u iy l<gqjdj c, mú;%d.dr fol mqkre;a:dmkh lsrSu iy tajdfha kj boslsrSï jev 

fuu jHdmD;sh u.ska ie,iqï lr we;' එෙගි්  ,nq.u c, mú;%d.drfha Odrs;dj osklg >'ó' 

45"000 isg >'ó' 60"000 olajd o l<gqjdj c, mú;%d.drfha Odrs;dj osklg >'ó' 61"000 isg 

>'ó 90"000 olajd jeä lsrsu fuu jHdmD;sfha wruqKhs'  
 

weia;fïka;=.; iïmQ¾K 
jHdmD;s msrsjeh 

- re'ñ' 7"302 
re'ñ' 6"068 ^yxf.aßhdkq rch&  
re'ñ' 1"234 ^Y%S ,xld rcfhka & 
 

jHdmD;s ld,iSudj - 2013  iema;eïn¾ isg 2016 iema;eïn¾ olajd 

fiajd wdjrKh ,nk 

m%foaY 
- fld<U k.rhg kef.kysrska msysá k.r ^uyr.u" 

f.dv.u" fydaud.u" md¥lal hkdos k.r & 

 

මූල් lරප්ප- 41.7% ම ෞප්ා lරප්ප - 75% 

 

4. fld<U k.rhg W;=rska msysá k.r ioyd jk c, iïmdok jHdmD;sh -  II  woshr  
^cmdk cd;Hka;r iyfhda.S;d wdh;kfha iy Y%S ,xld rcfha wruqo,a& 
 
 

c, iïmdok myiqlï mq¿,a lsrSu u.ska msrsis¥ mdkSh c,h iemhSu fuu jHdmD;sfha iuia: 

wruqKhs' jHdmD;sfha m<uq jev úIhm:h 2012 foieïn¾ udifha oS ksu lrk ,oS' w;sf¾l 

whs;uhka ම්     විව නිෙ lr we;'  

 
m%;sfYdaê; iïmQ¾K 
jHdmD;s msrsjeh 

 

- 
re'ñ' 6"490  
re'ñ' 4"870 ^cmdk cd;Hka;r iyfhda.S;d wdh;kh & 
re'ñ' 1"620 ^ Y%S ,xld rch &  

jHdmD;s ld,iSudj - 2007 fmnrjdrs isg 2015 cQks olajd 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 250"000 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- .ïmy osia;%slalfha tal," cd we," lodk" .fkauq,a," 

rd.u" je,sir" uyr $lvj;" ìh.u $ fo,af.dv iy 

muqKq.u  

 

මූල් lරප්ප - 100% ම ෞප්ා lරප්ප -  99.92% 
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5. uy ේතොළඹ c, iïmdok mqkre;a:dmk jHdmD;sh 
   ^cmdk cd;Hka;r iyfhda.S;d wdh;kfha iy YS% ,xld rcfha wruqo,a & 
 

මෙෙ  ්ාාෘප්ම  ාාාවාරාඇප ා ලඇ මූලිා විෂප ාථප ම්     විව නිෙ වී  ත. ොලිරාා් ත ැා  
එලිා ුවැ් ජල තවාා ාදිරීම ්  නිෙ ාඇ  ප් අතඇ, එu.ska මාොළඔ  රඇම  ජලප රැැ්ාඇ තබ  
ාේධාප්ප ශයට ක්ප්ෙමක ù we;. ;jo" fuu jHdmD;sh hgf;a මාොි ාා මකත, මුල්මල්රිපා  lමේශයට  ල 
ජල ාේධාප්ප  ලි දියුණු රීම ෙ ැා  අඹතමල් සිව මරොතවේ  තක් ා ැ් මlේෂණ ධාාරිතා   ලි  රීම ෙමක 
සිදුමාrsKs.  fuu jHdmD;sh hgf;a සිදුරීම ෙව නිපමිත ාාාවරාඇප (Valve House) fï jk úg 
ාදිරීම ්  ාවයුතු wdrïN lr  ප් අතඇ, එප 2016  ්යෂප තුළ නිෙ රීම ෙව ැලලුම්  ාඇ  ත.   

weia;fïka;=.; iïmQ¾K 
jHdmD;s msrsjeh 

- re'ñ' 4"785  
re'ñ' 3549 ^cmdk cd;Hka;r iyfhda.S;d wdh;kh& 
re'ñ' 1236 ^Y%S ,xld rch & 

jHdmD;s ld,iSudj - 2007 isg 2016 ඔක් මතෝබ්ය 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 125,000 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 
 

- මාොි ාා මකත" මුල්මල්රිපා " ;sôrs.iahdh" lvqfj, 

මූල් lරප්ප- 100% ම ෞප්ා lරප්ප -  95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

මාලිගාත්දද ජල ත්යටාත      එලිහුඩස් ජල ත්යටාත  

6. uy fld<U wmc, තළමනාතරණ jHdmD;sh 
    ^wdishkq ixj¾Ok nexl=fõ wruqo,a iy  YS% ,xld rcfha wruqo,a & 
 
wmc,h neyer lsrSfï moaO;sfha fiajdj jeä oshqKq lsrSug fuu jHdmD;sh u.ska wfmalaId 
lrk w;r uy fld<U wmc,h neyer lsrSfï moaO;sh mqkre;a:dmkh lsrSug lghq;= flf¾'  

weia;fïka;=.; iïmQ¾K 
jHdmD;s msrsjeh 

- re'ñ' 1"012 
re'ñ' 648 ^wdishdkq ixj¾Ok nexl=j& 
re'ñ' 364 ^Y%S ,xld rcfha wruqo,a& 
 

jHdmD;s ld,iSudj - 2014 iemaa;eïn¾ ui isg 2017 ෝයතු ui olajd' 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 450"000 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- - foysj, uy k.r iNd m%foaYh iy fldf,dkakdj 
k.r iNd n, m%foaYh 
 
 

මූල් lරප්ප- 42.8% ම ෞප්ා lරප්ප - 67% 
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7. r;au,dk$fudrgqj iy cd-we," tal, m%foaY ioyd wmc,h neyer lsrSfï jHdmD;sh 

^iaùvkh iy Y%S ,xld rcfha wruqo,a & 

fuu jHdmD;sfha wruqK jkqfha l¾udka; iy ksjeishka úiska neyer lrkq ,nk wmc,h 

tla/ia lsrSu" m%foaYfha cSj;ajkakka yg msrsisÿ iy ¥IKfhka f;dr mrsirhla ysñlr oSu 

msKsi tfia tla/ia lr.;a wmc,h c,dYhkag$ .x.djkag$uqyqog neyer lsrSug m%:u ms<s.; 

yels ;;a;aj m%ñ;Ska olajd mú;% lsrSuhs'   

weia;fïka;=.; iïmQ¾K 
jHdmD;s msrsjeh 

- re'ñ' 17"471  
re'ñ' 12"349 ^SIDA ) 

ුව.මි.  5,122 (ශ්රී  ලාංාා ඇජප) 

 
jHdmD;s ld,iSudj - 2008 fmnrjdrs ui isg 2016 ු නි  තක් ා 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 37"000 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- r;au,dk$fudrgqj iy cd- we," tal, hk m%foaYhkays 
.%du ks<OdrS මාොේඨාශයට  

- r;au,dk$fudrgqj moaO;sh u.ska wdh;k iy 
l¾udka; 253 la iy ksjdi 4"766 la ioyd 

iïnkaAO;d myiqlï imhkq ලබයි.  
 

- cd-we,$tal, moaO;sh u.ska wdh;k iy 
l¾udka; 132 la iy ksjdi 1"363 la ioyd 

iïnkaAO;d myiqlï imhkq ලබයි.  
 

මූල් lරප්ප- 89% ම ෞප්ා lරප්ප - 96% 

 

8. ේතොළඹ ්ර ේශ ේ් ගිහස්ා අණජල සම්බ්දධත්යා සාංඛ් ාෛ ෛැඩිකිරීම සහ ආරෂකෂිත්ය සී ණාරෂකෂාෛ  
සදහා ජනත්යාෛට ඇති අෛස්ාා ෛැඩිකිරීම (GPOBA)  
(ේලෝත බැාංකු iy Y%S ,xld rcfha wruqo,a & 

මෙෙ  ්ාාෘප්ම  අඇමුණ  ුයම  ො  මාොළඹ lමේශයට ම  රෘා ැ්ථ ෙලාා ා   ැ් බ් ධාතා ැාංඛ්ා   ලි රීම ෙ 

ැා  එෙ lමේශයට ම  ැනීාාඇක්ෂා ාා ුමා්   ලි දියුණු රීම ෙයි.  

 

weia;fïka;=.; iïmQ¾K 
jHdmD;s msrsjeh 

- ුව.මි. 1,876 
re'ñ' 733 ^ේලෝත බැාංකු & 
re'ñ' 1,143 ^ශ්රී  ,xld rch & 

 

jHdmD;s ld,iSudj - 2012 isg 2017 මතැල් බ්ය   

m%;s,dNSka ixLHdj   - 76"400 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- මෙොඇවේ , ඇමකෙලා , මතහි ල, මාොමලෝ  ා , ජා  ල / 
ඒාල 

මූල් lරප්ප - 35% ම ෞප්ා lරප්ප -  54.18% 
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jhU m<d; 

9. úi,a l=reKE., c, iïmdok yd ම,dmjyk jHdmD;sh  
^චීන Exim nexl=j හා Y%S ,xld rcfha wruqo,a & 

fuu jHdmD;sfha iuia: wruqK jkqfha l=reKE., iy ta wdY%s; m%foaYfha cSj;a jk 

ck;djf.a cSjk ;;a;aajh jeä oshqKq lsrSu" l=reKE., k.rfha mdrsirsl ieleiau jeä oshqKq 

lsrSu" l=reKE., uy k.r iNd iSudj yd wdikakj cSj;ajk ck;djg msrsis¥ mdkSh c,h 

iemhSu ioyd myiqlï iemhSu yd m%udKj;a ikSmdrlaIl myiqlï iemhSuhs' 

weia;fïka;=.; iïmQ¾K 
jHdmD;s msrsjeh 

- re'ñ' 13"248 

re'ñ' 10"049 ^Ökfha Exim nexl=j&  

re'ñ' 3'199 ^YS% ,xld rch& 
 

jHdmD;s ld,iSudj - 2014 fmnrjdrs isg 2017 fmnrjdrs olajd 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 73"000 ^ mdkSh c,h iemhSu & 

43"000 ^ikSmdrlaIl myiqlï iemhSu & 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

-  meflach - A  
l=reKE., $ u,a,jmsáh m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYh  
  

 meflach - B  
l=reKE., $ u,a,jmsáh m%foaYSh f,alï fldÜGdY 
iy l=reKE., k.rh'   
 

මූල් lරප්ප- 36% ම ෞප්ා lරප්ප - 42% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ාදිමාමඇමි්  ා ප්  ජල ාවිත්රරාරාඇප  ාදිමාමඇමි්  ා ප්  ඒාාබේධා වලාංරීප   
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uOHu m<d;  
 

10. úi,a oUq,a, c, iïmdok fhdackd l%uh - 1 jk woshr  

^bkaoshdfõ Exim nexl=j" YS% ,xldfõ uyck nexl=j yryd Y%S ,xld rcfha wruqo,a & 
 

2006 jif¾ kd.rsl ixj¾Ok wêldrsh úiska m%ldYhg m;a lrk ,o úi,a oUq,a, ixj¾Ok 

ie<eiau hgf;a tk oUq,a," .f,afj," m,d.," lelsrdj iy mලු.iajej m%dfoaYSh f,alï 

fldÜGdYhkays cSj;a jk ck;dj ioyd msrsis¥ mdkSh c,h iemhSug fuu jHdmD;sh u.ska 

ie,iqï lr we;'  

weia;fïka;=.; iïmQ¾K 
jHdmD;s msrsjeh 

- re'ñ' 9"593 

re'ñ' 8558 ^bxÈhdfõ Exim nexl=j&  

re'ñ' 1035 ^Y%S ,xld rch& 

jHdmD;s ld,iSudj - 2012 ud¾;= isg 2017 ෙලයි olajd 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 2017 jk úg 174"000 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- 2006 jif¾ kd.rsl ixj¾Ok wêldrsh úiska 

m%ldYhg m;a lrk ,o úi,a oUq,a, ixj¾Ok ie<eiau 

hgf;a tk oUq,a," .f,afj," m,d.," lelsrdj iy 

m,q.iajej m%dfoaYSh f,alï fldÜGdY  

 
මූල් lරප්ප- 91% ම ෞප්ා lරප්ප - 76% 

 

 

 

       තුළුමු  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ජල ාවිත්රරාරාඇප  
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11. විස්ල මහ ලෛර ජල සම්ණාදන ෛ ාණිති  - mshjr I woshr II  
  ^cmdk cd;Hka;r iyfhda.S;d wdh;kfha iy YS% ,xld rcfha wruqo,a & 

 

ො ුය ඇ දිැ්ත්රිුක්ාම  මතෝඇාරමක lාමේය ප මල්ා්  මාොේඨාශයට ප් හි නි ාැ 40,000 ාව අධිා 
lොණපාව ආඇක්ෂිත ාානීප ජලප අඛණ්ඩ  ැලායීෙ මෙෙ  ්ාාෘප්ම  අඇමුණයි.  ්ාාෘප්ම  
මූලිා  ලඩ නිෙවී  ප් අතඇ,  ්ාාෘප්ම  ාප්රි මුතල් ෙගි්  අප්ම්යා  ලඩ ත ම්     විව නිෙ වී  ත.  

 

   

weia;fïka;=.; iïmQ¾K 
jHdmD;s msrsjeh 

- ුව.මි. 7,146 

jHdmD;s ld,iSudj - 2007 අමlේල් සිව 2015 ු නි තක් ා  

m%;s,dNSka ixLHdj   - 650,330 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- ො ුය ඇ උතුඇ ැා   ලමර හිඇ lමේශයට  ල මාොවැක්, 
කුණ්ඩැාමල්  ලමර හිඇ මාොවැ, මේඇාමතණිප, 
ාඩුර්  ා    
 

මූල් lරප්ප- 91% ම ෞප්ා lරප්ප - 76% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ුයරම ල මැේ ා ජලාශයට ප      පි  ා ල මාෝ ාාරාඇප  
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12. uykqjr  k.r wmc, l<uනdlrණ jHdmD;sh 
        ^cmdk cd;Hka;r iyfhda.S;d wdh;kfha iy YS% ,xld rcfha wruqo,a & 

 
uykqjr k.rfha jej" .x.d$c,dYhkays c,fha ;;;ajh jeä oshqKq lsrSu iy oeä ck.yk 

>k;ajhla iys; m%foaYka ys cSj;ajk ck;djf.a ikSmdrlaIl ;;a;ajhka jeä oshqKq lsrSu 

fuu jHdmD;sfha wruqK fõ'  ulaksido uykqjr k.rfha wúêu;a f,i wmc,h neyer  

lsrSu fya;=ldgf.k kqjr jej" ueo we, yd uykqjr yd ud;f,a osia;%slalhkag mdkSh c,h 

iemhsfï m%Odk uQ,dY%h jk uyje,s .fÕys c, ¥IKh isÿ ù we;' jHdmD;sh u.ska k.rfha 

fylaghdr 738 l wmc,h tla/ia lsrSug fhdacs;j we;s w;r fiajd iïnkaO;d 12"600 la 

,ndfokq we;' wvq wdodhï ,dNSka cSj;a jk m%foaY ioyd fmdÿ ikSmdrlaIl myiqlï 

jHdmd;sh u.ska imhkq we;'  

weia;fïka;=.; iïmQ¾K 
jHdmD;s msrsjeh 

- re'ñ' 22"588 

re'ñ' 18,314 ^cmdk cd;Hhka;r iyfhda.S;d wdh;kh&  

re'ñ' 4,274 ^ Y%S ,xld rch& 

jHdmD;s ld,iSudj - 2007 isg 2019  olajd' 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 205"000 ^mosxÑlrejka - 55"000 iy oskm;d ixl%uණh 

jk - 150"000 la & 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- ො ුය ඇ  රඇප  

මූල් lරප්ප-  11.36% ම ෞප්ා lරප්ප - 16.6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ීරැැ්ැරල ෝයරම   ල ජල එලීෙක් ැඳා ා   ීරැැ්ැරල ාළමු ාවේෙමරහි ෙුය බිල් ාදිරීම ෙ 

පුපුුව ා ා ලම ෙක් සිදුරීම ෙ   

 
 
 

 

 



34 | පි වේ   

 

inr.uqj m<d; 
 

13. úi,a r;akmqr  c, iïmdok jHdmD;sh  -  woshr  I  
^iamd[a[ iy Y%S ,xld rcfha wruqo,a & 
 

fuu jHdmD;sfha wruqK jkqfha oekg mj;sk c, iïmdok fiajd jeä oshqKq lsrSu iy tu 

fiajd kj m%foaY fj; oS¾> lsrSuhs'  

weia;fïka;=.; iïmQ¾K 
jHdmD;s msrsjeh 

- re'ñ'  5,136 ls' 

re'ñ' 4,203 ^ iamd[a[ rch& 

re'ñ' 933 ^Y%S ,xld rch& 

jHdmD;s ld,iSudj - 2013 cQ,s ui isg 2016 මාබඇ ාරි udih olajd 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 80"000 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- r;akmqrh" l=reúg yd me,auvq,a, lාfoaYSh f,alï 

fldÜGdY ^.%du ksලOdrS jiï 43 la wdjrKh fõ& 

 

මූල් lරප්ප- 100% ම ෞප්ා lරප්ප - 97.8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ෛැය බිම් ේගොයනැ් ්ලල   ්ර ාේශශී  සහා  ේසේෛා මධ ස්ාාන  

තා්ශ ාල ේගොයනැ් ්ලල    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 | පි වේ   

 

14. fldf,dkak -  n,xf.dv c, iïmdok jHdmD;sh  
^fn,acshu" uyck nexl=j iy Y%S ,xld rcfha wruqo,a & 

n,xf.dv c, iïmdok fhdackd l%uh jeä oshqKq lsrSu iy fldf,dkak m%foaYh ioyd kj 
c, iïmdok fhdackd l%uhla ie,iqï fldg boslsrSu ම ුයම ්  fuu jHdmD;sh m%Odk 
ixrpl follska iukaú; fõ' 

weia;fïka;=.; iïmQ¾K 
jHdmD;s msrsjeh 

- re'ñ'4"658 
- n,xf.dv c, iïmdok fhdackd l%uh jeä 

oshqKq lsrSu ioyd re'ñ' 2"056 
 

- fldf,dkak m%foaYh ioyd kj c, iïmdok 
fhdackd l%uhla ie,iqï fldg ls%hd;aul lsrSu 
ioyd  re'ñ' 2"602 
 

jHdmD;s ld,iSudj - 2012 uehs isg 2015 iema;eïn¾ ui olajd  

m%;s,dNSka ixLHdj   - - බලාංමරොඩ       -40,000 

- මාොමලෝ   - 40,000 
fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

-  බලාංමරොඩ 
r;akmqr osia;%slalh n,xf.dv m%dfoaYSh iNd n, 
m%foaYh" n,xf.dv k.r iNd m%foaYh iy bUq,afma 
m%dfoaYSh iNd m%foaYfhka fldgila  

 මාොමලෝ    
fldf,dkak m%dfoaYSh iNd m%foaYh iy weô,smsáh 
m%dfoaYSh iNd m%foaYfhka fldgila  

 

මූල් lරප්ප- 94.6% ම ෞප්ා lරප්ප - 100% 

 

W;=රු මැද ණළාත්ය 
15. wkqrdOmqr W;=r c, iïmdok jHdmD;sh  - 1 jk woshr  

^cmdk cd;Hka;r iyfhda.S;d wdh;kfha iy YS% ,xld  
 rcfha wruqo,a & 

oka; iy wia:s osrdhdu we;sjk wkdrlaIs; N+ c,h u; hefmk 
ck;dj cSj;a jk wkqrdOmqr W;=r m%foaYhg iqrlaIs; mdkSh 
c,h iemhSu iy c, iïmdok l%uhla boslsrSu u.ska c, 
iïmdokh jeä lsrSu;a tu.ska m%foaYfha mqoa.,sl ikSmdrlaIl 
yd fi!LH ;;a;ajh jeäoshqKq lsrSu;a fuu jHdmD;sfha wruqK 
fõ' 

weia;fïka;=.; iïmQ¾K 
jHdmD;s msrsjeh 

- re'ñ' 10"247  

re'ñ' 7,458 ^cmdk cd;Hka;r iyfhda.S;d wdh;kh& 

re'ñ' 2,789 ^YS% ,xld rch&  
 

jHdmD;s ld,iSudj - 2013 ud¾;= isg 2018 fmnrjdrs olajd 
 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 2034 jif¾ oS mqoa.,hka 115"600 
 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- ueojÉÑh  iy rUEj m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYම  
සිපලුෙ .%du ksලOdrS jiï 
 

මූල් lරප්ප- 4% ම ෞප්ා lරප්ප -  21.6% 
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W;=re m<d; 

16. hdmkh" ls,sfkdÉÑh c, iïmdok yd ikSmdrlaIl jHdmD;sh  

^ wdishdkq ixj¾Ok nexl=ෛ , AFD  iy Y%S ,xld rcfha wruqo,a& 
 

hdmkh iy ls,sfkdÉÑh osia;%slalhka ys kd.rsl iy m%dfoaYSh iNd m%foaYhka ys fi!LH yd 

udkj ixj¾Okh jeä oshqKq lsrSu fuu jHdmD;sh uÕska wruqKq lr we;' .egqï uÕska 

n,mEug m;a m%foaY mqkre;a:dmkh lsrSu" kej; boslsrSu iy ixj¾Okh lsrSu i|yd 

jHdmD;sh úiska odhl;ajh imhkq we;' 

 

weia;fïka;=.; iïmQ¾K 
jHdmD;s msrsjeh 

- re ñ' 18"328 

re ñ' 15,419 ^ wdishdkq ixj¾Ok බලාංකු , AFD) 

re ñ'  2,909 ^Y%S ,xld rch& 

jHdmD;s ld,iSudj - 2011 fmnrjdrs isg 2020 මාබඇ ාරි olajd 

m%;s,dNSka ixLHdj   - c, iïmdokh‐  

- hdmkh osia;%slalfha .%du ks,Odrs jiï 12 l 
iy ls,sfkdÉÑh osia;%slalfha .%du ks,Odrs 
jiï 22 l 300"000 l ck;dj  
 

මලාmjyk yd ikSmdrlaIl myiqlï ‐  
- hdmkh uy k.r iNd m%foaYfha wêl ck 

>k;ajhla iys;  m%foaYhka ys 80"000 l 
ck;dj iy hdmkh úYaj úoHd,h' 
 

jdrsud¾. ‐  

- ls,sfkdÉÑh osia;%slalfha brKuvq m%Odk jej 
jeäoshqKq lsrSu uÕska f.dùka 50"000 la 
m%;s,dN ,n;s' 

 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- hdmkhg iy ls,sfkdÉÑhg ^ mQkrska iy m,d,s&  
wdrlaIs; mdkSh c, myiqlï iemhsu' 
 
hdmkh uy k.r iNd m%foaYhg c,dmjyk myiqlï  
iy .%dóh m%foaYhkag iqrlaIs; ikSmdrlaIl myiqlï  
iemhsu' 
 

මූල් lරප්ප- 8.7%% ම ෞප්ා lරප්ප - 50% 
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17. ls,sfkdÉÑh c, iïmdok mqkre;a:dmk jHdmD;sh  
^cmdk cd;Hka;r iyfhda.s;d wdh;kfha m%odkhla & 
 

cmdk cd;Hka;r iydfhda.s;d wruqo,a jHdmD;sh පවමමක c, 

mú;%d.drh, c, l=¿Kq, fmdïm lsrSfï yd iïfm%aIKh 

lsrSfï k, ud¾.  තුලු fnod yerSfï k, ud¾., c, 
iïnkaO;d 1500 la ioyd ksjdi iïnkaO;d WmlrK 

iemhSu, fufyhqï yd kv;a;= WmlrK iemhSu  සිදු මාම්ය. 
ඊව අෙතඇ  ls'ñ' 2'85 la os.e;s  A-9 ud¾.fha මාොවැ  තුලු  

fmdïm lsrSfï k, ud¾.h, fnodyerSfï  kල ud¾. jev 
wjika úfï woshf¾ mj;S'  

weia;fïka;=.; iïmQ¾K 
jHdmD;s msrsjeh 

- re'ñ' 1,900 
re'ñ' 1,160 ^cmdk cd;Hka;r iyfhda.s;d wdh;kh& 
re'ñ'   740 ^Y%S ,xld rch&  
 

jHdmD;s ld,iSudj - 2013 wf.daia;= isg 2016 ඔක් මතෝබ්ය olajd' 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 40"000 ^fuu woshf¾ oS 6000 la muKla wdjrKh 
flf¾'& 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- ls,sfkdÉÑh ^ lrÉÑ iy lkaoj,dhS & 

මූල් lරප්ප- 27% ම ෞප්ා lරප්ප - 95% 

 
 
 

18. mYapd;a hqO .egqï mej;s hdmkh iy ls,sfkdÉÑ Èia;%slalj, .%dóh m%cd uQ, c, 
iïmdokh yd ikSmdrlaIdj jeäÈhqKq lsÍfï jHdmD;sh  
(wdishdkq ixj¾Ok nexl=ෛ yd Y%S ,xld rcfha wruqo,a& 
 

ාශයට ්නාමක යුධා රලවේ්  ාල ප් පාා ප ැා  රීලිම ොච්චි lමේශයට  ල ග්ර ාීකප ජ තා ව ග්ර ාීකප ේ ඇජා ජල 
ැ් ාාත ප ා ා ැනීාාඇක්ෂා ාා ුමා්  මෙෙ  ්ාෘප්ප ෙගි්  ැලලුමණි.  

ජල ැ් ාාත ප ැා  ැනීාාඇක්ෂා ාා ුමා්  නි්යොණප, ාදිරීම ෙ, ක්රිීපාමකො රීම ෙ ැා   ඩමකතු 
රීම ෙ ැඳා ා පුේරලි්  200 ක් පුු ණු ාඇ  ලත අතඇ, නි ාැ 2,500 ා පිරිැ ැ් ැ්තථා  ැා  ජල 
ැාංඇක්ෂණප පිළිබඳ තලුය මක රීම ම්   ලඩැවා ්  පවමමක පුේරලයි්  1000 ක් පුු ණු ාඇ  ලීම.  
 

weia;fïka;=.; iïmQ¾K 
jHdmD;s msrsjeh 

- re'ñ' 200  
re'ñ' 175 ^wdishdkq ixj¾Ok nexl=ෛ& 
re'ñ' 25 ^ Y%S ,xld rch&  
 

jHdmD;s ld,iSudj - 2011 wf.daia;= isg 2015 foieïn¾ olajd' 

m%;s,dNSka ixLHdj   - ජල ැ් ාාත  (නි ාැ) - 2,500 
ැනීාාඇක්ෂා ාා ුමා්  (නි ාැ) – 645 
 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

-  ඩාාච්චි ෙධා්ෙ, තකුණු ාඇච්චි lාමේය ප මල්ා්  
මාොේවාශයට ප,  ලමර හිඇ ොතරල් ැා  ශයට ා් තායි, මඩල්ෆ්  
දූාමක, අක්ාඇාප්  ැා  අපක්ාච්චි  
 

මූල් lරප්ප- 100% ම ෞප්ා lරප්ප - 100% 
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kef.kysr m<d; 

19. wïmdr osia;%slalfha oekg fiajd imhd fkdue;s m%foaY i|yd jk MaldnoaO c, 

iïmdok  fhdackd l%uh - 3 jk woshr ^´iafÜ%,shdfõ iy Y%S ,xld rcfha wruqo,a& 

 

fuu jHdmD;sfha wruqK jkqfha wdjrK m%foaYh mq¿,a lsrSu iy wïmdr osia;%slalfha iy 

uvl,mqj yd fudKrd., osia;%slalhkays iuyr m%foaYhka ys oekg fiajd imhd fkdue;s 

m%foaY i|yd ioyd kj c, iemhqï iïnkaO;d 40"000 la iemhSuhs'  

weia;fïka;=.; iïmQ¾K 
jHdmD;s msrsjeh 

- re'ñ' 18"012 ^m<uq& 
re'ñ' 20"825 ^m%;sfYdaê;& 

  - re'ñ' 15,146 ^´iafÜ%,shd rch& 

  - re'ñ'   5,679 ^Y%S ,xld rch& 
 

jHdmD;s ld,iSudj - 2010 fkdjeïn¾ ui isg 2016 මතැල් බ්ය ui olajd 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 200"000 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- wïmdr osia;%slalfha iy uvl,mqj yd fudKrd., 
osia;%slalj, iuyr m%foaYhka ys oekg fiajd imhd 
fkdue;s m%foaY  
 

මූල් lරප්ප- 73.5% ම ෞප්ා lරප්ප - 97.6% 

 

20. kef.kysr m<df;a c, iïmdokh jeäÈhqKq lsrSfï jHdmD;sh  
^cmdk cd;Hka;r iyfhda.S;d wdh;kfha iy YS% ,xld rcfha wruqo,a & 

 
fuu jHdmD;sfha wruqK jkqfha මාොÿ c, iïmdok myiqlï mq¿,a lsrSu u.ska wïmdr 

osia;%slalfha ck;djg iqrlaIs; mdkSh c,h iemhSuhs'   

weia;fïka;=.; iïmQ¾K 
jHdmD;s msrsjeh 

- re'ñ' 6"526  
re'ñ' 5"266 ^cmdk cd;Hka;r iyfhda.S;d wdh;kh&  
re'ñ' 1"260  ^YS% ,xld rcfha fldgi&  

jHdmD;s ld,iSudj - 2010 cQ,s  isg 2016 cQ,s olajd ^ m%;sfYdaê;& 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 209"270 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- ො ඔප, මතහිඅමකතාණ්ි ප, උා  , තෙ , ා ඟුඇ , 
ැේ තුඇප, ීමඝ ාපිප, කුඩු ායි, මාොතුවිල්  

මූල් lරප්ප- 80% ම ෞප්ා lරප්ප - 98% 
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W!j m<d;  

21. uyshx.kh c, iïmdok jHdmD;sh   
^ ´iaá%hdfõ iy YS% ,xld rcfha wruqo,a & 

 

fuu jHdmD;sfha wruqK jkqfha uyshx.kh iy rsoSud,shoao m%foaYSh f,alï fldÜGdYhka ys 

cSj;a jk .%dóh ck;dj ioyd iqrlaIs; mdkSh c,h iemhSuhs'  

weia;fïka;=.; iïmQ¾K 
jHdmD;s msrsjeh 

- re'ñ' 1,785 
-  re'ñ' 1"100 ^´iaá%hd rch&   
-  re'ñ'   685 ^YS% ,xld rch& 
 

jHdmD;s ld,iSudj - 2013 uehs  isg 2016 ෝයතු olajd 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 50"000 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- uyshx.kh iy rsoSud,shoao m%dfoaYSh f,alï fldÜGdY 

^.%du ks<OdrS jiï 35&   
 

මූල් lරප්ප- 57% ම ෞප්ා lරප්ප - 90% 

 

 

 

 

 

 

 

ජල ාවිත්රරාරාඇප      ජල කුළුණ 
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22. nÿ,a," yd,swe, iy we,a, taldnoaO c, iïmdok jHdmd;sh 
^ weußldkq wdkhk wmkhk nexl=fõ iy Y%S ,xldfõ yegka keIk,a nexl=fõ wruqo,a & 
 
 

fuu jHdmD;sfha m%Odk wruqK jkqfha iqrlaIs; c,  iïmdok myiqlï ioyd jk අ ශයට ්තා  

imqrd,Suhs' 

weia;fïka;=.; iïmQ¾K 
jHdmD;s msrsjeh 

- re'ñ' 11"880 

re'ñ' 9,641 ^weußldfõ wdkhk wmkhk nexl=j& 

re'ñ' 2,239 ^Y%S ,xldfõ yegka keIk,a nexl=j& 
 

jHdmD;s ld,iSudj - 2014 ud¾;= isg 2017 wf.daia;= olajd' 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 110"000 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- nÿ,a," yd,swe, iy we,a, m%dfoaYSh  f,alï fldÜGdY  

මූල් lරප්ප- 36.8% ම ෞප්ා lරප්ප - 28% 

 

  

    ාදිාඇමි්  ා ප්  ජල ාවිත්රරාරාඇප  
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23. fudKrd., nq;a;, taldnoaO c, iïmdok jHdmd;sh  
^fn,aðhï rcfha iy YS% ,xld rcfha wruqo,a &   

මෙෙ  ්ාාෘප්ප ෙගි්  මෙො ඇාරල" බුමකතල ැා  ෙඩුල්ල lාමේශිප මල්ා්  මාොි ඨාැ ල ග්ර ාෙ නිලධාාරි 
 ැ්  53 ක් ආ ඇණප මශ.  

 

weia;fïka;=.; iïmQ¾K 
jHdmD;s msrsjeh 

- re'ñ' 5"506 

re'ñ' 4,196 ^fn,aðhï rch& 

re'ñ' 1,310 ^Y%S ,xld rch&  
 

jHdmD;s ld,iSudj - 2014 මතැල් බ්ය isg 2017 ු නි olajd' 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 60"000 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- fudKrd.," je,a,jdh yd ììf,a m%dfoaYSh f,alï 
fldÜGdY  

මූල් lරප්ප- 34.8% ම ෞප්ා lරප්ප - 48% 

 

 

 

 

 

 

 

ේහොේරොම්බුෛ  භූගත්ය ජල ත්යටාත  සහ    කුඹුෂකතන ජල ණවිත්රාගාර   

ි3 ාතරු නිල නිෛාස  

 

 

 

 

 

 

 

ඔෂකතම්පිටි  තුමළුමුෛ සහ ජල ණවිත්රාගාර   
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24. l;r.u mQcd k.r u<dmjyk há;, myiqlï ixj¾Okh lsrSfï  jHdmD;sh 
^Tiaá%hdkq hqks fl%äÜ nexl=j iy Y%S ,xld rcfha wruqo,a& 

මෙෙ  ්ාාෘප්ප ෙගි්  wm c, mú;%d.drfha Odrs;djh osklg >'ó' 750 isg osklg >'ó' 3000  
olajd jeä oshqKq lsrSu, kj fmdïmd.dr 7 la ාදිරීම ෙ ා ා ls'ñ' 16'7 l kj kල u.ska wmc,h 

එාතු lsÍu isÿlrkq ,nhs'   
 

weia;fïka;=.; iïmQ¾K 
jHdmD;s msrsjeh 

- re'ñ' 2"040 ^hqfrda ñ' 10'7¬ re'ñ'586&  
re'ñ' 1"454 ^ Tiaá%hdkq hqks fl%äÜ nexl=j& 
re'ñ'    586 ^Y%S ,xld rch & 

jHdmD;s ld,iSudj - 2014 wf.daia;= – 2016 foieïn¾  

m%;s,dNSka ixLHdj   - 10"000  iy ixl%uKsl 100"000  

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- l;r.u mQcd k.r m%foaYh 

මූල් lරප්ප- 44% ම ෞප්ා lරප්ප - 42% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ාදිමාමඇමි්  ා ප්  මාෝ ාාරාඇප         අා ජලප ැඳා ා  ල එලීෙ- 

02 ාලාාප - මැල්ල ාාඇ 
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wka;¾ m<d; 

25. úh,s l,dmSh kd.rsl c, yd ikSmdrlaIl jHdmD;sh  
^wdishdkq ixj¾Ok nexl=  iy Y%S ,xld rcfha wruqo,a & 

 

fuu jHdmD;sfha wruqK jkqfha W;=re yd jhU úh<s l,dmSh k.rhka ys kd.rsl c, yd 

ikSmdrlaIl fiajd jeä oshqKq lsrSuhs'  

weia;fïka;=.; 
m%;sfYdaê; jHdmD;s 
msrsjeh 
 
 

- re'ñ' 20"742'91 

re'ñ' 15,875 ^wdishdkq ixj¾Ok nexl=j) 
re'ñ' 4,867'91 ^ Y%S ,xld rch& 

jHdmD;s ld,iSudj - 2009 iema;eïn¾ ui isg 2016 foieïn¾ ui olajd 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 303"440 ^jශkshdj - 63"800 " ukakdru - 28"000"     
y,dj;      70"650 iy mq;a;,u - 140"990&   
 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- jõkshdj" ukakdru" y,dj; iy mq;a;,u 

මූල් lරප්ප- 54% ම ෞප්ා lරප්ප - 76% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ජල කුළුණ - එල්තූ්ය      තුළුමු  ැා  ජල ාවිත්රරාරාඇප 
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2.2 ේශශී  බැාංකු ණ  අරමුද්ල  ටේේ ි3 ාේමත ණාී   ජල සම්ණාදන ෛ ාණිති   
 

විමේය ප අඇමුතල් පවමමක ක්රිීපාමකො ාඇ  ො ා ාරිො  ජල ැ් ාාත   ්ාාෘප්  ලව අෙතඇ  මේය ප බලාංකු 

ම ප්්  අඇමුතල් ලබාරලනීෙ ෙගි්  ජල ැ් ාාත    ්ාාෘප් 06 ක් 2015  ්යෂම  ක්රිීපාමකො මාම්ය.   

 

අ ල 

අාංත  
ෛ ාණිති   

ෛ ාණිති 

පිරිෛැ  
(රු.ිය) 

2015.12.31 දිනට 
සත්ය  වි දම 

(රු.ිය)  

ේභ්යෞතිත 

්ර ගති  

% 

ජල 

සම්බ්දධත්යා 

සාංඛ් ාෛ  

1 අ් ාාඇ මබතාා ලම ම්   ල ාේධාප්ප   6,848 3,770 61% 

 
 

3,000 

2 ුවු ණුපුඇ මබතා ා ලම ම්   ල ාේධාප්ප 1,930 593 56% 

 
 

9,000 

3 
මබ් මතොව ජල ැ් ාාත  මපෝජ ා 
ක්රවෙප 

1,240 390 63% 

 
 

4,500 

4 
මාොළඹ  රඇ මබතාා ලම ම්  ාේධාප්ප 
 ලි දියුණු රීම ම්   ්ාාෘප්ප  

2,800 1,496 37.60% 

මබතා 
ා ලම ම්  
ාේධාප්ප 
 ලි දියුණු 
රීම ෙ 

5 
මාොළඹ  ලමර හිඇ  රඇ  ලි දියුණු 

රීම ම්   ්ාෘප්ප -ාලමක්ජප I  
5,170 912 12% 

 
19,762 

6 ජල ැ් ාාත   ්ාාෘප් 22                3,500 893 20% 

 
33,225 

  එතතුමෛ 21,488 8,054 
 

 
 

69,487 
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2.3 සුළු හා මධ  ණරිමාන ජල සම්ණාදන ෛ ාණිති   

ුමළු ා ා ෙධා් ාරිො  jHdmD;s ැතා ා 2015  ්යෂම  අප ලප  ැ්තම් ් තුරත මුතල ුව.මි. 2,967.50 
ක් වූ අතඇ, 2015.12.31    දි ව ුව.මි. 1,790.92 ා මූල් lරප්පක්  ා්යතා ාඇ  ත.  
 

ණළාත්ය 
ෛ ාණිති 

ගණන 
ෛ ාණිති 

පිරිෛැ  (රු.ිය) 

2015 අ ෛැ  
්ර තිණාදන 

(රු.ිය)  

2014.12.31 
දිනට මූල  
්ර ගති  

(රු.ිය)  

2015 
ජනෛාරි ් ට 
ේදසැම්බ්ශ 

දෂකෛා වි දම 

(රු.ිය) 

2015.12.31 
දිනට මුළු 

වි දම (රු.ිය) 

ලබාදීමට 

අේප්ෂකෂිත්ය ජල 
නල 

සම්බ්දධත්යා 

ගණන  

ෙධා්ෙ 8 3,618.00 609.50 2714.43 257.17 2,971.60 56,250 

 ලමර හිඇ 6 2,876.31 244.00 2270.34 213.95 2,484.29 12,375 

උතුඇ 2 541.00 61.00 138.01 18.65 156.66 - 

උතුුව ෙලත 6 2,108.40 149.00 2090.82 122.11 2,212.93 74,464 

 පඹ 4 2,078.37 194.00 1267.20 123.17 1,390.37 21,207 

ැබඇරමු  10 4,072.32 365.00 2605.47 232.43 2,789.39 50,022 

තකුණ 6 2,206.36 546.00 705.84 187.03 892.87 24,900 

ඌ  5 1,175.93 63.00 1040.76 60.43 1,101.19 24,400 

බැ ්ාහිඇ 4 2,281.10 151.00 1922.99 222.50 2,145.49 20,000 

අ් ත්ය ාළාමක  
 

681.09 585.00 633.56 353.47 987.03 0.00 

එතතුමෛ  51 21,638.88 2,967.50 15,389.42 1,790.91 17,131.82 283,618.00 
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 ජාතිත ්ර ජා ජල සැණයුම් ේදණා්ශත්යේම්්දතුමෛ වි් ්ද ි3 ාේමත තළ ෛ ාණිති  සහ  

       ඉටුතල තා්ශ  ්ද 

 

1. ැාං ්යධා   ලඩැවා ්  ා ා  ්ාාෘප් ක්රිීපාමකො රීම ෙ  

2014  ්යෂම  ැලේතල් බ්ය ෙැ ආඇ්   ාළ ජාප්ා lජා ජල ැලායු්  මතාා්යතම් ් තු   රඇ 

ැලලුම්  ා ා ජල ැ් ාාත  අොත්ාාංශයට  ාරිශ්ර්ප තුළ ා මක ාමර  ප  ලීම. 2015  ්යෂප තුළ 

මතාා්යතම් ් තු ක් මලැ ැ් ාධී  ැ්ථා පාව රැමර  ඒෙව ැෙමකවිප. එමේ ෙ 48 මතම ක් මලැ 

ාල ප් ාා්යප ෙණ්ඩලප 104 ක් (ොණ්ඩලිා මශ්ර්ේණිම  නිලධාාම ්  06 ක්  තුළු ) තක් ා  ලි  ාඇ 

රලනීෙව ැෙමක විප. 2015  ්යෂප ආඇ්  ම  දිැ්ත්රිුක් ාා්යපාල 08 ක් ාෙණක් ැ්ථාපිත ාඇ ප්බූ අතඇ, 

2015  ්යෂප අ ැා     විව දිැ්ත්රිුක්ා 25 ෙ ආ ඇණප    ාරිදි දිැ්ත්රිුක් ාා්යපාල පිහිවේවීෙව 

ා ලරීවිප. ශ්රී  ලාංාා  පුඇා lජා මූල ැාංවිධාා  3,666 ක් ා දු ාර්  ා ලත අතඇ, ා්  2,376 ක් 

මතාා්යතම් ් තු  පවමමක ලිපාාදිාංචි ාඇ  ලීම. මතාා්යතම් ් තු ා ත  ල ත ැාංමශයට ෝධා ප ාඇ 

අොත්ාාංශයට  අුයෙලප්පව මපොමුාඇ  ත.  

2015  ්යෂප තුළ අප ලප  ැ්තම් ් තු ම ් රීම ්  මලැ ුව.මි. 240 ක් ත ාරිපූඇා lප්ාාත  ා ා 

ාරිපූඇා  ැ්තම් ් තු ම ්  රීම ්  මලැ ුව.මි. 4.93  තුළු  මුළු  ැ්තම් ් තු  ුව.මි. 244.93 ක් 

මෙෙ මතාා්යතම් ් තු ව ම ්  වී  ත. ා්  පු ඇා ්යථ  විපත්  මලැ ුව.මි. 34.84 ක් ත මූලධා  

විපත්   ශයට මප්  රෘා   ාණ්ඩ ා ා ාා්යපාලීප උාාඇණ, ප් ත්රර ැා  ප් මත්රරෝාාඇණ,  ාා   ා ා lජා 

ජල ැලායු්   ලි දියුණු රීම ්  ැඳා ා ුව.මි. 109.49 ක්  ලප මාරිණි. මෙහිීම, ජල  ්ාාෘප් 

lප්ැාංැ්ාඇණප, lජා මූල ැාංවිධාා  බල රල් වීෙ,  ඩමකතු  ාඇාුව පුු ණු , මලෝා ජල දි ප 

ැලෙම ෙ,  ලසි ජල වලාංරී ාදිරීම ්  පුු ණු  තුළු ම  මක පුු ණු  ලඩ ැවා ්  මෙෙ  ්යෂප තුළ සිදු 

මාරිණි.  

ජල  ්ාාෘප් lප්ැාංැ්ාඇණප පවමමක දිැ්ත්රිුක්ා 12 ා ාෙණ lජා මූල ැාංවිධාා  ල මාෝ ා, පී. වී. ීම. 

ජී.අයි. ායිේා, වලාංරී, ලිාං, ක්මලෝරිම් ව්ය, lප් ආශ්ර්ලප් ජල ප් ත්රර ැවිරීම ෙ ැඳා ා කුි  ැා  ජල මූලාශ්ර් 

ා ඳු ා රලනීෙ ප ාදිප 2015  ්යෂප තුළ සිදු මාරිණි.  
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2. ්ර ජා මූල සාංවිධාන බල ගැ්දවීේම් සාංස්තිතිත ෛැය සටහන  

මෙෙ  ලඩැවා   2015/08/06  සිව 2015/08/20    දි  තක් ා ො ුය ඇ  දිැ්ත්රිුක්ාම  

ාල ලමකුවණි. lප්ලාභී් මේ ඇැ වි් ත  ශයට ක්ප්ප උැැ් රීම ෙමක ඔුව් මේ තලුයෙ, කුැලතා 

ැා  ආාල්ා ැාං ්යධා ප තුළි්   ඩා පා ාමක ැොජපක් බිහි ාඇලීෙ අමේක්ෂා ාඇ  

අතඇ, lජා මූල ැාංවිධාා   ල ප්ඇැාඇ ාල ලමකෙ ැඳා ා lප්ලාභී්  අතඇමක, lජා මූල 

ැාංවිධාා  අතඇමක අ් ත්ය ැ් බ් ධාතා  ්යධා ප රීම ෙ මෙෙ  ලඩ ැවා ම්  ුමවිමශයට ේෂී 

අඇමුණරී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ඇැවි් ත ාමකො  ලඩැවා ්  ෙගි්  ළො ැොජප මරොඩ ලාංවීෙ 
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3. ේලෝත ජල දින සැමරුම - 2015  

ජාප්ා lජා ජල ැලායු්  මතාා්යතම් ් තු  ැාංවිධාා ප ාළ මලෝා ජල දි  ාල ුව්  උමකැ ප 

2015 ෝයතු 21    දි  ඇමක පුඇ දිැ්ත්රිුක්ාම  මාොමළෝ   ජාප්ා ාාැමල් ීම ා මක   

ලීම. මෙෙ අ ැ්ථා ව lජා මූල  ැාංවිධාා  නිලධාාම ්  ා ා ාාැල් ශිෂ් ශිෂ්ා ්  500 ක් ාෙණ 

ැා  ාගී විප. 
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2015 ෛ්ශෂ  තුමළ ලඟාතරගේ තා්ශ  සාධන  
 

 

 
 

 
ද්ශ ත 

 
2014 

 
2015 

ේසෞඛ් ාරෂකෂිත්ය සී ණාරෂකෂත ෂකේෂේත්ර  සඳහා 

1. ැනීාාඇක්ෂා ාා ුමා්  lප්ශයට තප  84.4% 86% 

2.  ල ෙලාා ා   ාා ුමා්  ආ ඇණ lප්ශයට තප 1.93% 2% 

ණාී   ජල ණහසුතම් ෂකේෂේත්ර  සඳහා 

3. ආඇක්ෂිත ාානීප ජල ආ ඇණප  84.6% 86% 

4.  ල ජල ආ ඇණ lප්ශයට තප 44.3% 45.9% 

5.   ල ජල ආ ඇණ lප්ශයට තප  (ජා.ජ.ැ.ා ා.ජ.ෙ. ැතු) 33.4% 35.2% 

6. මුළු දි යි  ැඳා ා ආතාප්  ම ොලබ  ජල lප්ශයට තප 28.54% 27.3% 

7. මාොළඹ  රඇම  ආතාප්  ම ොලබ  ජල lප්ශයට තප  46.62% 46.16% 

8. මුළු  ල ජල ැ් බ් ධාතා ැාංඛ්ා    
(ජා.ජ.ැ.ා ා.ජ.ෙ. ෙගි්  ැාප  ලත)  

මිලිප  1.83 මිලිප  1.95 

9.  ්යෂප තුළ ලබාදු්     ජල ැ් බ් ධාතා ැාංඛ්ා  
(ජා.ජ.ැ.ා ා.ජ. ෙ. ෙගි්  ැාප  ලත) 

123,608 126,171 

 

මුලාශ්ර්ප - ජා.ජ.ැ.ා ා.ජ. ෙණ්ඩලම  ා ා අොත්ාාංශයට   ා්යතා   
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2015 නෛ ජල සම්බ්දධත්යා, ඉලෂකත හා ලබාුප්ද සාංඛ් ාෛ (ණළාේ හා දිස්ත්රිාෂකත ෛ ේ ්ද)  

ාළාත /  
lාමේය ප 
ැා ාප 
මැේ ා 

ෙධා්ැ්ථා  

ාලාාප 

2014 මතැල් බ්ය    
විව ලබාීම ප්බූ මුළු ජල 
 ල ැ් බ් ධාතා 

රණ  

 2015 
ැඳා ා 

ාලක්ාප 

2015 
මතැල් බ්ය    
විව ජල  ල 
ැ් බ් ධාතා 
රණ  

2015 ජ  ාරි සිව 
මතැල් බ්ය තක් ා 
ලබාීම  ප් ජල 
 ල ැ් බ් ධාතා 

රණ   

බවහිඇ- 
ෙධා්ෙ 

lමුඛතා  2,318 
2,476 

2,312 (6) 

මාොළඹ  රඇප 136,194 138,270 2,076 

මාෝේමේ (TEC උතුඇ) 149,144 5,039 154,829 5,685 

ො ඇරෙ (TEC South) 117,075 11,312 126,931 9,856 

බවහිඇ - 
උතුඇ 

ාලලණිප (TNC) 158,769 15,182 170,247 11,478 

ර් ාා  62,276 10,000 67,847 5,571 

බවහිඇ- 
තකුණ 

මතහි ල (TSC) 100,359 3,300 102,586 2,227 

ාළුතඇ 56,134 7,000 60,458 4,324 

ාා දුඇ 51,379 6,025 57,374 5,995 

ෙධා්ෙ ො ුය ඇ 224,217 18,000 236,580 12,363 

 පඹ කුුවණෑරල 64,030 9,000 69,539 5,509 

උතුුව ෙලත අුයඇාධාපුඇප 91,900 10,000 100,372 8,472 

ැබඇරමු  
ාෑරල්ල 49,845 3,000 51,683 1,838 

ඇමක පුඇ 40,422 6,000 43,293 2,871 

තකුණ 

ා ් බ් මතොව 91,790 7,500 97,988 6,198 

ොතඇ 86,439 4,000 91,564 5,125 

රාල්ල 98,105 7,000 104,021 5,916 

ඌ  
බණ්ඩාඇම ල 43,787 5,000 46,375 2,588 

මෙොණඇාරල 32,277 7,300 35,276 2,999 

උතුඇ  පාා ප 12,189 3,000 14,576 2,387 

 ලමර හිඇ  

අ් ාාඇ 32,283 12,000 39,821 7,538 

ෙඩාලපු  29,591 10,200 34,619 5,028 

ත්රිුකුණාෙලප 41,824 12,000 47,821 5,997 

අක්ාඇාමකතු  59,651 6,000 63,787 4,136 

එතතුමෛ 1,831,998 180,334 1,958,169 126,171 
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සමාප්ති සටහන 
 

 

අොත්ාංශයට ප ා ා ඒ පවමමක ා ප්  ආපත  විසි්  තෙ  රකීෙ පවතව ාමකාඇ  ප් විෂප ක්මෂේත්රරප්  

   ාානීප ජල ැ් ාාත , ැනීාාඇක්ෂා  ා ා  රඇ  ැලලුම්  ැ් ාාත ප ැ් බ් ධාමප්  2015  ්යෂප 

තුල ාවේ ාඇුය ලලබූ ාා්යප  ාඇප ා ා ඒ තුල අමකාමකාඇරමක ාා්යප ැාධා ප පිළිබත මතොඇතුුව  ්යෂප 

අ ැා ම  ාා්යලිම් ් තු  ම ත ාදිරිාමක රීම ම්   ් ැ්ථාපිත අ ශයට ්තා ප ැපුඇාලුය  ැ් මෙෙ 

ැාංක්ෂිේේත  ාා්යප ැාධා   ා්යතා  ැ් ාාත ප ාඇ  ලීම. 

 

මෙෙ  ා්යතා  2015  ්යෂප තුල අා ම ත ාල ම   ප්  රරීෙ ාවේ රීම ෙව තඇුය ලලබූ lපමක ප  

මේ ෙ ඒ තුල ලලබූ ජපග්ර ා ණප්  ත ැ් පීඩ ප ාඇ  ත. මෙෙ ාා්යප ා්යප  ාවේරීම ම් ීම  

අොත්ාාංශයට ප ා ා ඒ පවමමක ා ප්  ආපත  මුු ණාෑ රලවළු ා ා අභිමපෝර  පිළිබත ැවා  ක් තලබීෙ 

මෙෙ  ා්යතාමශ ැ් පු්යණමක ප මේ ෙ අ ාරතම  මෙෙ අභිමපෝර ජපරලනීෙව මෙෙ  ා්යතා  

ාරිය ල ප ාඇුය ලබ  lප්ාමකප් ැ් ාාතාප් මේ අ ධාා ප ැා  ැා ාප ලබාරලනීෙව තුඩු මත්  ක් 

බලවි්  එෙ මුු ණාල අභිමපෝර ා ා රලවළු  මෙහි ැතා ්  රීම ෙ අ ශයට ් මශ. 

 

මෙෙ අභිමපෝර ා ා රලවළු ැාඇාාංශයට   ශයට මප්  ාා ත ාරිදි මශ. 

 

1.    ජල මුලාශ්ර් මැොපා රලනීෙ ා ා ා ප්  ජල මුලාශ්ර් lොණ මක ම ොවීෙ ා ා අපිරිසිදු වීෙ. 

 

අොත්ාාංශයට පව ාල ම   ප් විෂප ක්මෂේත්රර අතරි්   ඩාමකෙ ැාංමශීම ක්මෂේත්රරප  ් ම්  ාානීප 

ජල ැ් ාාත පයි. ාානීප ජල ැ් ාාත ම  ීම මුු ණාා  lධාා  අභිමපෝරපක්  ් ම්  ුමදුුම  

   ජල මුලාශ්ර් මැොපා රලනීෙයි. විමශයට ේෂමප්  ාානීප ජල ැ් ාාත ප ත දුඇවමක  ්ාේත 

රීම ෙව සිදු   මකමමක ජලප ාතා දුල  ා ා lමශශයට ප දුෂ්ාඇ lමේශයට ප්  ම තප. ත ත තල වෙමක 

ජල ආ ඇණප ලබ  lමේශයට  ලි්  ත ජ රා  ප  ලි වීෙ නිැා  ප්   අධිා ාල්ලුෙ 

ැපුඇාලීෙව තඇ්  ජල මුලාශ්ර්  මාොමා ොැමක ම ොවීෙ ත ාා්යීකාඇණප ා ා අධිා ජ රා  ප 

නිැා ජල මුලාශ්ර් අාවිත්රරවීෙ ත මෙෙ ක්මෂේත්රරප ැ් බ් ධාමප්  lබලෙ අභිමපෝරප වි  ත. 

 

2. ජලප ැඳා ා ාල්ලු් ාුව ්  අතඇ ා මක ා අම ්ෝ ් ැා මපෝරප lොණ මක ම ොවීෙ. 

 

ීමමිත ජල ැ් ාත  රා ාවයුතු, විදුලිබල උමකාාත ප, ා්යෝ ත ා ා ාානීප ජල ැ් ාාත  

ප  ක්මෂේත්රර ලි්  විශයට ාල ාල්ලුෙක්  ප්මශ. මෙෙ තඇඟාාම  ාල්ලුෙ අතඇ ජල 

ාළෙ ාාඇණප ැඳා ා   lොණ මක ආපතනිා  දා පක් ම ොෙලප්ාෙ ත ාානීප ජල 

ැ් ාාත ම  ීම මුු ණාා  ත මක අභිමපෝරපරී. 

 

3. ජල  ාැ්ප්ප අ ෙ රීම ෙ. 

 

බැ් ාහිඇ ාළාමමක  රඇ ල  විමශයට ේෂමප්  මාොළඹ  රඇම   ා මක ා  ල ෝයර  ්යෂ 

රණ ා ාව මාඇ ැ්ථාපිත ාඇ  ලත ඒ ා බලවි්  විශයට ාල ජල  ාැ්ප්පක් සිදු මශ. මෙෙ ජල 

 ාැ්ප්ප අ ෙ රීම ෙ ැඳා ා     ල එලීෙව පාම්  ීම සිදු   ප් ෝයර ැාං ්යධා ප, 

මරොඩ ලගිලි ාදිවීෙ ා ා ම  මක ැාං ්යධා  ාා්යප් , අධිා  ාා   රෙ ාරෙ ප  ලනි ාුවණු 

නිැා එප ාතා  දුෂ්ාඇ ාා්යපපක් බ ව  ත. 
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4.  ්ාෘප් ක්රිීපාමකො රීම ම්  ීම ම  මක ාා්යශයට  ප් මර්  ලලමබ   ැා ාප lොණ මක ම ොවීෙ. 

 

විමශයට ේෂමප්  ා මක ා  ල ෝයර අලුමක  ලි පා රීම ම්  ීම මේ ෙ     ල එලීම්  ීම 

අ ශයට ්   ාඩ්  පිළිබත රලවළු, ාදිාංචිාුව ් මේ රලවළු, ො ාෝයර ැා  දු් රිප ෝයර ආශ්රිෝත 

රලවළු නිඇාාඇණප ාඇ රලනීෙව පාම්  ීම  අමේක්ෂිත ෙේවම්  ැා ාපක් අතාල ආපත   ලි්  

ම ොලලබීෙ ා ා එෙ රලවළු නිඇාාඇණප ාඇ රලනීෙව පාම් ීම විශයට ාල ාාලපක් ා ා විපතෙක් 

තලරිෙව සිදුමශ. 

 

5.  ා්යෂිා  ැලලුම්  ාඇ   ලඩැවා ්  ැා   ්ාෘප් ැඳා ා lොණ මක ැ් ාමක ම ොෙලප්වීෙ.  
 
 ා්යෂිා  ැලලුම්  ාඇ  ලත  ලඩ ැවා ්  ා ා  ්ාෘප් ැඳා ා lොණ මක මුල්  ැ් ාමක 

ම ොෙලප්ාෙ නිැා ාලව ම ලා ව  ්ාාෘප් නිෙ ාල ම ොා ලරී වීෙ. 

 

6.  කුරඩු ආබාධා ාලප්ඇප  lමේශයට  ලව ාානීප ජලප ලබාීමෙ. 

 

ජල මුලාශ්ර්  ල හිඟාෙ, ජලම  ා ප්  බලඇ මලෝා   ලනි රලවලුාාම  තමකමක ප්  ැා  ජල 

ාල්ලුෙව ැරිල  ැලායුෙක් ලබාීමෙව ම ොා ලරී තමකමක පක් තුළ මෙෙ lමේශයට  ලව ාානීප 

ජලප ැ් බ් ධා විැදු්  ීමෙ අභිමපෝරපක් වි  ත. 

 

7. ැනීාාඇක්ෂා  ්ාාෘප් ක්රිීපාමකො රීම ම් ීම ඒ ැතා ා අධිා පිරි ලපක් තලම ෙව සිදුවීෙ. 
 

   ැනීාාඇක්ෂා ාා ුමා්   ප් රීම ම්  ීම ඒ ැඳා ා  ාවිතා ාඇ  තාක්ෂණප අධිා මිල 

රණ්  පවමමක ලබා රලනීෙව සිදුවීෙ ා ා  ඩමකතු පිරි ලප ාතා ාා ල වීෙ ැනීාාඇක්ෂා 

ක්මෂේත්රරප ැ් බ් ධාමප්  මුු ණාා  lධාා  රලවලු රී. 

 

මාමැේ  මුමක ාලමිමණ  රලවළු අභිමපෝර බාධාා ජපමර  අොත්ාාංශයට ප ම ත ාල ම   ප්  රකී්  

ාවේ රීම ෙව තඇ  ලත  ෑපම්  lප්ඵල මලැ ඈත ර් ත ශ  ල ැාපිාාැම ්  මාමල  ජ තා ව 

ුමඇක්ෂිත ාානීප ජලප ලලබී ඔුව්   ර  ෙතා ැ අා ාමක ම මා ැ නි   ුමළුප. lොණ මක 

ැනීාාඇක්ෂා ාා ුමා්  ලලබීමේ  ජ තා  ලබ  නිමඇෝගිබ  අා ැලෙව දිගුාල් ජී මකවීෙව 

ආය ්ය ාතපක්  ුය  ත. එමැේ ුව ත  ම්  ෙර අා මබොමා ෝ දුඇ පායුතු   ත. ඒ ැතා ා බුේධිම  ා ා 

ැාංමශීම ා ත මමක ැාංාල පක් අ ශයට ්පප. එෙ ැාංාල ම   ෑපෙ නිෙවිප යුමකමමක ම්  ඇමේ ාා පව 

ජල බිදු ක් ාල්ලා ා ඬ  ැලෙමේ ාලතු්  ාවේ රීම මේ  ාෙණි. එමතක් අා ාදිරිපවෙ පිප  රමු . . . . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


