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විධායක සාරාංශය
හයවන තිරසර සංවර්ධන අරමුණ වන ‘2030 වසර වන විට ආරක්ෂිත පානීය ජලය සැමට සාධාරණ ලලස ලබාගත
හැකි වීම’ ලවනුලවන් ශ්රී ලංකාව කැපවී සිටියි. ලමම අරමුණ 2025 වසර වනවිට සාක්ෂෂාත් කරගැනීමට රජය
අලප්තක්ෂෂා කරයි. ලම් පිළිබඳ ජනතාව අතලර් ඉමහත් උනන්දුවක්ෂ තිලබන බව සියු පළාත්වල පවත්වන ලද මහජන
අදහසත විමසීම්වලදී දක්ෂනට ලැබිණි. ලසෞඛ්ය සීමාකිරීම් තිබියදීත්, මහජනතාවලේ හා මහජන ගැටු සම්බන්ධලයන්
කටයුු කරන රජලේ නිලධාරීන්ලේ සවිසතතර ලිඛිත අදහසත 595ක්ෂ ලැබුණු අතර දිවයින පුරා පැවැත්වුණු 10කට
අධික මහජන උපලේශනයනදී පුේගලයන් 261ලදලනක්ෂ තම අදහසත ඉදිරිපත් කළහ. තවත් ලබාලහෝ පිරිසක්ෂ ලමම
මහජන අදහසත විමසීම්වලට සහ ාගී වූහ.
ලිඛිත හා වාචික සාක්ෂිවලින් තහවුරු වන්ලන් ලබාලහෝ ජනයා හා වාණිජ වයාපාර අවුරුේද පුරා ප්රමාණවත් තරමින්
පානීය ජලය ලබාගැනීලම් දැඩි ප්රශතනයකට මුහුණලදන බවයි. ජලලේ ගුණාත්මක ාවය වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳව ද
දැඩි උනන්දුවක්ෂ තිලේ. තම පානීය ජලය සපයන මූලාශ්ර පිළිබඳ ජනතාවට විශතවාසයක්ෂ නැත. ඇතැම් ජල මූලාශ්ර
ලවත ප්රලව්ශලයහි හා ඒවාලේ ප්රමුඛ්තා සම්බන්ධලයන් බරපතල ගැටු තිලේ. ජල මූලාශ්ර සංරක්ෂෂණය හා ඒවාලේ
තිලබන ජලලයහි ගුණාත්මක ාවය පිරිහීම වලක්ෂවා ගැනීම පිළිබඳ විශාල උනන්දුවක්ෂ දක්ෂනට ලැබිණි. කර්මාන්ත
හා වාණිජ මට්ටලමන් ජලය ාවිතා කරන්නන් හට ද සම්ූර්ණ ලනාකරන ලද ජල අවශයතා සහ අපජලය බැහැර
කිරීම පිළිබඳ ගැටු තිලේ. එමගින් ආර්ිකයට ඇතිවන්ලන් හානිකර ප්රතිඵලයි.
ජලය ලබාගැනීලම් හැකියාව හා එහි ගුණාත්මක ාවය වර්ධනය කිරීම සඳහා විශාල ආලයෝජන අවශයය. එමගින්
ලනාතකා හරින ලද පල්ලලදෝරු හා මළාපවහන අවශයතා සපිරීම තහවුරු කළ හැකිය. ලසතවාවන් තිරසර හා
කාර්යක්ෂෂම ලලස කළමනාකරණය සඳහා එම ආලයෝජන ලයාදා ගත හැකිය. ජනාධිපතිවරයා විසින් ලමම
ක්ෂලෂතත්රයට ප්රමුඛ්තාව දී තිලබන ලහයින්, රජය විසින් අයවැලයන් වැඩි මුදලක්ෂ ලවන්කර තිලේ. ජාතික ජල
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ (NWSDB) ණය ආපසු ලගවීලම් වගකීම 2021 වසර සඳහා රජය ාරලගන
තිලේ (නමුත් මණ්ඩලය විශතවාස කරන්ලන් එම වගකීම ඊට පුළුල්ල බවයි). මණ්ඩලයට ලේශීය බැංකුවලින් ණය
ලබාගැනීම සඳහා ඇපවීම ද සිදුකරනු ලැලේ. ඉහත දක්ෂවන ලද ණය පිලිබඳ පරසතපර අවලබෝධය ප්රතිපත්තිමය
අසතථාවරබවකට ලදසත ලදයි.
කාර්යක්ෂෂමතාව සම්බන්ධලයන් දිරිගැන්වීම් සිදුකරනු ලබන සතථාවර ප්රතිපත්තියක්ෂ හා නියාමන ක්රමලව්දයක්ෂ
ක්රියාත්මක කළ යුුය. එමගින් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ සිට පළාත් පාලන ආයතන හරහා
ප්රජාමූල සංවිධාන (CBOs) දක්ෂවා පරාසයක සැපයුම්කරුවන්ට තම වයාපාර සැලසුම් ක්රියාත්මක කිරීමට සහ
ප්රාේධන වියදම් අවම කිරීමට අවශය සතථාවර ාවය නිර්මාණය ලව්. ඒකාබේධ අරමුදල හැර ලවනත් මූලාශ්ර ද ඉදිරි
කාලලේදී ලයාදා ගැනීමට සිදු වන බැවින් ලමය වඩාත් වැදගත් ලව්.
පවිත්රකරණ පේධති, ප්රධාන සම්පාදන මාර්ග සහ නිවාස හා වයාපාර ලවත ජලනළ ඉදිකිරීම සඳහා අරමුදල්ල ඵලදායී
ලලස අරපිරිමැසතලමන් ලයාදාගත් විට, පාරිල ෝගිකයන්ට ජලය හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා ලබාගැනීලම් හැකියාව
පුළුල්ල වී එයින් වාසි සැලලසත. ගුණාත්මක ාවලේ වර්ධනයක්ෂ හා මිල සාධාරණත්වය ද නිර්මාණය ලව්. තම ජල හා
සනීපාරක්ෂෂක අවශයතා කළමනාකරණය කරගැනීලම් ක්රම සැපයීලම් නියාමන ක්රියාමාර්ගවලින් ද ඔවුන්ට වාසි
සැලලසත. ඒ සඳහා වන ලමවලම් සපයනු ලබන්ලන් විධිමත් නියාමනය මගින් වැඩිදියුණු කරන ලද පාරිල ෝගික
සම්බන්ධතා හා අවලබෝධ කරගත හැකි ලතාරුරු ලබාදීම ඔසතලසතය. වර්තමාන අවිනිශතචිතතාලවන් ලතාරව වයාපාර
සැලසුම් ක්රියාත්මක කිරීමට හැකි වීලමන් සැපයුම්කරුවන්ට ද වාසි සැලලසත. වත්මන් තත්වය ුළ, විනිමය අගය
අඩුවීම හා පැහැදිලි තාර්කික බවකින් ලතාර, සැලැසතමක නැති, හදිසිලේ පිරිනමනු ලබන වට්ටම් වැනි බාහිර සාධක
මත පිරිවැය ඉහළ ගියත් ගාසතු සංලශෝධන සිදුකිරීම අවිනිශතචිත තත්වයක පවතී. මණ්ඩලය සහ එහි
පාරිල ෝගිකයන් දිගින් දිගටම සහනාධාර දී පවත්වා ලගන යෑමට ලනාවීම බදු ලගවන ලපාදු ජනතාවටත් ලසතක්ෂ
වන්ලන්ය.
සාම්ප්රදායික නියාමන ාවිතාවන් පදනම් වන්ලන් දිරිගැන්වීම් හා ඊට ප්රතිවිරුේධ සානුබලයන් (incentives and
disincentives) මතය. ඒවා සැලසුම් කර තිලබන්ලන් ඒකාධිකාරී පරිසරයක්ෂ ුළ ලා අරමුණු කර ගත් ලපෞේගලික
ආලයෝජකයන් ලවනුලවනි. ඒවා ශ්රී ලංකාලව් යථාර්තයට ගැලලපන්ලන් නැත. ලමහිදී, සැපයුම්කරුවන් වන්ලන්
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රජයට අයත් වයවසාය, පළාත් පාලන ආයතන හා ප්රජාමූල සංවිධානයි. ආලයෝජනයට සාලප්තක්ෂෂව පහළ ප්රතිලා
ලහෝ අයවැය කප්තපාදු කිරීම් වැනි ප්රතිචාරාත්මක සංඥාවලින් ඒ කිසිදු සැපයුම්කරුලවකුලේ කාර්යක්ෂෂමතාව
වැඩිවන්ලන් නැත.
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ දැනට පවත්නා කලාපීය උපකාරක මධයසතථාන (RSC) විගණනය
කළ හැකි, ලවන ලවනම ක්රියාත්මක ඒකක බවට පත්කිරීමට නිර්ලේශ කරනු ලැලේ. ලමය සැසඳුම් නියාමන
ක්රමලව්දය ලයදවීමට නැතිවම බැරි ූර්ව ලකාන්ලේසියකි. ජලය හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා සපයන ඕනෑම පළාත්
පාලන ආයතනයක්ෂ, ප්රජාමූල සංවිධානයක්ෂ ලමන්ම ජල මණ්ඩලලේ පළාත් ඒකකද පළාත් මට්ටලම්දී නියාමනයට
ලක්ෂකරනු ඇත. නියාමනය සිදුකරනු ලබන්ලන් පළාත් පාලනය පිළිබඳ පළාත් ලකාමසාරිසතවරයින් යටලත්
පවතින, ඒ ලවනුලවන් සතථාපානය කරන ලද ඒකක මගිනි. එය කරනු ලබන්ලන් ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා
ලකාමිෂන් ස ාලව් නනතික අධිකාරිය සහ තාක්ෂෂණික සහලයෝගය යටලත් ලව්. ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලලේ පළාත් ඒකක, පළාත් පාලන ආයතන, ප්රජාමූල සංවිධාන, ජල බව්සර් ලමලහයුම්කරුවන්
සහ ගලි බව්සර් ලමලහයුම්කරුවන් හට පසත අවුරුදු ලහෝ දස අවුරුදු බලපත්ර නිකුත් කරනු ලැලේ. බලපත්රලාභීන් හට
ලවනසත වගකීම් තිලබන අතර බලපත්ර ලකාන්ලේසි බලාත්මක කිරීමට ප්රතිපාදන හඳුන්වා ලදනු ලැලේ.
ලසෞඛ්ය අමාතයාංශය සමග සාකච්ඡා මගින්, ලබෝතල්ල ඇුළු ඇසුරුම් ුළ අලලවි කරනු ලබන ජලලේ
ගුණාත්මක ාවය නියාමනය කිරීම ලවනුලවන් උසසත ක්රමලව්ද නිර්මාණය කරගැනීමට නිර්ලේශ කරනු ලැලේ. ලමම
වර්ගලේ ජල සම්පාදනයන්ලේ ජනප්රියත්වය වර්තමානලේදී වැඩිලවමින් තිලේ.
ලදමුහුන් ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන් ස ා සහ පළාත් ස ා විසඳුම ක්රියාත්මක කිරීම දුෂතකර බව
ලපනීගියලහාත්, විකල්ලප විසඳුමක්ෂ අවශය වනු ඇත. ඒ සඳහා සියු පළාත් ස ාවල අනුමැතිය ලබාගැනීමට
අවශයය. ලමහිදී නියාමනය ඍජුවම කරනු ලබන්ලන් ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන් ස ාව විසින්
ලකාළඹට අමතරව ඇති කලාපීය කාර්යාල කිහිපයක්ෂ මගිනි. සැසඳුම් නියාමනය ලමවිටද අනුගමනය කල යුු ලව්.
ලමහිදී ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ඒකක ුනක්ෂ ලහෝ හතරක්ෂ ලලස ප්රතිවූහගත කරනු ලැලේ.
ඒ එක්ෂ එක්ෂ ඒකකයට නිෂතපාදන හා ලබදාහැරීම් ද පැවලර්. සියල්ලලන්ටම තාක්ෂෂණික ලසතවා සැපයීමට මූලසතථාන
ඒකකය පවත්වා ගනු ලැලේ.
ජලය හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා ක්ෂලෂතත්රලේ ලයෝජිත නීති මගින් බලපත්ර ලනාමැතිව ලමලහයුම් කිරීම, බලපත්ර
ලකාන්ලේසි උල්ලලංඝනය ආදිය සම්බන්ධ අුත් වැරදි අර්ථකථනය කරනු ඇත. එමගින්, අරුත්බර බලාත්මක
කිරීලම් විධිවිධානවලින් ලතාරව රජලේ ආයතන මගින් ලකලරන වත්මන් ලියාපදිංචි ක්රමලව්දයන් ලවනසත කරනු
ලැලේ. බලපත්ර හරහා ලබාලදන ඉහළ බලය ුලනය කරනු ලබන්ලන් නියාමක ආයතනය පැත්ලතන්
සාධාරණත්වය ඇතිකිරීම සඳහා වන ශක්ෂතිමත් පටිපාටිමය අවශයතා මගිනි. විලශතෂලයන්ම, කුඩා හා අතිලර්ක
බලපත්ර සම්බන්ධලයන් නියාමන ආයතනයට අනුගත වීලම් බර අවම කිරීම සඳහා ලහතු වන නියාමනලයන්
තාවකාලිකව නිදහසත ලකලරන විධිවිධාන (forbearance) ලයෝජිත ජලය හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා ආංශික පනතට
ඇුළත් විය යුු බව නිර්ලේශ කරනු ලැලේ. එලහත්, තත්වයන් පිරිහුණලහාත්, නිති හා බලපත්ර පටිපාටිවලට
අනුකූලව නියාමනය නැවත ක්රියාත්මක කිරීලම් අයිතිය නියාමන අධිකාරීන්ට තිලේ.
නියාමනය පළාත් මට්ටලමන් ලමලහයවීලමන් අරමුණු කීපයක්ෂ ඉටුකරගත හැකිය. ජලය හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා
පිළිබඳ ගැටු පළාලතන් පළාතට ලවනසත බව දිවයින පුරා පවත්වන ලද උපලේශනයන්දී ලැබුණු සාක්ෂිවලින්
දක්ෂනට ලැබිණි. සතලව්ච්ඡා ලහෝ අර්ධකාලීන ලසතවකයන් කිහිප ලදලනකු විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන
5,000ක්ෂ පමණ වන ප්රජාමූල සංවිධාන ලකාළඹ මූලසතථානය කරගත් නියාමන අධිකාරියක්ෂ සමග කටයුු කරනු
ඇතැයි අලප්තක්ෂෂා කිරීම සාධාරණ නැත. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවා විමධයගත කර තිලේ.
එහි කලාපීය ආධාරක මධයසතථාන (RSCs) දැනටමත් පළාත් මට්ටලමන් ක්රියාත්මක ලව්. දැනට පවත්නා පළාත් ස ා
වූහයන් සමග කටයුු කිරීලමන් නියාමනය සැපයුම්කරුවන් හා පාරිල ෝගිකයන් සිටින සතථානයටම රැලගන යා
හැකිය. ලමම ප්රශසතථ විසඳුම SC (SD) 24/2003 හා 25/2003 නඩුවලදී ජල ලසතවා සංලශෝධන පනතට(2003) අදාළව
ලශ්රතෂතඨාධිකරණය විසින් කරන ලද ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාලව් අර්ථ නිරූපණවලට ද අනුකූලය.
නියාමනය පළාත් (ලහෝ කලාපීය) මට්ටලමන් ලමලහයවීම මගින් සැසඳුම් නියාමනයන් ාවිතා කිරීමට අවසතථාව
ලැලේ. පළාත් (ලහෝ කලාප) ඒකක විසින් දක්ෂවනු ලබන කාර්යසාධනය සන්සන්දනය කිරීමට ඉඩ ලැලබන පරිදි
විධිමත් ලලස දත්ත එකු කිරීමට, විශතලල්ලෂණයට හා ඉදිරිපත් කිරීමට ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
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ස ාවට හැකියාව ලැලේ. සම්ප්රදායික නියාමන ලමවලම් ලනාමැති සංදර් යක්ෂ ුළ, කාර්යක්ෂෂමතාලව්
සංවර්ධනයන් එමගින් දිරිගැන්විය හැකිය. පළාත් (ලහෝ කලාපීය) නියාමන ඒකකවල නියාමනයට ලක්ෂකරන ලද
සංවිධාන විසින් සපයන ලද දත්ත පරීක්ෂෂා කර, ඒවා ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන් ස ාව විසින් ගාසතු
නිර්ණය කිරීලම් පටිපාටිය සඳහා සම්ූර්ණ කිරීම පිණිස ලබාදුන් ආකෘති ුළට ඇුළත් කළ යුුය. සතවයංව වාර්තා
කරන ලද දත්ත ලමන්ම අහඹු ලලස එක්ෂරැසත කරන ලද දත්ත ද ඇුළු ගුණාත්මක ාවය හා සම්බන්ධ දර්ශක
ලවනුලවන් ද ලම් හා සමාන ක්රියාවලියක්ෂ අනුගමනය කරනු ඇත. සියු දත්ත පහසුලවන් අවලබෝධ කරගත හැකි
ආකාරවලින් සකසා සන්නිලව්දනය කරනු ඇත. ඒවා අඩු ගුණාත්මක ාවයකින් යුක්ෂත ලමලහයුම්කරුවන්ට
බලපෑම් කිරීම සඳහා ලයාදාගනු ඇත. අ යන්තරව කාර්යක්ෂෂමතාවය වැඩි දියුණු කිරීම් ඉටු කර ගැනීමට බාහිර
පීඩනය කළමනාකරුවන්ට ලයාදා ගත හැක.
නියාමන ාවිතාලව්දී සුලබව සිදුවන ආකාරයට, විවිධ මට්ටම්වල සැපයුම්කරුවන් හට විවිධ අනුකූලතාවන්ට
යටත්වීමට සිදුලව්. උදාහරණයක්ෂ ලලස, සාමාජිකයන්/ පාරිල ෝගිකයන් විසින් ගාසතු නිර්ණය කරන ප්රජාමූල
සංවිධාන සහ ජල බව්සර් ලමලහයුම්කරුවන් තාවකාලික නිදහසත කිරීම (forbearance) ඔසතලසත ගාසතු
නියාමනලයන් මුදාහැරීමට හැකියාව තිලේ. ලහාඳින් සම්පත් තිලබන විශාල ලමලහයුම්කරුවන් ශ්රී ලංකා ප්රමිති
ආයතනලේ SLS ප්රමිතිවලට හා බලපත්රය මගින් නිර්ලේශිත ගුණාත්මක ාවලේ පාරිල ෝගික ලසතවා මට්ටමකට
අනුගත විය යුුය. නිවාස කීපයකට ජලය සපයන ප්රජාමූල සංවිධාන වැනි කුඩා සැපයුම්කරුවන් මූලික ලසෞඛ්ය හා
ආරක්ෂෂක ප්රමිතිවලට පමණක්ෂ යටත් කරනු ලැලේ. ඔවුන්ලේ ගුණාත්මක ාවය ඉහළ නංවාගැනීම සඳහා ජාතික
ප්රජා ජල සැපයුම් ලදපාර්තලම්න්ුව (DNCWS) විසින් විවිධාකාරලයන් උපකාර කරනු ඇත. සෑම ආකාරයකම සියු
සැපයුම්කරුවන් විසින් ජලලේ ගුණාත්මක ාවය අධීක්ෂෂණය කිරීලම් සැලසුම් නැවත ක්රියාත්මක කිරීම නිර්ලේශ
කරනු ලැලේ. ඒ සම්බන්ධ පුහුණුවීම් අඛ්ණ්ඩව සිදුකළ යුුය. ජල ගුණාත්මක ාවය වැඩිකරන ලසතවා සම්පාදනයක්ෂ
ලගාඩනගාගත යුුය. ජලලේ ලමම ගුණාත්මක ප්රමිතිවලට විධිමත් නියාමන තත්වයන් ුළ සිදුකරන ජල ආරක්ෂෂක
සැලසුම් ද ඇුළත් ලව්.
හයවන තිරසර සංවර්ධන අරමුණ (SDG6) සාක්ෂෂාත් කරගැනීම සඳහා විවිධ වර්ගවල සහනාධාර අවශය ලව්. දැනට
ලබාදී තිලබන සහනාධාර නිශතචිත කරන ලලස හා නිශතචිත ප්රතිඵල සමග ගැටගසන ලලස නිර්ලේශ කරනු ලැලේ.
උදාහරණයක්ෂ ලලස, පළාත් පාලන ආයතන සහ ප්රජාමූල සංවිධාන වැනි සැපයුම්කරුවන් ලවත ලබාලදන
සහනාධාර එකවර ප්රදානයන් හා අඩු ලපාළී ණය වීම සුදුසු බව නිර්ලේශ කරනු ලැලේ. ඒ සඳහා ප්රාලේශීය ණය සහ
සංවර්ධන අරමුදල (LL&DF) වැනි ආයතන ලකලරහි අවධානය ලයාමු කළ යුුය. සුදුසුකම් ලබන නිවාසවලට
සහනාධාර ලබාදීමට වඩා එය ලයෝගයය. නිවාසවලට සහනාධාර ලබාදීම ක්රියාත්මක කිරීම දුෂතකරය. ජාතික ජල
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සම්බන්ධලයන් ගත් කල, සමෘේධි හා ලවනත් එවැනි ප්රතිලාභීන්ට වට්ටම්
ලැලබන පරිදි හා ලවනසත මිළ ගණන් අනුව බිල්ලපත් සැකසීලම් ක්රමලව්ද දැනටමත් පරිගණක පේධතිලේ
වැඩසටහන්ගත කර ක්රියාත්මක ලව්. වර්තමානලේදී අතිශය සංකීර්ණ වන ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන
මණ්ඩලලේ ගාසතු සැලැසතම සරල කරමින් එකමත එක ලබාලදන සහනාධාර ලවනුවට නිවැරදිව ඉලක්ෂක කර
සහනාධාර ලබාලදන පරිදි සරල කිරීම සඳහා නිර්ලේශ කරනු ලැලේ. එහිදී ාණ්ඩාගාර අරමුදල්ලවලින් ලබාලදන
ලමම සහනාධාර ලයෝගය පාරිල ෝගිකයන් ලවත බිල්ලපත් සැකසීලම් ක්රමය හරහා ලබාලදයි. ලමය ලබාලදන්ලන්
සරල කරන ලද ජීවයතා පරතර මූලයකරණ (viability gap financing) ක්රමය ඔසතලසත ලයෝගය පාරිල ෝගිකයන්ට
ලබාලදන ප්රාේධන වියදම් සහනාධාරවලට අතිලර්කවය. නියාමකයා සහනාධාර පිළිබඳ දැනුවත් කර තිලබන තාක්ෂ
කල්ල නියාමන සැසඳුම් අරමුණු සාර්ථක කරගැනීලම් හැකියාව තිලේ.
ඉහත දක්ෂවන ලද නියාමනය හා ඒ හා සම්බන්ධ ප්රතිපත්ති නිර්ලේශවලට අතිලර්කව, ලමම වාර්තාව විසින් 2025
වන විට හයවන තිරසර සංවර්ධන අරමුණ සාක්ෂෂාත් කරගැනීම සඳහා අවශය ප්රතිපත්තිමය ලවනසතකම් මාලාවක්ෂ ද
නිර්ලේශ කරනු ලැලේ. ජල මූලාශ්ර ලවත ප්රලව්ශය දැඩි ලලස සීමිත බව උපලදසත විමසීලම්දී ලහළිදරව් විය. රාජය
ඉඩම් ආඥාපනත යටලත් මුපිට ජලය උකහාගැනීලම් අවසර ලබාදීම සංලශෝධන සහිතව ලහෝ රහිතව නැවත
සැකසීම සහ පළාත් ඉඩම් ලකාමසාරිසතවරයාලේ ධාරිතාවන් වර්ධනය කිරීම ඇුළු ක්රියාමාර්ග නිර්ලේශ කරනු
ලැලේ.
භූගත ජලය සම්බන්ධලයන් ගත් කල, ජල සම්පත් මණ්ඩල පනතට සංලශෝධන නිර්ලේශ කිරීම සඳහා විලශතෂඥ
කමිටුවක්ෂ පිහිටුවිය යුු බව නිර්ලේශ කරනු ලැලේ. එහිදී ජල සම්පත් මණ්ඩලය බිම් මට්ටලම් ක්රියාත්මක වන රාජය
ආයතනයක්ෂ බවට පත්කළ යුුය. එයට ප්රමාණවත් තරමින් සම්පත් හා ලවනත් අවශය ලේ ලබාදිය යුුය. පළාත්
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පාලන පිළිබඳ ආයතනය හා ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් ලදපාර්තලම්න්ුව හරහා පිළිලවලින් පළාත් පාලන ආයතන
සහ ප්රජාමූල සංවිධානවල ධාරිතාවන් ලගාඩනැගීම සඳහා ද නිර්ලේශ ඉදිරිපත් කරනු ලැලේ.
උපලදසත විමසීම්වලින් ලැබුණු සාරවත් අදහසත, කරන ලද සම්මුඛ් සාකච්ඡා හා පර්ලේෂණ මගින් නිර්ලේශ සකසත
කරන ලදී. ඒවා එක්ෂ එක්ෂ පරිච්ලේදලේ ලැයිසතුගත කර විසතතර කර තිලේ. ඒවා අදාළ අමාතයාංශ, නිලයෝජිතායතන,
ආදී වශලයන් හා මූලික වගකීම අනුව පහත දැක්ෂලවන වගුලවහි ද ඉදිරිපත් කර තිලේ. විධායක සාරාංශය කියවිය
යුත්ලත් පහත දැක්ෂලවන නිර්ලේශ ද සමගයි. ඉහත සටහන් කරන ලද සාරාංශලයහි සියල්ලල ඇුළත් කළ ලනාහැකි
තරමට නිර්ලේශ විවිධ ලව්.
2025 වන විට SDG 6 අරමුණ ඉෂතට කරගැනීම සඳහා සර්ව රාජය ප්රවිෂතටයක අතයවශය බව පහත වගුව මනාව
ලපන්වා ලදයි. සාර්ථක ප්රතිපල සඳහා ලම් විවිධ රාජය ආයතන තනිව සහ සාමුහිකව කටයුු කල යුුය. පහත
දැක්ෂලවන්ලන් නිර්ලේශයන් ක්රියාවට නැංවීලම් මූලික වගකීම ාර ගත යුු ආයතන සහ නිර්ලේශ සංඛ්යාවයි.
මූලික වගකීම සතු ආයතනය
ජල සැපයුම් අමාතයාංශය සහ ග්රාමීය සහ ප්රාලේශීය පානීය ජාල වයපෘති
රාජය අමාතයාංශය
මුදල්ල අමාතයාංශය
පළාත් පාලන විෂය ාර පළාත් ස ා අමාතයාංශ
ඉඩම් විෂය ාර අමාතයාංශය
මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන් ස ාව
ජාතික ජල සම්පාදන සහ ජලාපවහන මණ්ඩලය
ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් ලදපාර්තලම්න්ුව
ආලයෝජන මණ්ඩලය
මධයම පරිසර අධිකාරිය
ඉඩම් ලකාමසාරිසත ජනරාල්ල
ශ්රී ලංකා පළාත් පාලන ආයතනය
ජල සම්පත් මණ්ඩලය
පළාත් ස ාවල පළාත් පාලන ලකාමසාරිසතවරු
පළාත් වල නියාමන ඒකක (ප්රතිෂතටාපනය කල පසු)
නියාමන අධිකාරිය (බලපත්ර නිකුත් කල පසු)
පළාත් ඉඩම් ලකාමසාරිසතවරු
අදාල දිසතික්ෂ ලල්ලකම්වරු
පළාත් පාලන ආයතන
ලබදුණු වගකීම්

නිර්දේශ සංඛ්යා
22
4
3
1
13
5
12
2
1
2
1
1
3
3
1
1
1
1
14

8

සාරාංශිත නිර්ලේශ
අංකය ක්රියාව

1

2

3

4

5

6

සහාය සපයන්දන්
කවුරුද?
ජල සම්පාදන අමාතයාංශය හා රාජය අමාතයාංශය

ලසතවා ලනාසපයන ප්රලේශවල විසතතර
ප්රාලේශීය ලල්ලකම් කාර්යාලවලින්
ලබාගැනීම සහ වැසිජල පේධති ලහෝ
ලවනත් ඕනෑම ලයෝගය විසඳුම්
ලවනුලවන් අරමුදල්ල සම්පාදනය
ලසතවා සම්පාදනය ලනාකරන ප්රලේශ
ලවනුලවන් ගුණාත්මක ාවය තහවුරු
කිරීලම් ක්රම සහිතව බව්සර් මගින්
ජල සම්පාදනය විධිමත් කිරීම. අවශය
සතථානවල වැසි ජල ටැංකි පිරවීම
සඳහා නියං කාලවලදී බව්සර් ාවිතා
කිරීම
ලකාළඹ නගරලේ ප්රධාන
සංවර්ධනයන් සලකා බලමින්
කැලනි ගලේ සැලසුම් කර තිලබන
ජල සම්පාදන වයාපෘති ක්රියාත්මක
කළ යුුය.
ප්රවාහනය කිරීමට තිලබන දුර හා
ලවනත් සාධක සැලකිල්ලලට ගනිමින්
අුත් මළ පවිත්රකරණ පේධති
පිහිටුවිය යුුය. එහිදී පළාත් පාලන
ආයතනවල ජන ඝනත්වය
සැලකිල්ලලට ගනිමින් ප්රමුඛ්තාව
ලබාදිය යුුය. දැනට මළ අපවහන
ලයෝජනා ක්රම සැලසුම් කර තිලබන
නගර අත්හැරිය යුුය.
ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා
ලකාමිෂන් ස ා පනත සමග එක්ෂව
ගත් විට ජලය හා සනීපාරක්ෂෂක
ලසතවා සැපයුම්කරුවන් හට බලපත්ර
ලබාදීමට හා නියාමනයට බලය
ලබාලදන පනතක්ෂ ජලය හා
සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා ක්ෂලෂතත්රය
ලවනුලවන් සම්මත කරවා ගැනීම
ලවනත් උපලයෝගිතා නියාමන නීති
ආදර්ශයට ලගන සකසත කරන ලද
ක්රමලව්ද අනුව නැවත බලපත්ර
ලබාදීම, අුත් කිරීම, වැරදි ආදිය
සම්බන්ධලයන් විධිවිධාන ඇුළත්
කිරීම. ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා
ලකාමිෂන් ස ා පනත සමග ගත් විට,
එම විධිවිධාන මගින් සම්ූර්ණ
නියාමන රාමුවක්ෂ සපයනු ලැලේ.
බලපත්ර ලබාදිය යුත්ලත් පළාත්

ගනු ලබන්දන් කවුරුද?

පරිච්දේදය

ජල සම්පාදන
අමාතයාංශය (මින් පසු
අමාතයාංශය ලලස
හැඳින්ලව්)

1

අමාතයාංශය විසින් බලය
පවරන ලද
නිලයෝජිතායතනයක්ෂ

1

අමාතයාංශය

ජාතික ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය

1

අමාතයාංශය

ජාතික ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය

1

අමාතයාංශය

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා
ලකාමිෂන් ස ාව

3

අමාතයාංශය

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා
ලකාමිෂන් ස ාව

3

9

අංකය ක්රියාව

ගනු ලබන්දන් කවුරුද?

සහාය සපයන්දන්
කවුරුද?

පරිච්දේදය

අමාතයාංශය

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා
ලකාමිෂන් ස ාව

3

අමාතයාංශය

ජාතික ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය

3

අමාතයාංශය

ජාතික ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය

3

අමාතයාංශය

ජාතික ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය

3

අමාතයාංශය

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා
ලකාමිෂන් ස ාව
සහ පළාත් ස ා

5

අමාතයාංශය

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා
ලකාමිෂන් ස ාව

6

මට්ටලමන් ලහෝ කලාප ුනක,
හතරක ඒකාබේධ මට්ටලමනි.

7

8

8A

9

10

11

අදියර වශලයන් ක්රියාත්මක කරනු
ලබන සැසඳුම් නියාමනය ලවනුලවන්
හා ගුණාත්මක ාවය නියාමනය
සඳහා විධිවිධාන ඇුළත් කිරීම.
සතවයං නියාමනය හා නමයශීලී ාවය
ලවනුලවන් ආයතන ුළ විධිවිධාන
සැකසීම. පළමු පියවලර්දී වඩා
සංකීර්ණ කටයුු ඍජුවම ශ්රී ලංකා
මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව ලවත පැවරීම.
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන
මණ්ඩලලේ කලාපීය ආධාරක
මධයසතථාන 11 (පළාතකට එකක්ෂ
බැගින් හා බසතනාහිර පළාතට ුනක්ෂ
ලලස පවතින) තමන්ලේ ම
කළමනාකරණයක්ෂ හා ගිනුම් සහිත
සතවයිරී ඒකක ලලස ප්රතිවූහගත
කිරීම ලහෝ
විකල්ලප ලලස, නියාමනය
සන්සන්දනය කිරීම සඳහා උපලයෝගී
වන බලපත්ර ලබාදිය හැකි ඒකක
ුනක්ෂ ලහෝ හතරක්ෂ ලයෝජනා කිරීම
සඳහා කමිටුවක්ෂ පත්කිරීම.
මධයම සංවිධානය විසින් ලහාඳින්ම
ලබාදිය හැකි ලසතවා හා ක්රමලව්ද
හඳුනාගැනීම. බසතනාහිර පළාත
ලවනුලවන් ලයෝගයතම සැකැසතම
හඳුනාගැනීම.
සැකසීමට නියමිත ජලය හා
සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා පනලත්
ගුණාත්මක ාවය නියාමනය සඳහා,
වැරදි ද ඇුළු විධිවිධාන ඇුළත්
කිරීම
ආලයෝජන පිරිවැය මත ආදායම් හා
මිල නියාමනය කිරීම සඳහා පුළුල්ල
ලලස වචනගත කරන ලද
බලාධිකාරය සහ නියාමනලයන්
නිදහසත කිරීමට ඉඩ ඇති
(forbearance) සඳහා බලතල
නීතිගත කළ යුුය. සැසඳුම්
නියාමනයන් මත පදනම්ව හා
පිරිවැය මත පදනම් වූ මිල සූත්ර මත
පදනම්ව මිල නියම කිරීලම් බලතල
පනතට ඇුළත් කළ යුුය.

10

අංකය ක්රියාව
12

13

14

15

16

17

18

19

විකල්ලප ලලස, [ප්රජාමූල
සංවිධානවලට අඩු ලපාළී ණය
ලබාගත හැකි චක්රීය අරමුදල
නිර්මාණය කිරීම සඳහා නීති
බලාත්මක කිරීම] - ලයාමුව නිර්ලේශ
අංක 2, මුදල්ල අමාතයාංශය යටලත්
පහළ
ජල මූලාශ්ර සංරක්ෂෂණය කිරීම සඳහා
විදයාත්මක ක්රියාමාර්ග නිර්ලේශ
කිරීම සඳහා විලශතෂඥ කමිටුවක්ෂ
පත්කිරීම
විලේසතකර වාර්තාලව් නිර්ලේශ කර
තිලබන ආකාරයට ජලය
ලබදාහදාගැනීලම් ක්රමලව්ද සකසත
කරගත යුු වන්ලන් විධිමත්
ක්රියාවලියක්ෂ හරහාය. විශතවසනීය බල
අධිකාරියක විධිමත් කැපවීමක්ෂ හරහා
එය ශක්ෂතිමත් කළ යුුය.
ජල සම්පත් මණ්ඩල පනතට
සංලශෝධන නිර්ලේශ කිරීම සඳහා
විලශතෂඥ කමිටුවක්ෂ පත්කිරීම. බිම්
මට්ටලම් රාජය ආයතන සමග එය
මනාව සම්බන්ධ කිරීම සහ එයට
ප්රමාණවත් පහසුකම් ලබාදීම
අනුමත කරන ලද වැසි ජල
රැසතකිරීලම් ජාතික ප්රතිපත්තිය
යාවත්කාලීන කර, එය නිසි ලලස
ක්රියාත්මක කිරීමට අවශය සම්පත්
ලබා දීම
ජල සම්පත් පනත සංලශෝධනය
කිරීලම්දී භූගත ජල සම්පත
ඌණූර්ණ කිරීලම්දී වැසි ජලයට
කල හැකි ලසතවය හඳුනාගැනීම
ලයෝජිත ප්රජා ජල සැපයුම් පනත්
ලකටුම්පලත් “ප්රජාවට” දිය යුු
ලක්ෂන්ීය භූමිකාව ආරක්ෂෂා කිරීම;
එම ලකටුම්පත මගින් පවතින නීති
උල්ලලංගනය ලනාවන ලලස වග බලා
ගැනීම
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය සහ ජාතික ප්රජා ජල
සැපයුම් ලදපාර්තලම්න්ුව අතර
තිලබන ආතතිය, සියු ග්රාමීය
වගකීම් ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව ලවත පැවරීම
මගින් විසඳීම

ගනු ලබන්දන් කවුරුද?

සහාය සපයන්දන්
කවුරුද?

අමාතයාංශය

පරිච්දේදය
8

අමාතයාංශය

ජල සම්පත්
මණ්ඩලය

9

අමාතයාංශය

අදාළ අමාතයාංශ,
වාරිමාර්ග
අමාතයාංශය ඇුළු

9

අමාතයාංශය

ජල සම්පත්
මණ්ඩලය

9

අමාතයාංශය

වැසි ජල රැසතකිරීලම්
සංසදය

9

අමාතයාංශය

ජල සම්පත්
මණ්ඩලය

9

අමාතයාංශය

ජාතික ප්රජා ජල
සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව

10

අමාතයාංශය

10

11

අංකය ක්රියාව
20

21

22

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය සහ ජාතික ප්රජා ජල
සැපයුම් ලදපාර්තලම්න්ුව අතර
අවලබෝධතා ගිවිසුම නැවත
අධයයනය කර, එහි ාෂාව
ශක්ෂතිමත් කර ගාසතු පාදක
තාක්ෂෂණික ලසතවා සඳහා විධිවිධාන
සැකසීම.
ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුලව් සම්පත්
සමාලලෝචනය කිරීම සහ නව පනත
ක්රියාත්මක කරන අතරුරම අවශය
පරිදි එයට සම්පත් ඌනූරණ
සිදුකිරීම
ප්රජාමූල සංවිධානවලට ලේශීය ණය
හා සංවර්ධන අරමුදල (LL&DF)
ලවතින් ණය ලබාගැනීමට අවසර දීම
ලනාපිළිගතලහාත්, පරිූර්ණ 2020
මූලලෝපායික ආලයෝජන සැලැසතම
(CSIP) නිර්ලේශ මත පදනම්ව
ප්රජාමූල සංවිධාන මත පදනම් වූ
චක්රීය අරමුදලක්ෂ පිහිටුවීම

ගනු ලබන්දන් කවුරුද?
අමාතයාංශය

සහාය සපයන්දන්
කවුරුද?
ජාතික ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය සහ
ජාතික ප්රජා ජල
සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව

අමාතයාංශය

අමාතයාංශය

පරිච්දේදය
10

10

මුදල්ල අමාතයාංශය

10

මුදල්ල අමාතයාංශය

අමාතයාංශය සහ
පළාත් පාලන විෂය
ාර අමාතයාංශය

8

මුදල්ල අමාතයාංශය

පළාත් පාලනය
පිළිබඳ පළාත්
ලකාමසාරිසතවරු

1

මුදල් අමාතයාංශය
1

2

3

4

පටිපාටි විධිමත් කිරීම සඳහා ලේශීය
ණය හා සංවර්ධන අරමුදල (LL&DF)
පනත සංලශෝධනය කිරීම. ණය දීලම්
ධාරිතාව වැඩිකිරීම. [පළාත් පාලන
ආයතන ලවත සාමානයලයන්
සපයනු ලබන ලසතවාවලට අමතරව
ප්රජාමූල සංවිධානවලට ණය
ලබාගැනීමට අවසර ලදන්න.] ලයාමුව නිර්ලේශ අංක 12
අමාතයාංශය යටලත්
ලේශීය ණය හා සංවර්ධන අරමුදලල්ල
(LL&DF) ණය මගින් පළාත් පාලන
ආයතනවලට අවශය ගලි බව්සර
සැපයීම.
දැනට තිලබන ප්රදාන ක්රමලව්දය
ලවනුවට, වයාපාර සැලසුම් මත
පදනම් වූ සරල කරන ලද ජීවයතා
පරතර මූලයකරණ (VGF) ක්රමලව්දය
හඳුන්වා දීම; නියාමකයා දැනුවත්
කිරීම
රාජය ලපෞේගලික හවුල්ලකාරීත්වයන්
(PPP) සලකා බලන්ලන් නම්,
නියාමකයා දැනුවත් කරමින් ඒවාට

මුදල්ල අමාතයාංශය

8

මුදල්ල අමාතයාංශය

8

12

අංකය ක්රියාව

ගනු ලබන්දන් කවුරුද?

සහාය සපයන්දන්
කවුරුද?

පරිච්දේදය

ජීවයතා පරතර මූලයකරණ (VGF)
ලබාදීම
පළාත් පාලන විෂය භාර පළාත් අමාතයාංශ
1

2

3

1
1

2

3

ප්රජාමූල සංවිධාන ලියාපදිංචි කිරීම
පළාත් පාලන විෂය ාර
පිළිබඳ ප්රඥප්තතිය පළාත් ස ාවල
පළාත් අමාතයාංශය
තිලේ නම් ඒවා ඉවත් කිරීම
ඉහත දක්ෂවන ලද නීති යටලත්
පළාත් පාලන විෂය ාර
ප්රජාමූල සංවිධාන සමග කටයුු
පළාත් අමාතයාංශය
කරනු ලබන ඒකක නියාමන ඒකක
බවට පරිවර්තනය කිරීම ලහෝ පළාත්
පාලනය පිළිබඳ පළාත්
ලකාමසාරිසතවරයා ලවත වාර්තා
කරන අුත් ඒකක නිර්මාණය කිරීම
පළාත් පාලන ආයතනවලට ලහෝ ශ්රී
පළාත් පාලන විෂය ාර
ලංකා පළාත් පාලනය පිළිබඳ
පළාත් අමාතයාංශය
ආයතනය (SLILG) ලවත බලය
පවරමින් මධයම අමාතයාංශය ුළ
ජල/ මළ ඉංජිලන්රු විලශතෂඥ
ඒකකයක්ෂ පිහිටුවීම
ඉඩම් විෂය භාර අමාතයාංශය

3
3

ශ්රී ලංකා පළාත්
පාලනය පිළිබඳ
ආයතනය (SLILG)

11

රාජය ඉඩම් ආඥාපනත සංලශෝධනය ඉඩම් විෂය ාර
ඉඩම් ලකාමසාරිසත
කිරීම
අමාතයාංශය
ජනරාල්ලවරයා
ශ්රී ලංකා මහජන උපදයෝගිතා දකාමිෂන් සභාව
නීති සම්මත වනලතක්ෂ පළාත්
ශ්රී ලංකා මහජන
පළාත් පාලනය
නියාමන ඒකක සඳහා බඳවාගැනීලම් උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
පිළිබඳ පළාත්
ලකාමසාරිසතවරු
හා පුහුණු වැඩසටහන්වලට මුලපිරීම; ස ාව
පළමු අදියලර්දී (අවුරුදු හතක්ෂ
පමණ) පළාත් ජාතික ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන මණ්ඩල ඒකක
ඍජුවම ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන් ස ාව විසින්
නියාමනය කිරීම සහ පළාත් ඒකක
ඒවා අධීක්ෂෂණය කිරීම
කලින් කලට ප්රමිති සහ පටිපාටි
ශ්රී ලංකා මහජන
පළාත් ස ා
ලරගුලාසි මගින් යාවත්කාලීන කිරීම උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
සඳහා අවසර ලබාලදන පරිදි
ස ාව
ගුණාත්මක ාවය සම්බන්ධ
ලකාන්ලේසි බලපත්ර ුළට ඇුළත්
කිරීම
අඩු නිරන්තර ාවයකින් අනිවාර්ය
ශ්රී ලංකා මහජන
පළාත් ස ා
පරීක්ෂෂා කිරීම් සහ පාරිල ෝගික
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ලසතවා සම්බන්ධලයන් අඩුලවන්
ස ාව
කරදරකාරී ගුණාත්මක වගකීම්
අවශය වන කුඩා
ලමලහයුම්කරුවන්ට ලිහිල්ල
ලකාන්ලේසි නිර්මාණය කිරීම
(නියාමක පරීක්ෂෂා කිරීම්වලින් පසුව)

9

3

5

5
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අංකය ක්රියාව
4

5

6
7

8

9
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ගනු ලබන්දන් කවුරුද?

සහාය සපයන්දන්
කවුරුද?
පළාත් ස ා

ලසෞඛ්යාරක්ෂෂක නීති හා ලරගුලාසි
ශ්රී ලංකා මහජන
යටතට පත්වන අයට වඩා දැඩි
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ප්රමිතීන් විශාල ලමලහයුම්කරුවන්
ස ාව
ලවනුලවන් ලයදීමට සලකාබැලීම
කලින් කලට සිදුකරනු ලබන ජල
ශ්රී ලංකා මහජන
පළාත් ස ා
ගුණාත්මක ාවය පිළිබඳ පරීක්ෂෂා
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
පැවැත්වීම බලපත්රලාභීන්ට අනිවාර්ය ස ාව
කිරීම. බිල්ලපත් ලහෝ ලවනත් ක්රමයක්ෂ
ඔසතලසත ඒ පිළිබඳ පාරිල ෝගිකයන්
දැනුවත් කළ යුුය. එවැනි
ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ නියාමක
ආයතනය දැනුවත් කළ යුුය.
ශ්රී ලංකා මහජන
ජල ආරක්ෂෂක සැලසුම් (WSP)
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
සකසාගැනීම හා ක්රියාත්මක කිරීම
ස ාව
සම්බන්ධ අධයයනයක්ෂ දියත් කිරීම
ජල ආරක්ෂෂක සැලසුම් අනුව
ශ්රී ලංකා මහජන
ගුණාත්මක ාවය නියාමනය කිරීම
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
සඳහා ලරගුලාසි හඳුන්වාදීම සහ
ස ාව
අවුරුදු පහකට පමණ පසුව ඒ අනුව
බලපත්ර සංලශෝධනය කිරීම
පසත අවුරුදු ලහෝ ලවනත් කාලයකට
ශ්රී ලංකා මහජන
පළාත් ස ාවල
අදාළ මිල/ අනුපාතික නියාමන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
නියාමන ඒකක
ක්රමලව්දය විසතතර සහිතව අර්ථ
ස ාව
නිරූපණය කිරීම
ආරම් ලේදී, විවිධ ලවළඳලපාළ අංශ ශ්රී ලංකා මහජන
අධයයනය කිරීම සහ විවිධ ප්රවර්ගවල උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
සැපයුම්කරුවන් ලවනුලවන් ලයාදනු ස ාව
ලබන නියාමන සතවරූපය තීරණය
කිරීම
උපලදසත විමසීමක්ෂ ඔසතලසත ජලය හා
ශ්රී ලංකා මහජන
සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා අංශය
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ලවනුලවන් ඒකරූපී ගිනුම්
ස ාව
පේධතියක්ෂ සඳහා සම්මුතිය
නිර්මාණය කිරීම. එයට ලපර
ලකටුම්පතක්ෂ සැකසීම ඉතා ලහාඳය.
දත්ත වාර්තාකරණය හා
ශ්රී ලංකා මහජන
විශතලල්ලෂණය පිළිබඳ පුහුණු
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
වැඩසටහන් නිර්මාණය කිරීම
ස ාව
ගාසතු සැකසීලම්දී පළාත් නියාමන
ශ්රී ලංකා මහජන
ඒකකවලට ාවිතා කළ හැකි සූත්ර
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
මත පදනම් වූ ක්රමලව්ද නිර්මාණය
ස ාව
කිරීම
නියාමනයට ලක්ෂකරනු ලබන
ශ්රී ලංකා මහජන
ආයතනවල කාර්යක්ෂෂමතාව සහ
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ගුණාත්මක කාර්යසාධනය සැසඳුම්
ස ාව
නියාමනයට අනුව ප්රදර්ශනය කිරීම
සඳහා ක්රම සම්පාදනය
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය

පරිච්දේදය
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ගනු ලබන්දන් කවුරුද?

සහාය සපයන්දන්
කවුරුද?

ලහෝටල්ලවල ජල අවශයතාවන්ට
ජාතික ජල සම්පාදන හා
ප්රමාණවත් අවධානයක්ෂ ලයාමුකිරීම
ජලාපවහන මණ්ඩලය
මළ පවිත්රකරණ පේධති
ජාතික ජල සම්පාදන හා
යාවත්කාලීන කිරීලම්දී සහ
ජලාපවහන මණ්ඩලය
මළාපවහන පේධති පුළුල්ල කිරීලම්දී
ලපෞේගලික ගලි බව්සර
ලමලහයුම්කරුවන් සහ ලහෝටල්ල
හිමියන් වැනි පාර්ශතවකරුවන්ලේ
අදහසත විමසීම
ග්රාමීය ජල ලබදාහැරීම් හා මුදල්ල ඇය ජාතික ජල සම්පාදන හා
කර ගැනීලම්දී සම්බන්ධ වන මට්ටම ජලාපවහන මණ්ඩලය
තීරණය කිරීම; අවශය තැන වල එම
කටයුු අනුන්ට පැවරීම
ප්රජාමූල සංවිධාන ලවත ලතාග
ජාතික ජල සම්පාදන හා
වශලයන් ජලය සම්පාදනය කිරීම
ජලාපවහන මණ්ඩලය
නැවැත්වීලම් තීරණය අවලංගු කිරීම
ජල සම්පාදන ලයෝජනා ක්රමවල බල
ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජාතික ප්රජා ජල
ප්රලේශ සීමාවන් පුළුල්ල කිරීලම්දී
ජලාපවහන මණ්ඩලය
සැපයුම්
බලපෑමට ලක්ෂවූ ප්රජාමූල
ලදපාර්තලම්න්ුව
සංවිධානවලින් අදහසත විමසීම සඳහා
දැනට තිලබන මාර්ලගෝපලේශ
බලාත්මක කිරීම.
ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් දදපාර්තදම්න්තුව
ප්රජාමූල සංවිධානයක්ෂ විසින් ාවිතා
කරනු ලබන කිසියම් ජල මූලාශ්රයක්ෂ
මධයම පරිසර අධිකාරිලේ පානීය ජල
මූලාශ්ර ප්රමිතිවලට අනුගත වීමට
අසමත් ලව් නම්, ඒ සම්බන්ධ
ප්රතිකර්ම සැපයීලම් සැලැසතමක්ෂ
සාකච්ඡා කිරීම
නිලවසත ආශ්රිතව කපන ලද, සතවයංව
ජලය සපයාගන්නා ළිංවල ජලය යම්
කාලයකට වරක්ෂ පරීක්ෂෂා කිරීමට
ක්රම සැකසීම; එම ජලය අනාරක්ෂිත
තත්වයක තිලේ නම්, ඒවා පිරිසිදු
කරගැනීලම් උපකරණ කට්ටල
සැපයීම
ප්රජාමූල සංවිධාන ලේපලවල
හිමිකාරීත්වය සම්බන්ධලයන්
තිලබන හදිසි ප්රශතන විසඳීම. අවශය
අවසතථාවලදී වන්දි ලගවීම සඳහා
අරමුදලක්ෂ පිහිටුවීම ද එයට ඇුළත්
ලව්.
ජල සම්පාදනය හා සනීපාරක්ෂෂාව
වැඩිදියුණු කිරීම (WaSSIP) මගින්
නිර්මාණය කරන ලද ආදර්ශ
වයවසතථාව සියු ලියාපදිංචි ප්රජාමූල

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව

මධයම පරිසර
අධිකාරිය

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව

පරිච්දේදය
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අමාතයාංශය
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අංකය ක්රියාව

ගනු ලබන්දන් කවුරුද?

සහාය සපයන්දන්
කවුරුද?

පරිච්දේදය

සංවිධාන විසින් අනුගමනය කරනු
ලබන බව තහවුරු කිරීම
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ජලය සමග සම්බන්ධ ලනාවන,
සමායතන සමාජ සත්කාර (CSR)
වර්ගලේ කටයුු ඉහළ සීමාවකට
යටත් කිරීම සහ එවැනි වියදම්
සම්බන්ධලයන් දැඩි වාර්තාකරන
නීති බලාත්මක කිරීම
ප්රජාමූල සංවිධාන සු සංචිත
තැන්පත් කිරීම සම්බන්ධලයන්
නිර්ලේශ කිරීම සඳහා විලශතෂඥ
කමිටුවක්ෂ පත්කිරීම සහ ක්ෂුද්ර මූලය
කටයුු තිලේ නම් ඒ සම්බන්ධලයන්
මාර්ලගෝපලේශ සැකසීම
ප්රජාමූල සංවිධානවල ලේපල
පාලනය සම්බන්ධලයන් නීති
සම්පාදනය. විසුරුවාහැරීම ලහෝ
ඒකාබේධ කිරීම ද එයට ඇුළත්ය.
ඔවුන්ලේ වයවසතථාවට අනුකූලව
කටයුු ලමලහයවීම සඳහා ප්රජාමූල
සංවිධානවලට උපකාර කිරීම සහ
අඟුණලකාළපැලැසතස සමගි ප්රජාමූල
සංවිධානය විසින් වාර්තා කරන ලද
ආකාරලේ සිදුවීම් නැවත සිදුවීම
වැළැක්ෂවීම
සියු ප්රජාමූල සංවිධානවලට 1891
අංක 18 දරන සමිති ආඥාපනත
යටලත් ලියාපදිංචි වීම සඳහා
දිරිගැන්වීම
ප්රජාමූල සංවිධාන ලවනුලවන් ජල
සම්පාදනය හා සනීපාරක්ෂෂාව
වැඩිදියුණු කිරීම ලවනුලවන්
(WaSSIP) නිර්ලේශානුකූල ධාරිතා
ලගාඩනැගීලම් වයාපෘති ක්රියාත්මක
කිරීම
සම්ූර්ණ කිරීමට ආසන්නව තිබියදී
අසාර්ථක වූ ජල සැපයුම් ලයෝජනා
ක්රම හඳුනාගැනීම සහ ඒවා සම්ූර්ණ
කිරීම සඳහා සම්පත් සැපයීම;
වයාපෘතිය ලමලහයවීම සඳහා
සංවිධානයක්ෂ පවතින බව තහවුරු
කිරීම
පසතවන පරිච්ලේදලේ සහ ජාතික ජල
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය
සමග අවලබෝධතා ගිවිසුලමහි
තිලබන ජලලේ ගුණාත්මක ාවය
සම්බන්ධ ප්රාලයෝගික නිර්ලේශ
ක්රියාත්මක කිරීම

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව

10

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව

10

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව

10

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව

10

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව

10

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව

10

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව

10

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව

ජාතික ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය

10

16

අංකය ක්රියාව

ගනු ලබන්දන් කවුරුද?

සහාය සපයන්දන්
කවුරුද?

පරිච්දේදය

ආදයෝජන මණ්ඩලය
1

2

අපනයන සැකසුම් කලාපවල ජල
ආලයෝජන මණ්ඩලය
සම්පාදන අවශයතා හදිසි හා
විසින් රාජය ලපෞේගලික
දිගුකාලීන ඉල්ලුම් ප්රක්ෂලෂතපණවලට
හවුල්ලකාරීත්වයන් (PPPs)
අනුව ගණනය කළ යුුය. ලරදි
සලකා බලනු ඇත.
නිෂතපාදනලේ ජල අවශයතාවලට
ඉහළ ප්රමුඛ්තාවක්ෂ ලබාදිය යුුය.
විශාල ජල ප්රමාණයන් අවශය
ආලයෝජන මණ්ඩලය
කර්මාන්ත ලවනුලවන් සංවර්ධනය
විසින් රාජය ලපෞේගලික
කිරීමට නියමිත ජල පේධති
හවුල්ලකාරීත්වයන් (PPPs)
ලවන්කළ යුුය. ප්රතිචක්රීයකරණය
සලකා බලනු ඇත.
කරන ලද ජලය ඒ සඳහා ලබාදිය
හැකිය.
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය

ජාතික ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය

1

ජාතික ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය

1

1

පානීය ජලය නිෂතපාදනය කරනු
මධයම පරිසර අධිකාරිය
ලබන ජල මූලාශ්රවල
ගුණාත්මක ාවය ලවනුලවන් 2019
ලරගුලාසි පිළිබඳ දැනුවත් ාවය
වර්ධනය කිරීම
ඉඩම් දකාමසාරිස් ජනරාල්වරයා

5

1

රාජය ඉඩම් ආඥාපනත යටලත්
ඉඩම් ලකාමසාරිසත
මහවැලි අධිකාරිය
බලපත්ර තිලබන ජල මූලාශ්ර සම්බන්ධ ජනරාල්ලවරයා
ආදිය
නියාමනය මහවැලි අධිකාරිය, ඉඩම්
ප්රතිසංසතකරණ ලකාමිෂන් ස ාව
ආදිය යටලත් ඇති ඉඩම්වලට ද පුළුල්ල
කිරීම
රාජය ඉඩම් ආඥාපනත යටලත්
ඉඩම් ලකාමසාරිසත
පළාත් ඉඩම්
නිකුත් කරන ලද බලපත්ර නවීකරණය ජනරාල්ලවරයා
ලකාමසාරිසතවරු
කිරීම. එයට බලාත්මක කළ හැකි
ලකාන්ලේසි ඇුළත් කළ යුුය.
සියුලදනාට ක්රියාත්මක කළ යුුය.
ශ්රී ලංකා පළාත් පාලන ආයතනය (SLILG)

9

පළාත් පාලන ආයතනවල ජල/ මළ
ලසතවා ලමලහයුම් සම්බන්ධ ධාරිතා
සංවර්ධනය සඳහා අදාළ වගකිවයුු
ආයතනය ලලස ක්රියාත්මක වීම

11

2

1

SLILG

පළාත් පාලනය
පිළිබඳ පළාත්
ලකාමසාරිසතවරු

9

ජල සම්පත් මණ්ඩල
1

බලාත්මක කළ හැකි ලකාන්ලේසි
ජල සම්පත් මණ්ඩලය
ඇුළත් කරමින් ජල සම්පත්
මණ්ඩලලේ බලපත්ර නවීකරණය
කිරීම; ආරාවුල්ල නිරාකරණ
යාන්ත්රණයන් නිර්මාණය කිරීම
පළාත් පාලනය පිළිබඳ පළාත් දකාමසාරිස්වරු

9
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2

3

1

2

3

ගනු ලබන්දන් කවුරුද?

පළාත් පාලන ආයතන විසින්
පළාත් පාලනය පිළිබඳ
ප්රජාමූල සංවිධාන පවරාගැනීම
පළාත් ලකාමසාරිසතවරු
සම්බන්ධ නීති නිර්මාණය කිරීම සහ
එම නීති ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් ප්රජාමූල
සංවිධාන පවරාගැනීලම්දී අනුගමනය
කරනු ලබන නව නීති සමග අනුගත
කිරීම
පළාත් පාලන ආයතන මට්ටලම් ජල/ පළාත් පාලනය පිළිබඳ
මළ ලසතවා සම්බන්ධ කාර්යයන්හි
පළාත් ලකාමසාරිසතවරු
නියුු තාක්ෂෂණික කාර්ය මණ්ඩල
ලවනුලවන් ඵලදායී බඳවාගැනීලම්,
පුහුණු කිරීලම් හා වෘත්තීය තත්වය
උසසත කිරීලම් ක්රමලව්ද නිර්මාණය
කිරීම
තාක්ෂෂණික කාර්ය මණ්ඩල
පළාත් පාලනය පිළිබඳ
බඳවාගැනීම සඳහා අදාළ
පළාත් ලකාමසාරිසතවරු
විශතවවිදයාල හා තාක්ෂෂණ හා
වෘත්තීය අධයාපන සහ පුහුණු (TVET)
වැඩසටහන් සමග සම්බන්ධව
සීමාවාසික පුහුණු අවසතථා ආරම්
කිරීම
පළාත් නියාමන ඒකක
ලයෝගය පරිදි මගහරින ලද පිරිවැය
පදනම ලහෝ පිරිවැය පාදක ආදර්ශ
ක්රම ලයාදාගනිමින් ලතාග ජල ගාසතු
නියාමනය කිරීම
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන
මණ්ඩලලේ ලතාග ජලය ාවිතා
කරන ප්රජාමූල සංවිධාන ලවනුලවන්
ඉහළ සීමාවන් සහිත මිල පරාසයන්
සැකසීම
අහඹු, කලින් ලනාදන්වා කරනු ලබන
පරීක්ෂෂා සිදුකළ යුුය.

සහාය සපයන්දන්
කවුරුද?
ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා
ලකාමිෂන් ස ාව

පළාත් ප්රධාන
ලල්ලකම්වරු

පරිච්දේදය
11

11

11

පළාත් නියාමන ඒකකය

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා
ලකාමිෂන් ස ාව

10

පළාත් නියාමන ඒකකය

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා
ලකාමිෂන් ස ාව

10

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා
ලකාමිෂන් ස ාව
නීතිය ක්රියාත්මක කිරීදමන් පසු නියාමන අධිකාරිය

5

පළාත් නියාමන ඒකකය

1

දැනට කරනු ලබන නියාමන
නීති බලාත්මක කිරීලමන්
ක්රියාකාරකම් අතරුරදී අධික ලලස
පසු නියාමන අධිකාරිය
සංකීර්ණ ගාසතු වූහය සරල කිරීම
පළාත් ඉඩම් දකාමසාරිස්වරු

1

ප්රමුඛ්තාවයක්ෂ ලලස ජල මූලාශ්ර
පළාත් ඉඩම්
සම්බන්ධ ලපෝෂක ප්රලේශ සීමා
ලකාමසාරිසතවරු
සලකුණු කිරීම සම්ූර්ණ කිරීම සහ
ඒවා සංරක්ෂෂණය කිරීම
අදාළ දිස්ික් දල්කම්වරු

8

මිනින්ලදෝරු
ලදපාර්තලම්න්ුව

9

18

අංකය ක්රියාව
1

ගනු ලබන්දන් කවුරුද?

අතරුර කාලය ුළදී, ඉරනමඩු සහ
රාජාංගනය වැනි හදිසි ප්රශතන
ලවනුලවන් ආරාවුල්ල සමථ කිරීලම්
යාන්ත්රණයන් නිර්මාණය කිරීම

අදාළ දිසතික්ෂ ලල්ලකම්වරු

සහාය සපයන්දන්
කවුරුද?
ජාතික ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය සහ
වාරිමාර්ග
ලදපාර්තලම්න්ුව

පරිච්දේදය
9

පළාත් පාලන ආයතන
2

පළාත් පාලන ආයතන විසින් සපයනු බලපත්ර අලප්තක්ෂෂා කරන
පළාත් පාලනය
ලබන ජල සහ මළ ද්රවය සම්බන්ධ
පළාත් පාලන ආයතන
පිළිබඳ පළාත්
ලසතවා ලමලහයුම් ලවනත් අරමුණු
ලකාමසාරිසතවරු
ලවනුලවන් ලයාදා ලනාගනු ලබන
බව තහවුරු කිරීම සහ ගිනුම් ලවන
ලවනම තබාගැනීම
දබදාහදාගත් වගකීම් සම්බන්ධ් නිර්දේශ

4

1

පහත දැක්ෂලවන සියු නිර්ලේශ ලපාදු
දියබසතනාවන් කළමනාකරණය
කිරීලම් ප්රලව්ශයක්ෂ ක්රියාත්මක
කිරීලම් මූලලෝපායික යාන්ත්රණයක්ෂ
සැකසීලම් කමිටුව සමග
සම්බන්ධීකරණය කිරීම

9

2

සහනාධාර ලැබීම සඳහා ලයෝගය
සියු නිවාසවලට මුල්ල ඒකක 15
දක්ෂවා බිල්ලපත ලවනුලවන් ප්රමාණවත්
වට්ටමක්ෂ ාණ්ඩාගාරය හරහා
ලබාදීම.
පහළ ආදායම් සහිත ජනයාලේ
සහනාධාර ලවනුලවන් සුදුසුකම්
ලබන උප කුලකය හඳුනාගැනීම
ඒ ඒ ලබාගන්නා ලවනුලවන්
ගැලලපන ධාරිතා ලගාඩනැගීලම්
වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම

3
4

5

6

ජල ආරක්ෂෂක සැලැසතම
සම්බන්ධලයන් වර්තමානලේදී කරනු
ලබන ප්රවර්ධනය දිගට කරලගන යා
යුුය. අදාළ ධාරිතා සංවර්ධන
කටයුු ලවනුලවන් අමතර සම්පත්
කැපකළ යුුය.
රාජය ඉඩම් ආඥාපනත බලාත්මක
කිරීම සහ උල්ලපත් ඇුළු ජල මූලාශ්ර
සංරක්ෂෂණය සඳහා ප්රමාණවත්
සම්පත් සැපයීම

අමාතයාංශය, ඉඩම් විෂය
ාර අමාතයාංශය, ඉඩම්
ලකාමසාරිසත
ජනරාල්ලවරයා, ඉඩම්
විෂය ාර මධයම සහ
පළාත් අමාතයාංශවල
අමාතයාංශ, පළාත් ඉඩම්
ලකාමසාරිසතවරු, අදාළ
දිසතික්ෂ ලල්ලකම්වරු, ජල
සම්පත් මණ්ඩලය
මුදල්ල අමාතයාංශය සහ
සමෘේධි විෂය ාර රාජය
අමාතයාංශය

8

මුදල්ල අමාතයාංශය සහ
සමෘේධි විෂය ාර රාජය
අමාතයාංශය
අමාතයාංශය, ජාතික ප්රජා
ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව, ශ්රී
ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව
ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය,
ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව,
පළාත් පාලන ආයතන

ජාතික ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය

ඉඩම් විෂය ාර මධයම
හා පළාත් අමාතයාංශ

ඉඩම් ලකාමසාරිසත
ජනරාල්ලවරයා සහ
පළාත් ඉඩම්
ලකාමසාරිසතවරු

8
5

5

9
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අංකය ක්රියාව
7

8

9

10

11

12

13

14

ලබෝතල්ල ඇුළු ඇසුරුම් කරන ලද
ජලය සැපයුම්කරුවන් නියාමනය
කිරීම සඳහා සහලයෝගී ක්රමලව්දයක්ෂ
සම්බන්ධලයන් ලසෞඛ්ය
අමාතයාංශලේ ආහාර පාලන
පරිපාලන ඒකකය සමග අවලබෝධතා
ගිවිසුමකට එළැඹීම
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය සහ පළාත් පාලන ආයතන
විසින් පළාත් ඒකක ලවත බලපත්ර
නිකුත් කළ යුුය. පිරිනැමීම සඳහා
ඔවුන්ට අවසර තිලබන සියු ලසතවා
එහි විසතතර කර තිබිය යුුය.
ප්රජාමූල සංවිධානවල ලමලහයුම්
සතවරූපයට අනුකූල බලපත්ර නිකුත්
කළ යුුය.
පානීය ජලය සපයන බව්සර්
ලමලහයුම්කරුවන්ට ගාසතු
තාවකාලිකව නියාමනලයන් නිදහසත
කරන ලකාන්ලේසි සහිත බලපත්ර
නිකුත් කළ යුුය.
පානීය ලනාවන අවශයතා ලවනුලවන්
ජලය සපයන බව්සර්
ලමලහයුම්කරුවන්ට බලපත්ර නිකුත්
කිරීම සම්බන්ධලයන් උපලදසත
විමසීම් පැවැත්වීම
ලතාග ජලයට ප්රලව්ශය වැනි සැපයුම්
දාමලේ වැදගත් සතථානවලදී ලවනසත
අන්දමින් සැලකීම වැළැක්ෂවීම සඳහා
තරඟකාරීත්ව නීති මත පදනම් වූ
මැදිහත්වීම්වලට අවසර ලදන
විධිවිධාන ඇුළත් කිරීම
ලපෞේගලික ගලි බව්සර
ලමලහයුම්කරුවන්ට තාවකාලිකව
නියාමනලයන් නිදහසත කරන
ලකාන්ලේසි සහිත බලපත්ර නිකුත්
කිරීම
ඇසුරුම්වල පානීය ජලය ලබාලදන
සැපයුම්කරුවන්ට බලපත්ර ලබාදීමට
ලහතු වන සාකච්ඡා සඳහා මුලපිරීම
සහ/ලහෝ ලසෞඛ්ය අමාතයාංශලේ
ආහාර පාලන පරිපාලන ඒකකය
සමග අවලබෝධතා ගිවිසුමක්ෂ අත්සන්
තැබීම

ගනු ලබන්දන් කවුරුද?
ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව සහ පළාත් ස ා

සහාය සපයන්දන්
පරිච්දේදය
කවුරුද?
ලසෞඛ්ය අමාතයාංශය
5

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව සහ පළාත්
ස ාවල නියාමන ඒකක

4

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව සහ පළාත්
ස ාවල නියාමන ඒකක
ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව සහ පළාත්
ස ාවල නියාමන ඒකක

ජාතික ප්රජා ජල
සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව

4

ලසෞඛ්ය නවදය
නිලධාරීන් සහ ශ්රී
ලංකා ප්රමිති
ආයතනය

4

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව සහ පළාත්
ස ාවල නියාමන ඒකක

පළාත් ඉඩම්
ලකාමසාරිසතවරු සහ
ජල සම්පත්
මණඩලය

4

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව සහ පළාත්
ස ාවල නියාමන ඒකක

4

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව සහ පළාත්
ස ාවල නියාමන ඒකක

4

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව සහ පළාත්
ස ාවල නියාමන ඒකක

ලසෞඛ්ය
අමාතයාංශලේ
ආහාර පාලන
පරිපාලන ඒකකය

4
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List of Abbreviations
AE

Area Engineer

ADB

Asian Development Bank

BOI

Board of Investment of Sri Lanka

CEA

Central Environmental Authority

CKDu

Chronic Kidney Disease

CMC

Colombo Municipal Council

CBO

Community Based Organizations

CSIP

Comprehensive Strategic Investment Plan

DNCWS

Department of National Community Water Supply

DS

Divisional Secretariat

FSM

Fecal Sludge Management

FCAU

Food Control Administration Unit

LGA

Local Government Authority

LL&DF

Local Loan and Development Fund

MRI

Medical Research Institute

MOU

Memorandum of Understanding

MDG

Millennium Development Goal

MOH

Ministry of Health

MC

Municipal Council

NPD

National Planning Department

NWSDB

National Water Supply and Drainage Board

NRW

Non-Revenue Water

O&M

Operations and Maintenance

PS

Pradeshiya Sabha

PC

Provincial Council

PHI

Public Health Inspector

PPP

Public Private Partnership

RBROR

Rate base rate of return

RSC

Regional Support Centers

RPI

Retail Price Index

RO

Reverse Osmosis

RWS

Rural Water Sector

21

SLILG

Sri Lanka Institute of Local Governance

SLO

State Lands Ordinance

SOBE

State-Owned Business Enterprise

SCI

Statement of Corporate Intent

SDG

Sustainable Development Goal

TVET

Technical and Vocational Education and Training

VGF

Viability Gap Financing

WSS

Water and Sanitation Services

WQS

Water Quality Surveillance

WRB

Water Resources Board

WSP

Water Safety Plan

WaSSIP

Water Supply and Sanitation Improvement

WACC

Weighted Average Cost of Capital

WB

World Bank
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ලපරවදන
2003දී, ජල ලසතවා ප්රතිසංසතකරණ පනත් ලකටුම්පතක්ෂ ගැසට් මගින් ප්රසිේධ කරන ලදී. එහි අරමුණ වූලේ ජල ලසතවා
සම්බන්ධ ජාතික ප්රතිපත්තිමය අරමුණු ඉදිරියට ලගනයාමයි. ජල හා මළාපවහන ලසතවා සපයන්ලන් පළාත් ස ා
යටලත් ක්රියාත්මක වන පළාත් පාලන ආයතන විසින් වන බැවින් එම ආයතනවලින් අදහසත ලනාවිමසීම වැරදිය යන
පදනම මත ලමම පනත අභිලයෝගයට ලක්ෂකරන ලදී. ලශ්රතෂඨ
ත ාධිකරණය තීන්දුව දුන්ලන් ලපත්සම්කරුවන්ට
වාසිදායක ලලසයි. එබැවින් ප්රතිසංසතකරණ නැවතිණි.
තිරසර සංවර්ධන අරමුණු ඉලක්ෂක සහ ජාතික ප්රතිපත්තිමය අරමුණු කාලීනව සාක්ෂෂාත් කරගැනීලම් හදිසි
අවශයතාව ලහතුලවන්, ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන් ස ාව සහ ජල සම්පාදනය විෂය සම්බන්ධලයන්
වගකිව යුු අමාතයාංශය විසින් සියු පළාත්වල මහජන උපලේශනයන් පැවැත්වීමට තීරණය කරන ලදී. සාක්ෂි
ලපළගසතවා පළාත් ස ා ද ඇුළත් කරගන්නා ඵලදායී සම නියාමන යාන්ත්රණයන් ඇුළු විශතලල්ලෂණාත්මක
නිර්ලේශ ඉදිරිපත් කිරීමට තරඟකාරී පදනමින් LIRNEasia ආයතනය ලතෝරාගන්නා ලදී.
මහජන උපලේශනයන් පිළිබඳ පුවත්පත් නිලව්දන පළකරන ලදී. ඒ පිළිබඳ උනන්දුව දක්ෂවන සියු පාර්ශතව දැනුවත්
කර ලිඛිත හා වාචික අදහසත ලබාගැනීමට ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන් ස ාව විසින් විලශතෂ
උත්සාහයක්ෂ දරණ ලදී. LIRNEasia විසින් ප්රශතනාවලියක්ෂ සකසත කරන ලදී. එය රාජය ාෂාවලට පරිවර්තන කර
පුළුල්ල ලලස ලබදාහරින ලදි.1 සමසතතයක්ෂ ලලස අදහසත දැක්ෂවීම් 595ක්ෂ ලැබිණි (ඒවාලේ සාරාංශයක්ෂ වාර්තාලව්
ලදවන ලවුලම් දැක්ෂලව්). වාචික කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම් වලට අවසතථාව සලසන මහජන උපලේශනයන් 2020
අලගෝසතු මස වයඹ පළාලත් අගනුවර වන කුරුණෑගලින් ආරම් කරන ලදී.
2020 වසලර් මාර්ු මාසලේ සිට පැනනැගුණු වසංගත තත්වය ලහතුලවන් උපලදසත විමසීම් කාලසටහන ලවනසත
කිරීමට සිදුවිය. ලකලසත ලවතත්, අවසානලේදී පළාත් නවලේම අදහසත විමසීම් පවත්වන ලදී (දකුණු පළාලත්
වෑකන්දවල, උුරුමැද පළාලත් බකමූණ සහ උුරු පළාලත් කිලිලනාච්චි යනාදී සතථානවල අතිලර්ක වැඩසටහන්
පැවැත්විණි). සහ ාගී වූ පුේගලයන් ගණන 261කි. ඔවුහු ප්රජාමූල සංවිධාන, පළාත් පාලන ආයතන, ජාතික ජල
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ කලාපීය සහලයෝගිතා මධයසතථාන (RSC), විවිධ රාජය අමාතයාංශ,
ලදපාර්තලම්න්ු සහ නිලයෝජිතායතන, ලපෞේගලික වයවසාය සහ වයවසාය සංවිධාන යනාදිය නිලයෝජනය කළහ.
වාචික අදහසත ඉදිරිපත් කිරීම් වලට අමතරව විලශතෂඥ මණ්ඩලලේ ප්රශතනවලට පිළිුරු සපයන ලදි.
එයට අමතරව, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය, ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් ලදපාර්තලම්න්ුව, ජල
සම්පත් මණ්ඩලය, ඉඩම් ලකාමසාරිසත ජනරාල්ල ලදපාර්තලම්න්ුව ආදිය සමග ද රැසතවීම් පැවැත්විණි. යාපනය
විශතවවිදයාලලේ පැවැත්වුණු රැසතවීමකින් ලමන්ම ලකාළඹදී පැවැත්වුණු විලශතෂඥ සංසදයකින්ද වටිනා අදහසත
එක්ෂරැසත කරගන්නා ලදි.
වයඹ පළාලත්, දකුණු පළාලත් සහ මධයම පළාලත් උපලදසත විමසීම් 2020දී සම්ූර්ණ කිරීලමන් පසු, තත්වයන්
පිළිබඳ සාධාරණ හරසතකඩක්ෂ සපයන ලද එම උපලදසත විමසීම් ඇසුලරන් උපලේශකවරුන් විසින් අන්තර්කාලීන
වාර්තාවක්ෂ සකසත කරන ලදී. ආරම් ලේදී සකසත කරන ලද මාර්ලගෝපලේශ ප්රශතනාවලියට අමතරව එයද රාජය
ාෂාවලට පරිවර්තනය කර පුළුල්ලව ලබදාහරින ලදී.
වාර්තාලව් විශතලල්ලෂණාත්මක දැක්ෂම සකසත කරගනු ලැබුලව් බිම් මට්ටලම් මහජනතාවලේ සහ මහජන ප්රශතන සමග
සම්බන්ධ වන වයාපාරිකයන්ලේ හා රාජය නිලධාරීන්ලේ ලිඛිත හා වාචික දායකත්වයන්ලගනි. ලමම වාර්තාව
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා තම දැනුම හා අත්දැකීම් ලබදාහදාගත් සියුලදනාට අපි කෘතඥ ලවමු. 2025 වසර වන විට
හයවන තිරසර සංවර්ධන අරමුණ සාක්ෂෂාත් කරගැනීම සඳහා එම අදහසත කැපීලපනන දායකත්වයක්ෂ වනු ඇතැයි අපි
අවංකවම සිතන්ලනමු. දුෂතකර තත්වයන් යටලත් පවා මහජන උපලේශනයනට සහ ාගී වූ ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන් ස ාලව් සහ ජල සම්පාදන අමාතයාංශලේ නායකත්වයට ද අපි සතුතිවන්ත ලවමු.
විලශතෂලයන්ම, ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන් ස ාවට සහ පළාත්වල උපලේශනයන් සංවිධානය කළ
අයටත්, කථන පරිවර්තකවරුන්ට හා පරිවර්තකවරුන්ටත් අපලේ සතුතිය හිමි ලව්. ළඟාවිය යුු අය ලවත
ළඟාවීලම් හැකියාව ලැබුලණ් ඔවුන්ලේ දායකත්වයන් නිසාය.
1
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2020 වර්ෂලේ සම්ූර්ණ කල CSIP සර්වග්රාහී උපායමාර්ගික ආලයෝජන සැලැසතලම්2 සම කතෘවූ ඉංජිලන්රු ලාල්ල
ලේමනාත් මහතාලේ සහ ාගිත්වය, ලමම වාර්තාව සහ එම ූර්ව වැඩ කටයුු අතර වටිනා සම්බන්ධයක්ෂ සලසා
දුන්ලන්ය. අවසාන විග්රහලේදී සාධාරණ මිලකට පිරිසිදු ජලය සපයනු ලබන්ලන් ආලයෝජන මගිනි. ප්රතිපත්ති සහ
නියාමනය මගින් සිදු කරනු ලබන්ලන් කාර්යක්ෂෂමව පානීය ජලය සැපයීම සහ අදාල ආලයෝජනයනට අවශය
වාතාවරණය සකසා දීමයි.
2021 ජූනි මස සම්ූර්ණ කරන ලද ලමම වාර්තාලව් ලකටුම්පත ජල සැපයුම් අමාතයාංශය, ජාතික ජල සම්පාදන
සහ ජලාපවහන මණ්ඩලය, ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් ලදපාර්තලම්න්ුව ආදී ප්රධාන පාර්ශවකරුවන්ට ලබාදී, රැසතවීම්
වලදී ඔවුන් ලබා දුන් ප්රතිචාර සලකා බලා ඒලම් ලකටුම්පත තව දුරටත් වැඩි දියුණු කරන ලදි.
ලමම වාර්තාලව් ප්රධාන කර්තෘ වන්ලන් කණ්ඩායම් නායක මහාචාර්ය ලරාහාන් සමරජීවයි. පළමු ලවළුමට සැලකිය
යුු දායකත්වයක්ෂ නිලයෝජය කණ්ඩායම් නායක ඉංජිලන්රු ලාල්ල ලේමනාත් විසින් සපයන ලදි. විලශතෂඥ සංසදලේදී
හා ලවනත් අවසතථාවලදී ලැබුණු නම් වශලයන් සඳහන් කිරීමට බැරි තරම් වූ දායකත්වයන් අවසන් වාර්තාලව්
ගුණාත්මක ාවය වර්ධනය කිරීමට ඉවහල්ල විය. ලදවන ලවුම සම්පාදනය කරනු ලැබුලව් ගයාි ජයසිංහ විසිනි.
කිසියම් අලච්තනික වැරදි ඇුළු සමසතත වාර්තාව පිළිබඳ වගකීම ප්රධාන කර්තෘවරයා ාරගනියි.
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1.0 ජනතාව සහ වයාපාර මුහුණලදන පානීය ජලය හා සනීපාරක්ෂෂක ගැටළු
සයවන තිරසර සංවර්ධන අරමුණ වන්ලන් ‘2030 වසර වන විට ආරක්ෂිත පානීය ජලය සැමට සාධාරණ ලලස
ලබාගත හැකි වීම’ ලව්. ඉල්ලුමට සරිලන අන්දමින් ජලය හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා සම්පාදනය කළ හැකි වී තිලේ
නම්, ශ්රී ලංකාවට ලමම අරමුණ සාක්ෂෂාත් කරගත හැකිය. එලසත නම් ඉඩම් හා අලි-මිනිසත ගැටුම ළඟට ඉහළම
ප්රමුඛ්තාව පානීය ජලයට ලබාදීමට අවශය වන්ලන් නැත3. ප්රශතනය ගැඹුරුය. එය අලනකුත් ප්රශතන සමග බැඳී තිලේ.
එහි පැතිකඩ රැසකි. ලමම වාර්තාව ලවනුලවන් රට පුරා සිදුකරන ලද උපලදසත විමසීම්වලින් ලැබුණු පහත දැක්ෂලවන
අන්දලම් ප්රබල සාක්ෂි මගින් එය මනාව නිරූපණය ලව්.

1.1 මංජුසාව: දිවයින ලදලකානින් නිදර්ශන
උතුරුකරදේ දූපත්: දිදයන් වට වීද ජල පිපාසය
යාපනය අර්ධේවීපලේ දූපත්වල ජීවත් වන ජනතාව අවුරුේද පුරාම පානීය ජලය සපයාගැනීලම් දැඩි දුෂතකරතාවකට
මුහුණලදති. එහි නියං කාලය දිගය. නියඟය උච්ච වන මාසවලදී ඇත්ලත් උග්ර ජල හිඟයකි. බීම සඳහා ප්රමාණවත්
තරම් ජලය තිලබන්ලන් ලනාවැම්බර් හා ලදසැම්බර් මාසවලදී පමණි.
දවසක්ෂ හැර දවසක්ෂ විනාඩි 15ක්ෂ 20ක්ෂ ලැලබන ලබාර පැහැති ජල සැපයුමකින් තෘප්තතිමත් වන්නට ජනතාවට සිදුවන
ආකාරය ලඩල්ල්තට් දූපලත් මීසම ාර ගරු ලේ.ඒ. අරුල්ලදාසන් පියුමා විසතතර කලළතය. ජලය ලබාගන්නා තැනදී එය
පිරිසිදුය. ලබාර පැහැය එයට එකු වන්ලන් ජල නළවල තිලබන මළකඩ නිසාය. එම ජල නළ අවුරුදු 100කට වැඩි
කාලයකින් අුත් කර නැත. ලැලබන ජල ප්රමාණය නෑමට ප්රමාණවත් නැත. දූපලත් තිලබන ජල මූලාශ්රවලින්
ලබාගන්නා ජලය ප්රාලේශීය ස ාව විසින් ලීටර් 3,000 රු. 1,500 බැගින් අලලවි කරනු ලැලේ. ඒවා මඳක්ෂ කිවුල්ල
රසින් යුුය. වියළි කාලවලදී එලසත ජලය ලබාගත ලනාහැකිය. ලපෞේගලික සැපයුම්කරුවන් බව්සර හා ට්රැක්ෂටර
ාවිතා කර ජලය සපයයි. ඇතැම් විට ඒවා RO ක්රමයට පිරිසිදු කරන ලද ජලයයි. මිල වන්ලන් ලීටර් 1,000ක්ෂ රු.
1,100කි.
දූපලතහි නිවාස 1,350ක 6,000ක්ෂ ජනයා ජීවත්ලවති. පසුගිය වසර පහ ුළදී 2,000ක්ෂ පමණ ජනයා දූපත හැර ගියහ.
යාපනය අර්ධේවීපයට ලහෝ රලට් ලවනත් ප්රලේශයකට සංක්රමණය විය හැකි ලබාලහෝ පවුල්ල ලම් වනවිටත් දූපත හැර
ලගාසිනි. ඉතිරි වී සිටින්ලන් ඉඩම්, නිවාස මිලදී ගැනීමට ලහෝ කුලියට ගැනීමට හැකියාවක්ෂ ලනාමැති අයයි.
වර්ෂාපතනය අඩු ලහෝ නැති කාලවලදී ජලය සැපයීම සඳහා ලව්ලලනයි දූපලත් විකල්ලප ක්රම ාවිතා කරනු ලැලේ:
මාන්කුපන්, ලව්ලලනයි දූපලත් නිලවසතවලට පළාත් ස ාව විසින් දිනකට වුර ලීටර් හයක්ෂ සපයනු ලැලේ. බව්සර්
පැමිලණන මංසන්ධිවල රැසතලවන ජනයා ඒවායින් ජලය ලබාගනිති. මසකට වරක්ෂ ක්ෂලලෝරීන් ලයාදා බව්සර පිරිසිදු
කරනු ලැලේ. ලමලසත සපයනු ලබන ජලලයහි ගුණාත්මක ාවය නිරුරු පරීක්ෂෂා කරන්ලන් නැත. RO ජල වයාපෘති
ක්රියාත්මක කරනු ලබන්ලන් ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාලව් හා ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලලේ
සහලයෝගලයනි. වර්තමානලේදී සමසතත ජල සැපයුම දිනකට ලීටර් 1,000කට සීමා කර තිලේ. දූපලත් ජල
අවශයතාව සපුරාලීම සඳහා ලමම ධාරිතාව ප්රමාණවත් නැත.
ජලලේ ඛ්නිජ හා ලවණ අධික වීම තවත් ප්රශතනයකි. ඒ ලහතුලවන් නිදන්ගත වකුගඩු ලරෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ ලගාසත
තිලේ. ජල ප්රශතනය ලහතුලවන් ජනතාව දූපත් හැර යන බැවින් එහි ජනගහණලේ බරපතල අඩුවීමක්ෂ තිලේ.
විදුලි ලමෝටර උපලයෝගී කරලගන ලපාම්ප කරගනු ලබන භූගත ජලය ප්රලේශලේ ප්රධානතම පානීය ජල මූලාශ්රයයි.
ප්රලේශලේ ළිං සංඛ්යාව පාලනය කළ ලනාහැකි වීම ලහතුලවන් භූගත ජල මට්ටලමහි අඩුවීමක්ෂ තිලේ. ප්රලේශලේ
ජලලේ ගුණාත්මක ාවය වැඩි කිරීම පිණිස ලයෝජනාවක්ෂ ලලස RO ජලය නිර්ලේශ කර තිලේ. එලහත්, ප්රජාව
මුහුණලදන ප්රධාන ප්රශතනය වන ප්රලේශලේ ජල මූලාශ්ර හිඟවීමට එමගින් විසඳුමක්ෂ ලනාලැලේ.
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කයිට්සත දූපලත් නිලයෝජිතලයෝ වැසි ජලය එක්ෂරැසතකරගැනීලම් ක්රියාමාර්ග ලයෝජනා කලහ. එලහත්, ප්රලේශයට වැසි
ලනාලැලබන කාලය ඉතා දිගු ලහයින් එම ලයෝජනාව සඳහා එතරම් සහලයෝගයක්ෂ ලනාලැලේ.
දිවයිදන් දකුණු දකාණ: ඇති වතුර දබාන්නට සුදුසු නැත; එදහත් විකල්පයක් ද නැත
හම්බන්ලතාට දිසතික්ෂකලේ වීරකැටිලේ වෑකඳවල ජනපදලේ වැසිලයෝ සුරක්ෂිත පානීය ජලය ලබාගැනීලම් දැඩි
දුෂතකරතාවකට මුහුණලදති. ජනපදලේ මුල්ල පවුල්ල ලමම සතථානලයහි පදිංචි කරනු ලැබුලව් මුරුතලාව ජලාශය
ඉදිකිරීලම්දී අවතැන්වීම ලහතුලවනි. මුරුතලාව ජලාශය යනු වීරකැටිය නගරයට පානීය ජලය හා ප්රලේශලේ
කෘිකර්මාන්තය සඳහා වාරි ජලය සපයන මූලාශ්රයයි. එලහත්, පානීය ජලය ලබාගැනීම සඳහා ගජනායගම,
ලගෝනලදනිය ලහෝ බිබුල ලවත යාමට වෑකඳවල ජනපදලේ වැසියන්ට එකල සිදුවිය.
පවුල්ල 521කට මුහුණදීමට සිදුවී තිලබන ලමම ප්රශතනය විසඳීම සඳහා 2000 වසලර්දී ප්රජාමූල සංවිධානයක්ෂ පිහිටුවන
ලදී. මුලින් ජලය ලබාගනු ලැබුලව් ළිඳකිනි. පසුව නළ ළිඳකින් ජලය ලබාගන්නා ලදී. එලහත්, වැඩිවන
ජනගහණලේ ජල අවශයතා සපිරීමට අසමත් වීම ලහතුලවන් ලමම මූලාශ්ර අතහැර දැමීමට සිදුවිය. දැන් පවුල්ල
සංඛ්යාව 600 දක්ෂවා වැඩි වී තිලේ. එයට අමතරව, ලමම ජලය පිරිසිදු කිරීම අතිශය දුෂතකරය. කැල්ලසියම් තැන්පත්
වීම නිසා ජල නළ නිරුරුව අුත් කිරීමට සිදු ලව්.
මුරුතලාව ජලාශලේ ඇල මාර්ගයක්ෂ විකල්ලප ජල මූලාශ්රයක්ෂ ලලස ාවිතා කිරීමට ඉන් අනුරුව පටන් ගන්නා ලදී.
නියං කාලලේදී ජල මූලාශ්රය වූලේ ජලාශලේ ලදාරටුව හා ලබදුම් ඇල අතර ඇති කාන්දුවකි. එය ආරක්ෂිත ලනාමැති
බව කියැලව්. ළමයින් 200 - 300 අතර පිරිසකට පාචන ලරෝග ලක්ෂෂණ මුවීලමන් පසුව, ලමම ජල මූලාශ්රය ාවිතා
කිරීම නවත්වන ලලස උපලදසත දුන් බව මහජන ලසෞඛ්ය පරීක්ෂෂකවරයා පැවසීය. නළ ජලය පානය ලනාකරන
ලලස ඔවුන්ට උපලදසත දුන්න ද ළමයි එලසත කරති. වැඩිහිටියන් පානය කරන්ලන් ලීටරයක්ෂ රු. 4ක්ෂ වන ලබෝතල්ල
කළ ජලයයි. ලබාලහෝ පවුල්ලවලට ජල සම්බන්ධතාව අවශයව තිලේ. සාමාජිකයන් ලනාවන පවුල්ලවලට ඒ
ලවනුලවන් රු. 35,000ක්ෂ ලගවීමට සිදුවන මුත්, නව ජල සම්බන්ධතාවට ඉල්ලුම තිලේ.
ලවනත් විකල්ලපයක්ෂ ලනාමැති නිසා පානය කිරීම හැර ලවනත් ාවිතාවන් ලවනුලවන් දිගටම ජලය ාවිතා කිරීම
සඳහා ප්රජා මූල සංවිධානලේ නායකයන් විසින් අවසර ඉල්ලලා තිලේ. ප්රජාව සඳහා පානීය ජල මූලාශ්රයක්ෂ ලලස
ප්රලේශලේ භූගත ජලලේ ප්රමාණය හා ගුණාත්මකබව ප්රමාණවත් ලනාලව්. එම සතථානය නැරඹීමට ගිය අවසතථාලව්දී
දක්ෂනට ලැබුලණ් එහි ාවිතා කරන ලද වැලි සහිත (slow sand) ෆිල්ලටරය හරිහැටි ක්රියාත්මක ලනාවන නිසා එය
අුත් කරමින් තිබුණු ආකාරයයි. එහිදී කරන ලද විමසීම්වලින් දැනගන්නට ලැබුණු තවත් කාරණයක්ෂ වන්ලන්
ජලය ක්ෂලලෝරීන්කරණය කිරීලම් ාවිතාවන් ද අයහපත් බවයි. දවලසත ඇතැම් ලව්ලාවට අධික ලලස ක්ෂලලෝරීන්
ලයාදන ලද ජලය ලැලබන අතර තවත් සමහර ලව්ලාවට අවශය ප්රමාණයට වඩා අඩුලවන් ක්ෂලලෝරීන් ලයාදා තිලේ.
ප්රජාමූල සංවිධානලේ පුේගලයන්ට ඒ සම්බන්ධ අමතර පුහුණුව අවශයය.
වෑකඳවල ප්රශතන ඉතා බැරෑරුම්ය. එලහත්, අසල ගම්වල තත්වය ඊටත් වඩා නරකය. උපලදසත විමසීලම්
වැඩසටහලන්දී කතා කළ ලතලඹුයාය ග්රාම නිලධාරි වසලම් ලගාවියකු වන අජිත් පැවසුලව් වසමට අයත් ගම්
හතලරන් ුනකම ජනයාට වෑකඳවලට ලැලබන ආකාරලේ ජල පහසුකමක්ෂවත් නැති බවයි. ළිංවල ජලය පානය
කළ ලනාහැකිය. කෘිකර්මාන්තය ලහතුලවන් ජල මූලාශ්රවලට විශාල වශලයන් කෘි රසායනික එකු ලව්. පවුල්ල
80කට ජල මූලාශ්ර නැත. මුරුතලවල ජලාශය හා උඩවලව ඇල කෘිකර්මාන්තය සඳහා අවශය ජලය සපයයි.
එලහත්, අවුරුේලේ ඇතැම් කාලවලදී එම ජල සම්පාදනය ද ඇණහිටියි. එවැනි කාලවලදී මීහරකුන් ලැගි තැන්වලින්
මඩ වුර නෑම හැර ලවනත් විකල්ලපයක්ෂ ඔවුන්ට නැත. ඇතැම්විට, පානය කරන්නට සිදුවන්ලන් ද එම ජලයයි.
පානීය ජලය, කර්මාන්ත ජලය, අපජලය (sewerage) හා මළ අපද්රවය බැහැර කිරීලම් (septage) ලසතවා සම්බන්ධ
ඉල්ලුම හා සැපයුම අතර පවතින පියවිය යුු පරතරය ලමම පරිච්ලේදය මගින් විසතතර ලකලර්.

1.1 පානීය ජල සැපයුම හා ඉල්ලුම අතර පරතරය
2019 වසර අවසානය වන විට, ජලය හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා (WSS) ආවරණය කරනු ලබන ආකාරය 2020
පරිසමාප්තත මූලලෝපායික ආලයෝජන සැලැසතලමහි ජල ඉල්ලුම් ප්රක්ෂලෂතපණ වාර්තාව (CSIP)4 විසින් තක්ෂලසතරු කරන
4
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ලදි. ජලය සැපයීලම්දී, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය (NWSDB) විසින් සමසතතයක්ෂ ලලස ජල
සම්බන්ධතා මිලියන 2.56ක්ෂ ලබාදී තිලේ. එයට නිවාස ලනාවන ජල සම්බන්ධකම් 191,000ක්ෂ ද ඇුළත් ලව්.5
2020 වසලර්දී වාර්තා වූ නව සම්බන්ධතා ප්රමාණය 122,733කි. 2020 වසලර්දී ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය විසින් ජනගහනලයන් 41.3%කට නළ මාර්ගලයන් ජලය සැපයීය. ප්රජාමූල සංවිධාන (CBOs) සහ පළාත්
පාලන ආයතන (LGAs) විසින් තවත් 12%කට ජලය සපයනු ලැලේ. ජනගහනලයන් 38.7%ක්ෂ සතවයංව සපයා ගනු
ලබන ජල මූලාශ්ර මත යැලපති. ඒවා මූලික මට්ටලම් ළිං, වැසි ජලය එක්ෂරැසතකරගැනීලම් ක්රම හා නළලිං ආදී ලව්.
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ 2020-2025 සමායතන සැලැසතලමහි වාර්තා කර තිලබන
සම්බන්ධතා සංඛ්යාව හා 2019 ජනගහනය අනුව, 2020 වසලර් සැපයුම් ආවරණය ගණනය කර තිලබන්ලන් පහත
දැක්ෂලවන වගුලව් තිලබන පරිදිය:
වගුව 1.1 ජනගහණලේ ප්රතිශතයක්ෂ ලලස ජල සැපයුම් ආවරණය
NWSDB
ප්රජාමූල සංවිධාන/ පළාත්
පාලන ආයතන
නළ ජලය සපයා තිලබන
සමසතතය
සතවයං සැපයුම
ලසතවා සපයන සමසතතය

2018 අවසානය
38.3
11.3

2019 අවසානය
40.0
12.0

2020 අවසානය
41.3
12.0

49.6

52.0

53.3

41.5
91.5

40.0
92.0

38.7
92.0

එම නිසා, 2020 අග වන විට සමසතත නළ ජල සැපයුම් ආවරණය 53.3%කි. ජල පහසුකම් ලසතවා ලනාලැලබන
සමසතතය 8%කි. ලකලසත ලවතත්, නළ ජලය සපයනු ලබන ඇතැම් ප්රලේශවල ජලලේ ගුණාත්මකබව ශ්රී ලංකා ප්රමිති
ආයතනලේ SLS 614ට අනුකූල නැත. විලශතෂලයන්ම ප්රජාමූල සංවිධාන විසින් ජලය සපයනු ලබන නළ පේධතිවල
ලමය සිදුලව්. නියඟය අතරුර, ජල හිඟයන් ඇති ලව්. ඇතැම් ආරක්ෂිත ළිං, වැසි ජලය එක්ෂරැසත කරගැනීලම් ක්රම හා
අත් ලපාම්ප අවශය ප්රමාණලයන් අඛ්ණ්ඩව ජලය සැපයීමට අසමත්ය.
ඇතැම් ආරක්ෂිත ළිං සිඳී යාම හා අධික ආම්ලිකතාව නිසා ලසසු ළිං ාවිතා කිරීමට ලනාහැකි වීම වයඹ පළාලත්
උපලදසත විමසීලම්දී ප්රාලේශීය ලල්ලකම්වරුන් කිහිපලපාළක්ෂ විසින්ම ලපන්වා ලදන ලදී. ඇතැම් ලපෞේගලික බව්සර්
ලසතවා පැවුණත්, ඒවාට ගුණාත්මක තත්වලේ ජලය සපයාගැනීම දුෂතකරය. නිදන්ගත වකුගඩු ආබාධය පැතිරී
තිලබන ප්රලේශවල RO (reverse osmosis) පේධති විසින් වැදගත් භූමිකාවක්ෂ ඉටුකරනු ලැලේ. ඒවා වැඩි ප්රමාණයක්ෂ
පවත්වාලගන යනු ලබන්ලන් ලපෞේගලික අංශය විසිනි. ඒවා පිළිබඳ අධීක්ෂෂණයක්ෂ නැත. ලමම ලබාලහෝ ප්රලේශවල
නාවික හමුදාව විසින් RO ජලය ලනාමිලළත සපයනු ලැලේ. උුරු හා උුරු මැද පළාලතන් ද ඒ හා සමාන තත්වයක්ෂ
වාර්තා විය.
උුරු පළාලත්දී, බව්සර් මගින් ප්රධාන වශලයන් ම ජලය සපයනු ලබන්ලන් ලපෞේගලික අංශය විසිනි. ඇතැම්
සැපයුම් කරනු ලබන්ලන් ආපදා කළමනාකරණ වැඩසටහන් මගිනි. ඇතැම් පළාත් පාලන ආයතන විසින් බව්සර්
මගින් ජල සැපයුම පාලනය කරනු ලැලේ. ජල සම්පත් මණ්ඩලලේ අවසරය සහිතව තමන්ලේම ඉඩලම් පිහිටි
ළිඳකින් ජලය ලබාගන්නා බව්සර් ක්රියාකරුලවකු තමන්ට කනරනගර් පළාත් පාලන ආයතනලයන් බාධා කරන
බව ලපන්වා දුන්ලන්ය. පැහැදිලි නියාමන ක්රමලව්දයක්ෂ නැතිකමින් ප්රශතන මුවන බව ලමයින් ලපලන්. ලමම
ලමලහයුම්කරුවා මුහුණලදන අවිනිශතචිත ාවය දුරලීම සඳහා බලපත්ර ක්රමයක්ෂ ඇතිකිරීම පිළිබඳ ඔහු එකඟ විය.
බව්සර් මගින් සපයනු ලබන ජලලයහි දුර්වල ගුණාත්මක තත්වය පිළිබඳව ද ලබාලහෝ ලදනා මැසිවිලි නැගූහ.

and Road Map for the Water Supply and Sanitation Sector in Sri Lanka.
5
NWSDB (2021). Corporate Plan 2020-2025. Central Bank of Sri Lanka (2021). Annual Report 2020, p. 91, appears
to report a rounded-up number, 2.6 million.
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ජල සම්පාදනලේදී ප්රජාමූල සංවිධාන වැදගත් කාර්ය ාරයක්ෂ ඉටුකරයි. වර්තමානලේ එවැනි ප්රජාමූල සංවිධාන
4,350කට වඩා තිලේ. ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් ලදපාර්තලම්න්ුලව් (DNCWS) දත්ත එකුලවහි තක්ෂලසතරුව අනුව,
ප්රජාමූල සංවිධාන ජල ලයෝජනා ක්රම මගින් නිවාස 570,000කට ජලය සැපලේ. ඇතැම් ප්රජාමූල සංවිධාන සංචිත
ලගාඩනගාලගන මැනැවින් ලසතවා පවත්වාලගන යනු ලැලේ. ලසසු ඒවා ලවනසතය. ඇතැම් ඒවා අසාර්ථක වී පළාත්
පාලන ආයතන විසින් පවරාලගන තිලේ. ලබාලහෝ ඒවාට ජලය පිරිපහදු කිරීලම් ක්රියාවලිය කළමනාකරණය
කරගැනීම අපහසුය. එලසතම, නඩත්ුව හා පුළුල්ල කිරීම සඳහා අවශය අරමුදල්ල සපයාගැනීම ද දුෂතකරය. පළාත්
උපලදසත විමසීම්වලට සහ ාගී වූ පළාත් පාලන ආයතන පැවසුලව් උපකරණ දිරාපත් වීම නිසා ලසතවා පුළුල්ල කිරීමට
ලනාහැකි වී ඇති බවයි. ආලයෝජනවල හිඟයක්ෂ ඇති බව එයින් ලපලන්.
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් 2020 වසර අවසානය වන විට රට පුරා ජල සම්පාදන
ලයෝජනා ක්රම 350ක්ෂ මගින් මිලියන 2.36ක්ෂ නිවාසවලට ජල සම්බන්ධතා ලබාලදයි. පළාත් උපලදසත විමසීලම්
රැසතවීම්වලදී ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් ලමම ලයෝජනා ක්රමවල තත්වය ලපන්වාලදන
ලදී. ලයෝජනා ක්රම කීපයක්ෂ ඒවාලේ උපරිම ධාරිතාව ලවත ළඟා වී තිලේ. ඒවාලයහි පාරිල ෝගිකයන්ට ජලය
සැපලයනුලේ පැය කීපයකට පමණි. අුත් සම්බන්ධතා ලබාලදන්ලන් නැත. උදාහරණයක්ෂ ලලස, 2020 අවසානය
වන විට, ගාල්ලල හා අම්බලන්ලගාඩ ලයෝජනා ක්රමවල පිළිලවලින් 7,500 සහ 6,500 බැගින් අලප්තක්ෂෂකයන් සිටින
ලපාලරාත්ු ලල්ලඛ්න තිබිණි. ගාල්ලල ලසතවා ප්රලේශලේ ඉහළ භූමි මට්ටම්වල සිටින පදිංචිකරුවන්ට ජලය
ලැලබන්ලන් පහළ ප්රලේශවල ජල සැපයුම් වසා දැමූ විට පමණි. විශාල ටැංකි හා ලපාම්ප සහිත අුත් ලගාඩනැගිලි
ඉදිකිරීලමහි ප්රතිඵල ලකලරහි අවධානය ලයාමු වී තිලේ. එමගින් පැරණි සම්බන්ධතාවලට ජල සැපයුම අඩු වී තිලේ.
ආලයෝජන මණ්ඩලය විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන අපනයන කලාපලේ පිහිටි පැරණි ආයතන පවා වියළි
කාලලේදී ජල සැපයුම් අඩාල වීම පිළිබඳ මැසිවිලි නැගූහ.
ජල මූලාශ්ර ලවත ප්රලව්ශය ලනාමැති වීම නිසා අුත් ජල සැපයුම් පේධති ලගාඩනැගීම සීමා වී තිලේ. ජාතික ජල
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් ක්රියාත්මක කරවන විශාල ලයෝජනා ක්රම සඳහා ජල මූලාශ්ර හඳුනාගැනීම
හා සැලසුම් කිරීම අවශයය. ප්රජාමූල සංවිධාන විසින් ප්රාලේශීය ජල මූලාශ්ර ාවිතා කරමින් කරනු ලබන ජල
සම්පාදනයන්ට ද ලේශගුණික විපර්යාස හා මිනිසුන් අුලතන් පදිංචි වීම් නිසා බාධාවීම වැඩිලවමින් තිලේ.

1.1.1 තිරසර සංවර්ධන අරමුණ (SDG) 6 සාක්ෂෂාත් කරගැනීම සඳහා ක්රියාමාර්ග
හයවන තිරසර සංවර්ධන අරමුණ යනු, “සැමට පිරිසිදු ජලය හා සනීපාරක්ෂෂාව” යන්නයි. සැමට පානයට හා
සනීපාරක්ෂෂක ලසතවාවන්ට සුදුසු ජල සම්පාදන ලසතවා 2030 වසර වන විට ලබාදීම සම්බන්ධලයන් ලගෝලීය
කැපවීමක්ෂ එහිදී අලප්තක්ෂෂා ලකලර්. ශ්රී ලංකාව ද එයට එකඟ වී තිලේ. අන් සියල්ලලට වඩා, වත්මන් රජය විසින්
ආරක්ෂිත පානීය ජලය සැමට ලබාදීම ලකලරහි ප්රමුඛ්තාව ලබාදී තිලේ. හයවන තිරසර සංවර්ධන අරමුණ සාක්ෂෂාත්
කරගැනීම සඳහා කාල රාමුව එහිදී 2025 දක්ෂවා ලකටි කර තිලේ.
හයවන අරමුණ මගින් බලාලපාලරාත්ු වන්ලන්, සැමට ජල සම්පාදනය හා සනීපාරක්ෂෂාව සඳහා ප්රලව්ශය තහවුරු
කරගැනීම සහ පිරිපහදු ලනාකරන ලද අපජලය ප්රමාණය අඩකින් අවම කිරීමයි. ආරක්ෂිත ලලස කළමනාකරණය
කරන ලද ලසතවා පිළිබඳ සංකල්ලපය හඳුන්වා දී තිලබන්ලන් වඩා දැඩි තාක්ෂෂණික දර්ශක සමගයි. වසර 2017ට ලපර
පැවති සහශ්රක සංවර්ධන අරමුණු දැන් සැලලකන්ලන් ‘මූලික’ ලසතවා සම්පාදනලේ නිර්ණායක ලලසයි.
වගුව 1.2: SDG 6 සංරචක

MDG/SDG

ලසතවා හිනිලපත
ආරක්ෂිත ලලස

SDG 6.1

කළමනාකරණය කරන
ලද පානීය ජලය

සාක්ෂෂාත් කරගැනීලම් ප්රගතිය
වැඩිදියුණු කරන ලද පහසුකම් සතථානලයහි තිලේ. අවශය
අවසතථාලවහි ලබාගත හැකිය. අපවිත්රවීම්වලින් ලතාරය..
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මූලික ජලය
ආරක්ෂිත ලලස

SDG 6.2

කළමනාකරණය කරන
ලද සනීපාරක්ෂෂාව
මූලික සනීපාරක්ෂෂාව

වැඩිදියුණු කරන ලද ජල පහසුකම් විනාඩි තිහක්ෂ ඇුළත ලබාලගන
ආපසු පැමිණිය හැකිය.
මළ අපද්රවය ආරක්ෂිත ලලස සතථානලේදීම බැහැර කිරීලම් ලහෝ
සතථානලයන් බැහැරට ප්රවාහනය කර පිරිපහදු කිරීලම් ලපෞේගලික,
වැඩිදියුණු කරන ලද පහසුකම්.
++ සබන් සහ වුර සහිත දෑත් ලසතදීලම් පහසුකමක්ෂ
අසූචි මිනිසුන්ට සතපර්ශ ලනාවන පරිදි ලවන් කළ හැකි වැඩිදියුණු
කරන ලද ලපෞේගලික පහසුකම්

ජල සම්පාදනය සඳහා, SDG 6.1 සාක්ෂෂාත් කරගැනීලමන් අදහසත කරන්ලන් අුත් ලයෝජනා ක්රම මගින් ආරක්ෂිත
ලලස කළමනාකරණය කරන ලද ලසතවා සම්පාදනය කරන බව හා දැනට පවතින ලයෝජනා ක්රම SDG 6
නිර්ණායකවලට අනුකූල වන පරිදි උසසත කරන බවයි. ඉහළම ප්රමුඛ්තාව ලබාදිය යුත්ලත් දැනට ලසතවා ලනාලැලබන
8%ටයි.
මීළඟ ප්රමුඛ්තාව වන්ලන් දැනට පවත්නා පේධතිය පානීය තත්වලේ ගුණාත්මක ජලය බවට උසසත කිරීමයි. ජලලේ
ගුණාත්මකබව පරීක්ෂෂා කිරීලම් පේධති පිහිටුවීම ඇුළු ජලය සම්බන්ධ ආරක්ෂෂක සැලසුම් සැකසිය යුුය. ප්රජාමූල
සංවිධාන හා පළාත් පාලන ආයතන විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන ඇතැම් පේධති හා ජාතික ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ ලයෝජනා ක්රම කිහිපයක ගැටු විසඳීම අවශය වනු ඇත. සතවයං ජල සැපයුම් මත
රඳාපවතින ඇතැම් නිවාසවලට නිවලසතදීම කරනු ලබන පිරිපහදු කිරීම් අවශය වනු ඇත.
නියං කාලවලදී හිඟයන් ඇතිවීම වළක්ෂවාගැනීම සඳහා දැනට පවත්නා ලයෝජනා ක්රමවල ජල මූලාශ්ර වැඩිදියුණු කළ
යුුය. සතවයං ජල සම්පාදනයන් ලවනුවට නව ජල සැපයුම් පේධති අවශය වනු ඇත. වැඩිවන ජනගහනය හා
ාවිතය නිසා දැනට පවත්නා ලබාලහෝ ජල සම්පාදන ලයෝජනා ක්රම සංවර්ධනය කළ යුුව තිලේ. උපරිම ධාරිතාව
කරා ළඟා වී තිලබන ලයෝජනා ක්රම වහා වැඩිදියුණු කළ යුුය. (1.2 මංජුසාව බලන්න)

1.2 මංජුසාව: ධාරිතා සීමාවන් සම්බන්ධලයන් ගනු ලබන ක්රියාමාර්ග
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් අම්බලන්ලගාඩ හා ගාල්ලල ඒකාබේධ ජල සම්පාදන ලයෝජනා
ක්රම කළමනාකරණය කරනු ලැලේ.
අම්බලන්ලගාඩ, බලපිටිය, හික්ෂකඩුව, ඇල්ලපිටිය ප්රාලේශීය ලල්ලකම් ලකාට්ඨාසවලට හා කරන්ලදනිය හා බේලේගම
ලකාට්ඨාසවල ඇතැම් ප්රලේශවලට ජලය ලබදාහැරීම සම්බන්ධලයන් අම්බලන්ලගාඩ කලාප ඉංජිලන්රුවරයා
වගකිව යුුය. ලමම ඒකාබේධ ජල සම්පාදන ලයෝජනා ක්රමය සඳහා ජල මූලාශ්රය වන්ලන් ගිං ගඟ වන අතර ජලය
ලබාගන්ලන් බේලේගමින්ය. එහි ජල පිරිපහදු ඒකක ලදකක්ෂ පිහිටුවා තිලේ. ඒවාලේ ධාරිතාවන් දිනකට ඝන මීටර
18,000 බැගින් ලව්. 1980දී පිහිටුවන ලද පැරණි ඒකකලේ ධාරිතාව ලදෝෂ ලහතුලවන් දිනකට ඝන මීටර 12,000ට
අඩු වී තිලේ.
අම්බලන්ලගාඩ කලාප ඉංජිලන්රු ප්රලේශලේ 6,500කින් යුත් ලපාලරාත්ු ලල්ලඛ්නයක්ෂ 2020 අවසන් ාගය වන විට
තිබිණි. පසුගිය අවුරුදු පහ ුළ ලබාදී තිලබන්ලන් සම්බන්ධතා සුළු ගණනක්ෂ පමණි (අවුරුේදකට 50-75 පමණ).
එම නිසා, ලපාලරාත්ු ලල්ලඛ්නය දිලනන් දින වර්ධනය ලවමින් තිබිණි. අුත් ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය ලබාගැනීම
දුෂතකර විය. හදිසි අවශයතාව ලවනුලවන් හා 2030 වසර වන විට වර්ධනය වන ඉල්ලුම සපිරීම ලවනුලවන් දිනකට
ඝන මීටර 6,000ක ධාරිතාව සහිත මුල්ල ජල පිරිපහදු ඒකකලේ ධාරිතාව දිනකට ඝන මීටර 18,000 දක්ෂවා වර්ධනය
කළ යුු බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ලයෝජනා කර තිලේ. රජය එම ලයෝජනාවට එකඟ වී
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තිලේ. පැරණි පේධතිය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 2021 අයවැලයන් අරමුදල්ල ලවන් කරන ලදී. ජාතික ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් සම්බන්ධතා ලබාදීම ආරම් කර තිලේ. 2021 වසර වන විට ලපාලරාත්ු
ලල්ලඛ්නය අවසන් කිරීමට බලාලපාලරාත්ු ලවයි.
ගාල්ලල කඩවත් සතර, ලබෝලප ලපෝේදල, අක්ෂමීමන ප්රාලේශීය ලල්ලකම් ලකාට්ඨාස සහ බේලේගම හා ඉමදූව ප්රාලේශීය
ලල්ලකම් ලකාට්ඨාසවල ඇතැම් ප්රලේශ සම්බන්ධලයන් ගාල්ලල කලාප ඉංජිලන්රුවරයා වගකිව යුුය. ලමම ලයෝජනා
ක්රමයට ජලය ලබාගන්ලන් වක්ෂවැල්ලල හා හපුගල යන සතථානවලින් ගිං ගලඟනි.
ගාල්ලල කලාප ඉංජිලන්රු කලාපය ුළ ද 2020 අවසානය වන විට 7,500ක ලපාලරාත්ු ලල්ලඛ්නයක්ෂ තිබිණි. පසුගිය
අවුරුදු පහ ුළ අුත් සම්බන්ධතා ලබාදුන්ලන් වසරකට 125-150 අතර ප්රමාණයක්ෂ නිසා ලපාලරාත්ු ලල්ලඛ්නය
දීර්ඝ විය. විසඳුමක්ෂ ලලස, දිනකට ඝන මීටර 10,000ක ධාරිතාලවන් යුක්ෂත අුත් පිරිපහදු ඒකකයක්ෂ හපුගල
පිහිටුවීම සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ලයෝජනා කර තිලේ. ඒ සඳහා 2021 අයවැලයන්
අරමුදල්ල ලවන්කර තිලේ. තවදුරටත් වැඩිදියුණු කිරීම් සිදුවන අතර, දිනකට ඝන මීටර 2,500ක ධාරිතාවක්ෂ සහිත
ඒකකයක්ෂ 2021 මැයි 21 දින ආරම් කරන ලදී. ලමම වසර ුළදී ලපාලරාත්ු ලල්ලඛ්නය බිංදුව කිරීමට අලප්තක්ෂෂා
ලකලර්. එතැන් සිට ඉල්ලු සැනින් සම්බන්ධතා දීමට බලාලපාලරාත්ු ලව්.
දැනට පවතින හා සංවර්ධනය ලවමින් පවතින වයාපෘති මගින්, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට
වහා අත්පත් කරගත හැකි කාර්යක්ෂෂමතාව, ආදායම් ලබාගත ලනාහැකි ජලය ප්රමාණය අවම කිරීම ලව්ගවත් කිරීම
හා බලශක්ෂතිය කාර්යක්ෂෂමව ාවිතා කිරීම සඳහා වන ආලයෝජන මගින් කළ හැකි ඉුරුම් CSIP 2020 විසින්
හඳුනාලගන තිලේ. පිරිපහදු කරන ලද ජලය වැඩි වගකීමකින් යුුව ාවිතා කිරීම තහවුරු කිරීම සඳහා ඉල්ලුම
කළමනාකරණය කිරීලම් වැඩසටහනක්ෂ ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ මීළඟ දශකලේ
ක්රියාකාරකම් අතරට ඇුළත් කර තිලේ.
ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂෂක ක්ෂලෂතත්රලේ ප්රජාමූල සංවිධාන හා ප්රාලේශීය ලල්ලකම් කාර්යාල විසින් ලමලහයවන
ආලයෝජන අවසතථා ලවනුලවන් පැලක්ෂජ හතරක්ෂ CSIP විසින් නිර්මාණය කර තිලේ.

1.2 ගෘහසතථ ලනාවන ජලය සඳහා ඉල්ලුම හා සැපයුම අතර පරතරය
ගෘහසතථ ලනාවන ජලය ාවිතා කරන අය පහත දැක්ෂලවන ආකාරයට වර්ගීකරණය කළ හැකිය:
1. රාජය ආයතන
2. ලරෝහල්ල
3. පාසල්ල
4. වානිජ සංවිධාන
5. ලහෝටල්ල
6. නැව් - ධීවර ලබෝට්ටු ද ඇුළුව
7. කාර්මික ආයතන
8. ආර්ික කලාප - ආලයෝජන මණ්ඩලය විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන කලාප ද ඇුළුව
ජල සම්පාදන ලයෝජනා ක්රම සැලසුම් කිරීලම්දී, සියු අංශවල ඉල්ලුම ගෘහ සැපයුමට එකු කරනු ලැලේ. ගෘහ
සැපයුම ගණනය කරනු ලබන්ලන් නාගරීකරණලේ මට්ටම අනුවයි. දැනට ක්රියාත්මක වන ලබාලහෝ ජල සම්පාදන
ලයෝජනා ක්රමවලට ගෘහ ලනාවන ඉල්ලුමට අදාළ සැපයුම කිරීලම් හැකියාව තිලේ. ජල හිඟයන් පවතින ලයෝජනා
ක්රම කීපය ුළ ගෘහ ලනාවන පාරිල ෝගිකයන්ට සපයනු ලබන්ලන් අඩු කරන ලද ජල ප්රමාණයකි.
රජලේ ආර්ික ප්රතිපත්ති රාමුව අනුව, සංචාරක කර්මාන්තලේ සංවර්ධනය, විවිධාංගීකරණය කරන ලද ාණ්ඩ හා
ලසතවා අපනයනය, ධීවර කර්මාන්තය, උසසත තාක්ෂෂණය ඔසතලසත කෘිකාර්මික සංවර්ධනය සහ ඉදිකිරීම් යන අංශ
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ප්රමුඛ් කලාප ලව්.6 රජය විසින් මුලපුරන ලද මධයම අධිලව්ගී මාර්ගය හා ලකාළඹ වරාය නගරය, නව කැලනි
පාලලම් සිට දකුණට වරාය නගරය දක්ෂවා කුුනු මතින් ඉදිවන හා භූගත මාර්ගය වැනි වයාපෘති ලව්ගවත් වීමත්
සමග ඉදිකිරීම් කටයුු පුළුල්ල ලව් යයි අලප්තක්ෂෂා කළ හැකිය. ලමම සැලසුම්වල සාර්ථකත්වය සඳහා ජල සැපයුම හා
සනීපාරක්ෂෂාව අතයවශයය.
දකුණුදිග ලවරළ තීරය සංචාරක කලාපයක්ෂ බවට පත්ලව්. එය ලකාළඹ සිට මහාමාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග මගින්
මනාව සම්බන්ධ වී තිලේ. එම නිසා, ලමම කලාපලේ ලහෝටල්ල විශාල සංඛ්යාවක්ෂ ඉදිවනු ඇත. පළාත් සුව ද
සංවර්ධන සැලසුම් තිලේ. පළාත් සැලසුම්වලට අමතරව, ආර්ික කලාප හා ලවනත් සංවර්ධන කටයුු සඳහා ද ජල
සම්පාදනය අවශය ලව්.
උුරු මැද පළාලත් උපලදසත විමසීලම්දී, අනුරාධපුර දිසතික්ෂකලේ වයාපාර අධයක්ෂෂවරයා එහි ලහෝටල්ලවලට තිලබන
ජල හිඟය පැහැදිලි කලළතය. ලහෝටල්ල හිමියන්ට බව්සර් මගින් ජලය සපයාගැනීමට සිදුවී තිලබන බව ඔහු ලපන්වා
දුන්ලන්ය. ලහෝටල්ලවල අවශයතාව සපුරන්ලන් නැුව ගෘහ පාරිල ෝගිකයන්ට සැපයුම් පුළුල්ල කිරීම සම්බන්ධලයන්
ඔහු විලරෝධය පළ කලළතය. ඌව පළාලත් උපලදසත විමසීලම්දී ඇල්ලල ලවළඳ සංගමය ලපන්වා දුන්ලන් ලහෝටල්ලවලින්
60%ක්ෂ පිහිටා තිලබන්ලන් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් බදුල්ලල, හාලිඇල හා ඇල්ලල
ප්රලේශ ලවත ජලය සම්පාදනය කරන ලදලමෝදර වයාපෘතිලේ ලසතවා කලාපලයන් බැහැර බවයි. හික්ෂකඩුලව්
ලහෝටල්ලකරුලවෝ ප්රමාණවත් අන්දමින් ජල සැපයුම් ලබාගැනීම සඳහා තමන් මුහුණ ලදන දුෂතකරතා පිළිබඳ දකුණු
පළාත් අදහසත විමසීලම්දී පැමිණිලි කළහ.
ලබාගත හැකි ජල සැපයුලම් ගුණාත්මකබව පිළිබඳ තිලබන සැකය නිසා ලබෝට්ටුවල කාර්ය මණ්ඩලවලට මිල
අධික ලබෝතල්ල කරන ලද පානීය ජලය සැපයීමට සිදුවී තිලබන බව දික්ෂවැල්ලල ධීවර වරාලේ බහුදින යාත්රා හිමිලයක්ෂ
පැවසීය.
කර්මාන්ත පුළුල්ල කිරීලම් අමතර අවශයතාව ආලයෝජන මණ්ඩලය හා ආලයෝජකයන් විසින් බසතනාහිර පළාත්
උපලදසත විමසීලම්දී අවධාරණය කරන ලදී. වියළි කාලලේදී ඔවුන්ට බව්සර් මගින් ජලය ලබාගැනීමට සිදුලව්. බව්සර්
ලසතවා සඳහා රු. මිලියන 32ක්ෂ වැය කිරීමට සිදුවූ බව ඇන්සල්ල ලංකා සමාගම වාර්තා කලළතය. ඔවුන්ලේ
ගනුලදනුකරුවන් හා පාර්ශතවකරුවන් එය සාර්ථක හා විශතවසනීය ක්රමයක්ෂ ලලස සලකන්ලන් නැති බැවින් එය
ප්රශතනයකි. ලකාළඹ නගරලේ සිදුවන අුත් ඉදිකිරීම් ලහතුලවන් කලාපවලට ජල සැපයුම අඩුවනු ඇතැයි බියක්ෂ
තිලේ. ඇඟුම් කර්මාන්තයට ලරදි අවශය බව ටීලේ ලංකා ආයතනය ලපන්වා දුන්ලන්ය. වර්තමානලේදී, ලේශීය
ලරදි අවශයතාලවන් ලමරට නිෂතපාදනය කරනු ලබන්ලන් 25%ක්ෂ පමණි. ලමයට ප්රධාන ලහතුව වන්ලන් ජල
හිඟයයි. ලමම ජල හිඟය ලහතුලවන් රු. බිලියන පහක ආලයෝජනයක්ෂ ඉන්දියාවට ගිලේය. ATG සමාගම් සමූහය
පැවසුලව් පානීය ජලය කර්මාන්ත සඳහා ාවිතා ලනාකළ යුු බවයි. සියු කර්මාන්ත කලාප ආසන්නලේ ජල
මූලාශ්ර තිලේ. ඔවුන්ට තමන්ලේම ජල මූලාශ්ර සංවර්ධනය කරගත හැකිය. ලබාලහෝ කර්මාන්තශාලාවලට පානීය
මට්ටලම් ගුණාත්මක ාවයකින් යුක්ෂත ජලය අවශය නැත.

1.3 අපජලය හා මළ ජලය සම්බන්ධ ඉල්ලුම හා සැපයුම අතර පරතරය
1.3.1 සනීපාරක්ෂෂාව
ශ්රී ලංකාලව් සනීපාරක්ෂෂක ආවරණය හැම කලම සාලප්තක්ෂෂව ඉහළ මට්ටමක තිබිණි. ලසෞඛ්ය අමාතයාංශය, මහජන
ලසෞඛ්ය පරීක්ෂෂකවරුන් හරහා සනීපාරක්ෂෂක වැසිකිළි ඉදිකිරීම ප්රවර්ධනය කරයි. මහජන ලසෞඛ්ය පරික්ෂෂවකරු හා
මහජන ලසෞඛ්ය වින්නඹුවරියන් විසින් වැසිකිළි නිවැරදි ලලස ාවිතා කිරීම පිළිබඳ සහ මිනිසත මළ වැරදි ලලස
බැහැර කිරීම නිසා ඇතිවන ප්රශතන පිළිබඳ දැනුවත් ාවය ඇතිකිරීමට උපකාර කර තිලේ. එහිදී, ශ්රී ලංකාලව් ලබාලහෝ
ජනයා සාක්ෂෂරතාව සහිත පිරිසක්ෂ වීම උපකාරී වී තිලේ. ලම් සම්බන්ධ පහසුකම්වල දුර්වල තත්වයක්ෂ තිලබන්ලන්
වුකරලේයි. ඌව පළාලත් අදහසත විමසීලම්දී වුකරලේ මානව සංවර්ධන පදනලම් නිලයෝජිතලයකු පැවසුලව් එම
ප්රලේශලේ පමණක්ෂ අුත් වැසිකිළි 8,000ක්ෂ අවශය බවයි.
2019දී, ශ්රී ලංකාලව් ජනගහනලයන් 92%කට ලපෞේගලික වැසිකිළි තිබිණි. නිවාසවලින් 2.1%ක වැසිකිළි මළ ජල
අපවහන පේධතියට සම්බන්ධ කර තිලේ. ඒ අතරින් වැඩි ප්රමාණයක්ෂ ඇත්ලත් ලකාළඹ මහනගර ස ා ප්රලේශලේ,
6
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ලදහිවල ගල්ලකිසතස, ලකාලළාන්නාව, ලමාරටුව, ජාඇල, හික්ෂකඩුව, කතරගම, මහනුවර හා කුරුණෑගලයි.
වුකරලේ ජනතාව හවුලල්ල ලහෝ ලපාදු වැසිකිළි පාවිච්චි කරති. එවැනි පහසුකම් ාවිතා කරන ජනගහනය රලට්
සමසතත ජනගහනලයන් 6%කි. ලයෝගය වැසිකිළියක්ෂ නැත්ලත් හා තාවකාලික වැසිකිළියක්ෂ ාවිතා කරන්ලන්
ජනගහනලයන් 2%ක්ෂ පමණි. දුරබැහැර ග්රාමීය ප්රලේශවල හා වුවල ඇතැම්විට විවෘත එළිමහලන් මළපහ කිරීම
සිදුලව්.

1.3.2 ලකාළඹ මළ අපවහන පේධතිය
ලකාළඹ මළ අපවහන පේධතිය පාලනය කරනු ලබන්ලන් ලකාළඹ මහනගර ස ාව විසිනි. 1910 වසලර් සිට
ක්රියාත්මක ලමය පුළුල්ල කිරීම හා යාවත්කාලීන කිරීම කලින් කල සිදු කළ ද, මහ ලකාළඹ ප්රලේශලේ වර්ධනයත්
සමග එය සමපාතව සිදුවී නැත. මළ අපවහන පේධතිලේ ලසතවය ලනාලැලබන ප්රලේශවල ලකාළඹ මහ නගර ස ාව
විසින් ගලි බව්සර ාවිතා කර මළ අපද්රවය පිරිපහදු කිරීලම් සතථාන ලවත ප්රවාහනය කරනු ලැලේ. ලකාළඹ මහ
නගර ස ාලව් ගලි බව්සර් ලසතවාවන්ලේ ගාසතු ලපෞේගලික බව්සරවලට වඩා අඩුය.
ලමෝදර හා වැල්ලලවත්ලත් පිහිටි නළ ලදකක්ෂ මාර්ගලයන් කිලලෝමීටර් 1.5ක්ෂ ඈත මුහුදට පිරිපහදු ලනාකරන ලද මළ
අපද්රවය බැහැර කරන බව බසතනාහිර පළාලත් මහජන අදහසත විමසීලම්දී සඳහන් විය. ලමම නළ මාර්ග, ලපාම්ප හා
පිට කරන සතථාන අුත් කිරීම 2020දී සිදුවිය. මළ අපද්රවය පිරිපහදු කිරීලම් නව පේධතියක්ෂ වැල්ලලවත්ලත්
ඉදිකරමින් තිලේ.

1.3.3. කර්මාන්ත කලාපවල අපජලය කළමනාකරණය
ආලයෝජන මණ්ඩලය යටලත් තිලබන අපනයන සැකසුම් කලාපවල මළ හා අපජලය පිරිසිදු කිරීම එම කලාපවලට
සපයනු ලබන ලසතවාවන්ලේ ලකාටසකි. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ලහෝ ලපෞේගලික
ලමලහයුම්කරුවකු ලමම ලයෝජනා ක්රමය කළමනාකරණය කරයි. බැහැර කරනු ලබන්ලන් මැනැවින් පිරිපහදු
කරන ලද අපද්රවයයි.
කර්මාන්ත අපද්රවය බැහැර කිරීලම්දී තමන් මුහුණලදන අභිලයෝග ආලයෝජන මණ්ඩලය හා ආලයෝජකයන් විසින්
බසතනාහිර පළාලත් උපලදසත විමසීලම්දී අවධාරණය කරන ලදී. අනුරුදායක අපද්රවය විකසනය කිරීම සඳහා
සිටින්ලන් එකම ආයතනයක්ෂ වීම අයහපත් තත්වයක්ෂ බව ද ඔවුහු ලපන්වා දුන්හ. එම ආයතනය නම් ඉන්සී
සිලමන්ති සමාගමයි. එමගින් මිල ගණන් සම්බන්ධ ඒකාධිකාරයක්ෂ හා අනුරුදායක තත්වයක්ෂ ඇතිවී තිලේ.
කලාපය ුළ මධයම පිරිපහදු ඒකකයක අවශයතාව ආලයෝජන මණ්ඩලලේ නිලයෝජිතයන් විසින් ලපන්වාලදන ලදී.

1.3.4 ලහෝටල්ල අංශලේ අපජල කළමනාකරණය
අුත් ලහෝටල්ල බිහිවීමත් සමග, දැඩි පාරිසරික නීති ක්රියාත්මක කිරීමට නියාමන අධිකාරීන් තීරණය කර තිලේ.
කර්මාන්ත හා ගෘහ අපද්රවය මුහුදට දැමීම සම්බන්ධ සීමාවන් 1990දී නිර්ණය කරන ලදී. ඒ සමග අනුගත වීම සඳහා
ලබාලහෝ ලවරළාසන්න ලහෝටල්ල විසින් අපද්රවය පිරිපහදු කිරීලම් පේධති සකසාගත යුු විය. මුහුදට ලහෝ ලවරළබඩ
පරිසරයට අපද්රවය බැහැර කිරීමට ලපර අදාළ ප්රමිති අනුව කටයුු කළ යුු විය.
දකුණු පළාත් උපලදසත විමසීලම්දී, හික්ෂකඩුව ලහෝටල්ල හිමිකරුවන්ලේ සංගමය විසින් ලපන්වා ලදනු ලැබූ කරුණක්ෂ
වූලේ මළ අපද්රවය එක්ෂරැසත කිරීලම් ලසතවා සැපලයන්ලන් ඇතැම් ලහෝටල්ලවලට පමණක්ෂ බවයි. එම ලසතවා
ලනාලැලබන අයට මළ අපද්රවය හික්ෂකඩුව පිරිපහදු ඒකකය ලවත ප්රවාහනය කිරීමට සිදුවිය. එහි ධාරිතාව ූර්ණ වී
තිලබන අතර, අපද්රවය බැහැර කිරීම සඳහා ලබාලදන්ලන් සීමිත අවකාශයක්ෂ පමණි.
ඇල්ලල ලවළඳ සංගමය විසින් ද මළ අපද්රවය පිරිපහදු කිරීලම් පේධතිය ගැන සැලකියයුු උනන්දුවක්ෂ දක්ෂවන ලදී. ඒ
ලවනුලවන් සතලව්ච්ඡාලවන් දායක වීමට ද ඔවුන් විසින් කැමැත්ත පළකරන ලදී. එයට ලහතුව වූලේ විවිධ
උල්ලලංඝනය කිරීම් ලහතුලවන් මහජන ලසෞඛ්ය පරීක්ෂෂකවරුන් විසින් සංගමලේ සාමාජිකයන්ව නිරුරුවම
අධිකරණ ලවත ඉදිරිපත් කිරීමයි. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ සමායතන සැලැසතම විසින්
ඇල්ලල ප්රලේශලයහි විමධයගත අපජලය පිරිපහදු කිරීලම් පේධතියක්ෂ සඳහා ප්රමුඛ්තාව ලබාදී තිලේ. සංචාරක
කලාපයක්ෂ ලලස ඇල්ලල ප්රලේශලයහි තිලබන වැදගත්කම එයට ලහතුවයි.
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1.3.5 අපජලය පිරිපහදු කිරීම හා මළ අපද්රවය කළමනාකරණය
සනීපාරක්ෂෂාව මැනැවින් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා හුලදක්ෂ නිලවසත හා ලවනත් සතථානවල සනීපාරක්ෂෂක
තත්වය ලකලරහි පමණක්ෂ අවධානය ලයාමුකිරීම ප්රමාණවත් නැත. පරිසරය ුළ අපජලය ගලනය ලකලරහි ද
අවධානය ලයාමුකළ යුුය.
නිවාස බහුතරයක එම සතථානලේම සනීපාරක්ෂෂක පහසුකම් තිබීම ලහතුලවන් අසූචි ලබාර කළමනාකරණය යම්
කාලයකට ලහෝ වැදගත් ලව්. වසර කීපයකට වතාවක්ෂ එම නිවාසවල මළ ටැංකිය ලහෝ වල හිසතකිරීමට සිදුලව්.
සනීපාරක්ෂෂාව 92%කින් තහවුරු කර තිලබන නිසා, අපජලය හා මළ අපද්රවය පිරිපහදු කිරීලම් පේධති ලවත
අවධානය ලයාමුකිරීමට කාලය එළැඹ තිලේ. හලාවත, මන්නාරම, පුත්තලම, කිලිලනාච්චි හා වවුනියාව යන
සතථානවල මළ අපද්රවය පිරිපහදු කිරීලම් පේධති පිහිටුවා තිලේ. තවත් එවැනි පේධති කීපයක්ෂ ක්රියාත්මක කිරීලම්
මට්ටමට පැමිණ තිලේ. ගලි බව්සර මගින් එකු කරනු ලබන මළ අපද්රවය තවදුරටත් දුරබැහැර ප්රලේශවලට බැහැර
කිරීම සිදු ලනාකළ යුුය. එලසත සිදුකරන බව උපලදසත විමසීම් කීපයකදී ප්රාලේශීය ස ා ස ාපතිවරුන් විසින්
පිළිගන්නා ලදී. එම අපද්රවය පිරිපහදු කළ යුුය.
ප්රවාහනය කිරීමට ඇති දුර ලහතුලවන් තම ප්රලේශවල මළ අපද්රවය පිරිපහදු කිරීලම් අවශයතාව සබරගමුව පළාත්
උපලදසත විමසීලම්දී පළාත් පාලන ආයතන ස ාපතිවරුන් කීපලදලනකු විසින්ම ලපන්වාලදන ලදී. ගලි බව්සර ලහෝ
ට්රැක්ෂටර් මගින් ඇදීම සඳහා සකසත කරගන්නා ලද ගලි බව්සර කීපයක්ෂ මගින් පාර දිලේ මළ අපද්රවය රැලගන යාමට
ගතවන කාලය හා පිරිවැය සැලකිල්ලලට ගනිමින් ලපාදුලව් එවැනි පහසුකම් ාවිතා කිරීලම් පිරිවැය පිළිබඳ ඔවුන්
විසින් විමසන ලදී. පළාත් පාලන ආයතන විසින් ගලි බව්සර හා බැහැර කිරීලම් පහසුකම් ලබදාහදාගැනීලමහි හා
හුවමාරු ගිවිසුම්වලට එළැඹීලමහි වටිනාකමක්ෂ තිලේ. උපකරණ ලනාමැති ආයතනවලට කුලී ලගවීමට සිදුවීම
පිළිබඳ අතෘප්තතිය ප්රකාශ විය. වර්තමානලේදී කාර්යක්ෂෂම මළ අපද්රවය ලබාර බැහැර කිරීලම් හා ඒ හා සම්බන්ධ
ලකාම්ලපෝසතට් නිෂතපාදන ක්රමලව්දයක්ෂ පවත්වාලගන යන බලංලගාඩ නගර ස ාව ආදර්ශයට ගනිමින් සාමූහික
මුලපිරුමක්ෂ සිදුකිරීමට පළාත් පාලන ලකාමසාරිසතවරයා කැමැත්ත දක්ෂවනු ඇත. එලහත්, මළ අපද්රවය ලබාර
කළමනාකරණ පේධති මගින් නිෂතපාදනය කරනු ලබන ඕනෑම ද්රවයයක්ෂ අඩංගු ලකාම්ලපෝසතට් කාබනික
කෘිකර්මාන්තය සඳහා ලයදීමට අවසර නැත. ලමම කාර්යය සම්බන්ධලයන් මධයම ආණ්ඩුලව් ආයතනවලට
පැහැදිලි භූමිකාවක්ෂ ඇති බව ලනාලපලන්. එලහත්, බැහැර කිරීලම් පහසුකම් ඉදිකිරීලම්දී හා ලමලහයවීලම්දී
තාක්ෂෂණික විලශතෂඥ ාවය ලබාදීලම් හැකියාව මධයම රජලේ ආයතනවලට තිලේ.
තමන් රැලගන එන මළ අපද්රවය බැහැර කිරීමට පහසුකම් සැපයීම පිළිබඳ ලකාළඹ ලපෞේගලික ගලි බව්සර්
ලමලහයුම්කරුවන් ලකාළඹ නගර ස ාවට සතුතිය පළ කළහ. එලහත්, එම පහසුකම් සපයනු ලබන්ලන් ලකටි
කාලයකට පමණක්ෂ වන අතර ඇතැම් දිනවල ඒවා වසා තැබීම නිසා මහත් දුෂතකරතා ඇතිලව්. අපද්රවය බැහැර
කිරීලම් ගාසතු ලීටරයකට ශත 25 සිට ශත 50 දක්ෂවා ලදගුණයකින් ඉහළ නැංවීම ගැන ද ලමහිදී අදහසත ඉදිරිපත් විය.
එවැනි මිල ඉහළ නැංවීම් ලහතුලවන් ජල මාර්ග ලවත නීති විලරෝධී අන්දමින් අපද්රවය බැහැර කිරීම වැඩිවිය හැකි
බව ද ලපන්වා ලදන ලදී. මළ අපද්රවය පහසුකම් ලටන්ඩර් මගින් ලපෞේගලික අංශයට ාර දීම පිළිබඳ බිය ද
පළකරන ලදී.
වගුව 1.3 ප්රතිශතයක්ෂ ලලස සනීපාරක්ෂෂක ආවරණය හා 2030 වන විට ඉලක්ෂක
අපජලය
ගෘහසතථ (එම සතථානලේම)
ගෘහසතථ (ආරක්ෂිත ලලස
කළමනාකරණය කරන ලද)
ලසතවා ලනාසපයන ලද
ආරක්ෂිත ලලස කළමනාකරණය
කරන ලද සමසතතය
මූලාශ්රය: CSIP වාර්තාව

2019 අග
2.1
89.9
9.0

2030 ඉලක්ෂකය
6.3
93.7
43.5

8.0
11

0.0
49.8

සනීපාරක්ෂෂාව සම්බන්ධ 6.2 තිරසර අරමුණ සාක්ෂෂාත් කරගැනීම සඳහා, සැමට ප්රලව්ශය ලබාදිය යුුය. 2030 වසර
වන විට පිරිපහදු ලනාකරන ලද අපජල ප්රතිශතය අඩකින් අඩු කළ යුුය.
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අුත් අපජල ලයෝජනා ක්රම හා තිලබන ඒවා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ප්රමුඛ්තාව ලබාදිය යුු බව CSIP 2020 මගින්
හඳුනාගන්නා ලදී. දැනට පවතින අපජල පිරිපහදු කිරීලම් පේධති වැඩිදියුණු කිරීලම් අවශයතාව ජාතික ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් හඳුනාලගන තිලේ. දකුණු පළාත් උපලදසත විමසීලම්දී පැමිණිලි ලැබුණු හික්ෂකඩුලව්
ලයෝජනා ක්රමය ද එයට ඇුළත් ලව්.

1.4 පානීය ජලලේ ගුණාත්මකබව පිළිබඳ ගැටු
6.1 තිරසර සංවර්ධන අරමුලණහි ඉලක්ෂකය වන්ලන්, “2030 වසර වන විට, සැමට සාධාරණ ලලස ආරක්ෂිත හා
දරාගත හැකි පිරිවැයකට පානීය ජලය ලබාදීමයි.” පානීය ජලලේ ආරක්ෂෂාව තාක්ෂෂණිකව තහවුරු කරගත හැකිය.
එලහත්, එපමණක්ෂ ප්රමාණවත් වන්ලන් නැත. ජලය ආරක්ෂිත බව ාවිතා කරන්නන් විසින් ද අවලබෝධ කරගත
යුුය. ජලලේ ගුණාත්මක ාවය පිළිබඳ දර්ශක ලකලරහි ඔවුන් ුළ විශතවාසය තිබිය යුුය.
පරිල ෝජනය සඳහා ලබාගත හැකි පානීය ජලලේ ගුණාත්මකබව ගැන රට පුරාම දැඩි උනන්දුවක්ෂ නිර්මාණය වී
තිලේ. එයට ලහතුව වන්ලන් ලනාදන්නා ලහතු නිසා ඇතිවන වකුගඩු ලරෝග (CKDu) විය හැකිය. එය වැඩිපුර
වයාප්තතව තිලබන උුරුමැද හා වයඹ පළාත්වල ආතතිය වැඩි වී තිලේ. ලමම පළාත්වල RO ජලය සපයන
සැපයුම්කරුලවෝ ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සහ ප්රජාමූල සංවිධාන ඇුළු ලවනත්
සැපයුම්කරුවන්ලේ ජලය අවමානයට ලක්ෂකරන බව ලපලන්. මහජනතාවලේ ගැටු සම්බන්ධලයන් කටයුු
කිරීලම්දී අවශය තාක්ෂෂණික ක්රියාමාර්ගවලින් ඔේබට ලගාසත ගුණාත්මක ාවය පරීක්ෂෂා කිරීලම් විශතවසනීය පේධති
හා ඒ පිළිබඳ ඵලදායී සන්නිලව්දනයක්ෂ රට පුරා පිහිටුවිය යුුය. ඒ ඒ පළාත් වල සුවිලශතෂ ගති ලක්ෂෂණ අනුව
ලවනසත පරීක්ෂෂණ ක්රමලව්ද ාවිතා කිරීම ලයෝගය වනු ඇත. උදාහරණයක්ෂ ලලස, භූගත ජලලේ ්තුලවෝරයිඩ් වැඩි
පළාත් වල එම රසායන ද්රවය සඳහා වැඩි බරක්ෂ ලදන පරික්ෂෂා කල යුුය.7
පාරිල ෝගිකයන්ට වඩාත් වැදගත් වන්ලන් සැපයුම් දාමය අවසානලේදී ලැලබන ජලලේ ගුණාත්මක ාවයයි. එය
නිවලසත කරාමය ලහෝ ළිඳ ලහෝ වැසිජල ටැංකිය විය හැකිය. නැතිනම්, බව්සරයකින් පුරවා ගන්නා ටැංකිය විය
හැකිය. එලසතත් නැතිනම් සිල්ලලර ලවළඳසලකින් මිලදී ගන්නා ලබෝතල්ල කළ ජලය විය හැකිය. ඔවුන්ලේ ප්රශතන
සම්බන්ධලයන් ඵලදායී ලලස කටයුු කිරීම සඳහා, ගුණාත්මක ාවය පිළිබඳ වාර්තා පහසුලවන් ලත්රුම්ගත හැකි
ආකෘතියකින් සැපයිය යුුය. පරීක්ෂෂා කරන ලද නියැදිය ආරක්ෂිත පරාසයට වැලටනවාද නැේද යන්න එමගින්
දැක්ෂවිය යුුය.
ලතාරුරු අසමමිතිකත්වය අවම කිරීම ලහෝ නැතිකර දැමීම අරමුණ විය යුුය. පරිල ෝජනය කිරීමට තිලබන ජලය
පානය කිරීම ආරක්ෂිතද? එම ජලය නටන ලතක්ෂ උණු කිරීම පමණක්ෂ ප්රමාණවත්ද? පරීක්ෂෂණ ප්රතිඵල යහපත්
වන්ලන් ඒවා විශතවාස කළ හැකි නම්ය. ඇතැම්විට, ඔවුන් පරීක්ෂෂණ ප්රතිඵලවලට වඩා සැලකිලිමත් වන්ලන් ඔවුන්ට
ලකළින්ම නිරීක්ෂෂණය කළ හැකි ලබාර පැහැය හා රසය වැනි කාරණා ලකලරහිය. ආරක්ෂෂාව පිළිබඳ
සැලකිලිමත්කම ඇතැම්විට රසයට වඩා ප්රමුඛ් ලව්. උපලදසත විමසීම්වලදී කතා කළ කීපලදලනක්ෂ ක්ෂලලෝරීන් දැමීමට
විරුේධව කතා කළහ. අවිධිමත් නිරීක්ෂෂණ අනුව ලපලනන්ලන්, ඇතැම් ප්රජාමූල සංවිධාන නිලධාරීන් අලයෝගය
අන්දමින් ක්ෂලලෝරීන් එකු කරන බවයි. එබැවින් ඇතැම් විට ජලලේ ක්ෂලලෝරීන් වැඩි ලව්. තවත් ඇතැම් ලව්ලාවලට
ක්ෂලලෝරීන් ප්රමාණවත් නැත. උුරුමැද පළාලත් බකමූලණහිදී කරන ලද උපලදසත විමසීලමහිදී ජාතික ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ පැරණි ජල සම්පාදන ලයෝජනා ක්රමලයන් ජලය ලබාගන්නා පුේගලයන් පැවසුලව්
ඔවුන්ට ලැලබන්ලන් පානීය ජලය ලනාව ‘නානීය’ (නෑමට සුදුසු) ජලය බවයි. එලහත්, ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසන්ලන් ඔවුන් ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතනලේ SLS ප්රමිතිවලට අනුකූලව කටයුු කරන බවයි.
තම සැපයුම් දාමය ුළදී ජලය දූෂණය වන ආකරය සැපයුම්කරුවන් විසින් හඳුනාගත යුුව තිලේ. ලයාදාගත හැකි
ජල ආරක්ෂෂක සැලැසතමක්ෂ (WSP) තිලේ නම්, එමගින් අවදානම් හඳුනාගත හැකිය. මූලාශ්රය අසලදී, පිරිපහදු
ඒකකලයන් පිටතට නිකුත් කරේදී හා අවසානලේදී ජලලේ ගුණාත්මකබව පරීක්ෂෂා කළ හැකිය. බව්සර් මගින් ජලය
සම්පාදනය කරන්නන් මූලාශ්රය අසලදී හා බව්සරය ුළදී ගුණාත්මක ාවය පිළිබඳ ලතාරුරු ලබාගත යුුය. ලමම
වාර්තා වඩා සවිසතතර විය හැකිය. විවිධ මිනුම් අනුව, පරීක්ෂෂා කරන ලද ජලය ආරක්ෂිත පරාසය ුළට අයත්
7
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වනවාද නැේද යන්න රූපමය ලලස නිරූපණය කළ යුුය. උුරුමැද හා වයඹ පළාත් අදහසත විමසීම්වලදී කතාකළ
පුේගලයන් අවධාරණය කළ කරුණක්ෂ වන්ලන් සැපයුම් දාමය ුළදී ගුණාත්මක ාවය පවත්වාගැනීමයි. ඒ සඳහා
මළ ලනාබැලඳන වාලන් ටැංකි ාවිතය හා ජලය ලවනුලවන්ම ලවන් කරන ලද බව්සර ාවිතය ආදිය අවශයය.
නියාමකයන් විසින් ලබාගන්නා ලද පරීක්ෂෂණ ප්රතිඵල පිළිගත හැකි පරාසය ුළ ලනාමැති නම් සැපයුම්කරුවන්ට
දඬුවම්වලට මුහුණදීමට සිදුලව් (පළමු වතාලව්ම එලසත ලනාවිය හැකිය). එබැවින් නියාමන අරමුණු ලවනුලවන්
කරනු ලබන පරීක්ෂෂා කිරීම් දැඩි ලලස ප්රමිතිගත විය යුුය. උදාහරණයක්ෂ ලලස, ලබාගන්නා ජල සාම්පල ඒවා
ලබාගත් සතථානලේදීම මුද්රා තැබීම හා පරීක්ෂෂා කිරීම පිළිගත් රසායනාගාරවලදී සිදුකිරීම වැදගත් ලව්. ලමහිදී වාර්තා
සවිසතතර විය යුුය. පටිපාටිලේ හා ප්රතිඵලවල නිරවදය ාවය පිළිබඳ සුදුසුකම් ලත් වෘත්තිකලයකුට සාක්ෂි දියහැකි
විය යුුය.
මහජන ලසෞඛ්යය පිළිබඳ වගකියන පුේගලලයෝ ජලලේ ගුණාත්මක ාවය පිළිබඳ විලශතෂ සැලකිල්ලලක්ෂ දක්ෂවති. මුල්ල
අවධානය ලයාමු වුලණ් පාචනය, ආන්ත්ර ප්රදාහය (gastroenteritis) වැනි ලරෝග පැතිරීමට ලහතුවන සාධක
ලකලරහිය. වර්තමානලේදී වැඩි අවධානයක්ෂ ලයාමුවන්ලන් ලනාදන්නා ලහතු මත ඇතිවන වකුගඩු ලරෝගය (CKDu)
ලකලරහිය. ලමහිදී අවධානය ලයාමුවන්ලන් විලශතිත පරීක්ෂෂාවන් ලකලරහිය (සාමානයලයන් ඒවා ලමලහයවනු
ලබන්ලන් නවදය පර්ලේෂණ ආයතනය - MRI විසිනි). ලබාලහෝ අවසතථාවන්හිදී පරීක්ෂෂාවන් ප්රතිචාරාත්මකය.
ලබාලහෝවිට සිදුවන්ලන් අසාමානය ලරෝග ලක්ෂෂණ රටාවක්ෂ නිරීක්ෂෂණය කිරීලමන් පසු මහජන
ලසෞඛ්ය පරීක්ෂෂකවරුන් ලහෝ ප්රාලේශීය ලසෞඛ්ය නිලධාරීන් විසින් එම පරීක්ෂෂාවන් සිදුකිරීමයි. ප්රතිකර්ම සඳහා
අවශය පියවර ගැනීමට නම්, විෂවීම සිදුවන මූලාශ්රය වහා හඳුනාගත යුුය. බව්සර් ලමලහයුම්කරුවන් විසින් ාවිතා
කරනු ලබන ජල මූලාශ්ර ගැන මහජන ලසෞඛ්ය නිලධාරීහු ප්රශතන කළහ. එලසතම, බව්සර් ආරක්ෂිත ලලස ාවිතා
කරන්ලන්ද, ඒවාලේ ප්රවාහනය කරන්ලන් පානීය ජලය පමණක්ෂද යන කරුණු ලකලරහි ඔවුහු සැලකිලිමත් වූහ.
ගංවුර, දීර්ඝ නියඟ හා ලවනත් ආපදා වැනි අසාමානය සිදුවීම්වලදී අුත් අවදානම් ඇතිවන අතර පරික්ෂෂා කිරීලම්
ක්රියාවලිලේ ලවනසතකම් අවශය ලව්.
ලසෞඛ්යය හා ජල සම්පාදනය ගැන වගකියන අමාතයාංශ විසින් ඒකාබේධව ඉදිරිපත් කරන ලද ජාතික ජල
ගුණාත්මකතා නිරීක්ෂෂණ පේධතියක්ෂ (WQS) පිළිබඳ කැබිනට් සංලේශයක්ෂ 2021දී සම්මත විය. සවිසතතර
ලකාන්ලේසි හා වගකීම් පිළිබඳ අවලබෝධතා ගිවිසුමක්ෂ ද ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සහ
ලසෞඛ්ය අමාතයාංශය විසින් අත්සන් කරන ලදී. ඒ අනුව, ජාතික හා දිසතික්ෂ මට්ටලමන් ජල ගුණාත්මකතා
නිරීක්ෂෂණ (WQS) කමිටු පිහිටුවන ලදී. ලසෞඛ්ය ලසතවා අධයක්ෂෂ ජනරාල්ලවරයා හා ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් සියු දිසතික්ෂ හා ප්රාලේශීය නිලධාරීන්ට උපලදසත චක්රලල්ලඛ් ද නිකුත් කරන ලදී. ලමම
WQS පේධතිය සුබවාදී ප්රතිඵල සහිතව 2012 සිට පවත්වාලගන යන ලදී. ජල මූලාශ්ර දූෂණය වීම පාලනය කරන
ක්රියාමාර්ග ඇුළත් ජලබසතනාවන්/ ලපෝෂක ප්රලේශ කළමනාකරණ සැලසුම්වලට මුලපුරන ලදී. එයට අමතරව,
විවිධ ආයතන විසින් දිසතික්ෂ මට්ටලමන් ක්රියාත්මක කරන ලද පානීය ජල සැපයුම් වයාපෘති ද සම්බන්ධීකරණය
කරන ලදී. ලකලසත ලවතත්, වර්තමානලේදී, එකඟ වන ලද WQS යාන්ත්රණයන් අනුගමනය කරනු ලබන්ලන්
කීපලදලනකු විසින් පමණි. WQS කමිටු අකර්මනය වී ඇත.
පරීක්ෂෂා සිදුකරගැනීලම් හැකියාව කලාපය අනුව පුළුල්ල ලලස ලවනසත වන බව පළාත් අදහසත විමසීම්වලදී ලහළිදරව්
විය. වඩාත්ම නවීන පරීක්ෂෂා පහසුකම් තිලබන්ලන් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයටය. ප්රජාමූල
සංවිධානවලට නිශතචිත පරීක්ෂෂා සංඛ්යාවක්ෂ ලනාමිලල්ල සැපයීමට එය එකඟ වී තිලේ. එලහත්, එම ලපාලරාන්දුව
කලාප ුළ එක හා සමාන ලලස ක්රියාත්මක වන්ලන් නැත. ඇතැම් ප්රජාමූල සංවිධාන නිලයෝජිතයන්
ලපන්වාදුන්ලන් එක්ෂ පරීක්ෂෂාවක්ෂ සඳහා ගමන්වාර ුනක්ෂ යාමට සිදුවන බවයි. පරීක්ෂෂාව ලනාමිලල්ල ලැබුණද,
ලබාලහෝ අවසතථාවලදී පරික්ෂෂාව සිදුකරගැනීම සඳහා ගමන් කිරීමට ගතවන දුර හා කාලය අධිකය. පරීක්ෂෂා කිරීලම්
පහසුකම තිලබන පළාත් අගනගර හා ප්රධාන නගර පිහිටා තිලබන්ලන් ලබාලහෝ ප්රජාමූල ජල සම්පාදන
වයාපෘතිවලට දුරබැහැරින් නිසා ජල සාම්පල පරීක්ෂෂාවන් සිදුකරගැනීම සඳහා ලබාලහෝවිට සතලව්ච්ඡා ලසතවකයන්
වන ප්රජාමූල සංවිධාන නිලධාරීන්ට සැලකිය යුු කාලයක්ෂ හා ධනයක්ෂ වැයකිරීමට සිදුලව්. ලමම තත්වය
ලහතුලවන් පරික්ෂෂාවන් සිදුකරගන්නා කාල පරාසය නිතැතින්ම පුළුල්ල ලව්.
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පරීක්ෂෂා කිරීලම් පහසුකම් ාවිතා කරන්නා අසලට ලගන ඒමට ප්රයත්නයක්ෂ දරා තිලේ. විවිධ අවසතථාවලදී ජංගම
පරීක්ෂෂණාගාර රථ මිලදීලගන තිලේ (මෑතදී ලදකක්ෂ මිලදී ගන්නා ලදී. එලහත්, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය හා ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් ලදපාර්තලම්න්ුව සුව කලින් ද ජංගම පරීක්ෂෂණාගාර රථ තිබී ඇත).
එමගින් ප්රජාමූල සංවිධාන නිලධාරීන්ට පරීක්ෂෂාවන් සඳහා දරන්නට සිදුවන වියදම අවම කරගත හැකිය. ලකලසත
ලවතත්, ජංගම පරීක්ෂෂණාගාර ප්රශසතථ කාර්යක්ෂෂමතාවකින් ක්රියාත්මක ලනාවීලම් ඉඩක්ෂ තිලේ. එයට අමතරව,
ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් ලදපාර්තලම්න්ුව විසින් දිසතික්ෂ කීපයක ප්රජාමූල සංවිධාන ලපාකුරු සඳහා පරීක්ෂෂණාගාර
හඳුන්වාලදන ලදී. එයට ජල සම්පාදනය හා සනීපාරක්ෂෂාව වැඩිදියුණු කිරීලම් වයාපෘතිලේ (WaSSIP) සහාය ලැබිණි.
විශාල ප්රජාමූල සංවිධානවල එම පරීක්ෂෂණාගාර පිහිටුවන ලද අතර ඒවා විසින් ලසසු ප්රජාමූල සංවිධාන සඳහා
ලනාමිලල්ල පරීක්ෂෂාවන් කරලදන ලදී.
වර්තමානලේදී ලබෝතල්ල කර ලද පානීය ජලය නියාමනය කරනු ලබන්ලන් ලසෞඛ්ය අමාතයාංශලේ ආහාර පාලන
පරිපාලන ඒකකය විසිනි.8 ලබෝතල්ල ජල සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා දැඩි ක්රියාවලියක්ෂ තිබුණ ද, ජලලේ
ගුණාත්මක ාවය පවත්වාගැනීම තහවුරු කිරීලම් ලකාන්ලේසි බලාත්මක කිරීලම් ක්රමලව්ද තිලේදැයි කාලය පිළිබඳ
ගැටු ලහතුලවන් තහවුරු කරගත ලනාහැකි විය. ලබෝතල්ල කළ ජලලයහි ගුණාත්මක ාවය පිළිබඳ පුළුල්ල ලලස
පැතිරුණු සැකසංකාවන් මගහරවාගැනීම සඳහා විශතවාසවන්ත ලලස බලාත්මක කිරීම අවශය ලකාන්ලේසියක්ෂ වනු
ඇත.

1.5 උපලදසත විමසීම් හරහා සිදුවූ ඥානනය වීම්
උපලදසත විමසීම් හරහා ලබාලහෝ ඥාන සම් ාරයක්ෂ ලැබිණි. මීළඟ පරිච්ලේදවල විසතතර කරනු ලබන නිර්ලේශ සඳහා
දැනුම ලැබුලණ් එමගිනි. පහත වගුලව් දැක්ෂලවන්ලන් විචිත්ර අන්තර්ඥානයක්ෂ කීපයකි. චින්තනයට හා ප්රලව්ශයට
පදනම් වූලේ ඒවාය. ඒවා සතව ාවලයන් තරමක්ෂ සාමානයය. එලහත්, ඉදිරි පරිච්ලේදවලදී හමුවනු ඇත්ලත් අතිශය
නිශතචිත නිර්ලේශයි.
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ක්රියාමාර්ගය
ලසතවා සම්පාදනය ලනාවන ප්රලේශ පිළිබඳ
ප්රාලේශීය ලල්ලකම් කාර්යාලවලින් විසතතර එක්ෂරැසත
කරගැනීම හා වැසිජල එක්ෂරැසත කිරීලම් ක්රම ලහෝ
ලවනත් ඕනෑම ඔවුන්ට ගැලලපන විකල්ලපයක්ෂ
සඳහා අරමුදල්ල සැපයීම
ගුණාත්මක ාවය තහවුරු කිරීලම් ක්රම සමගින්,
ලසතවා සම්පාදනය ලනාකරනු ලබන ප්රලේශවලට
බව්සර මගින් ජලය සැපයීම විධිමත් කිරීම.
අවශය නම්, නියං කාලලේදී වැසි ජල ටැංකි
පිරවීම සඳහා බව්සර් ාවිතා කිරීම.
ලහෝටල්ලවල ජල අවශයතා සඳහා ප්රමාණවත්
අවධානයක්ෂ ලයාමුකිරීම
හදිසි හා දිගුකාලීන ඉල්ලුම් ප්රක්ෂලෂතපණ අනුව,
අපනයන සැකසුම් කලාපවල ජල සම්පාදන
අවශයතා ගණනය කළ යුුය. ලරදි නිෂතපාදනලේ
අවශයතාවලට වැඩි ප්රමුඛ්තාවක්ෂ ලබාදිය යුුය.

ගනු ලබන අය
ජල සම්පාදන අමාතයාංශය
(මින් පසු අමාතයාංශය ලලස
දැක්ෂලව්)

සහාය ලබාදීම

ආලයෝජන මණ්ඩලය විසින්
රාජය-ලපෞේගලික
හවුල්ලකාරීත්වයන් සලකා
බලනු ඇත. (PPPs)

NWSDB

විශාල ජල ප්රමාණයන් අවශය කර්මාන්ත
ලවනුලවන් ලවනම කර්මාන්ත ජල සැපයුම්
පේධති පිහිටුවිය යුුය. එහිදී ප්රතිචක්රීයකරණය
කරන ලද අපජලය ද ාවිතා කළ හැකිය.
ලකාළඹ නගරලේ සිදුවන ප්රධාන සංවර්ධනයන්
සැලකිල්ලලට ගනිමින්, කැලනි ගලේ සැලසුම්

ආලයෝජන මණ්ඩලය විසින්
රාජය-ලපෞේගලික
හවුල්ලකාරීත්වයන් සලකා
බලනු ඇත. (PPPs)
අමාතයාංශය

NWSDB

අමාතයාංශය විසින් කාර්යය
පවරන ලද ආයතනය

NWSDB

NWSDB
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කරන ලද ජල සම්පාදන වයාපෘති හා ජලාශ
ඉක්ෂමණින් ඉදිකළ යුුය.
ප්රවාහනය කිරීමට තිලබන දුර සහ අලනකුත්
කරුණු සැලකිල්ලලට ගනිමින් මළ අපද්රවය
පිරිපහදු කිරීලම් පේධති සතථාපිත කළ යුුය.
පළාත් පාලන ආයතනවල ජන ඝනත්වය
සැලකිල්ලලට ගනිමින් ප්රමුඛ්තා තීරණය කළ
යුුය. මළ අපද්රවය ලවනුලවන් ලයෝජනා ක්රම
සැලසුම් කර තිලබන නගර එහිදී අත්හැරිය
හැකිය.
ප්රාලේශීය ණය හා සංවර්ධන අරමුදල (LL&DF)
හරහා ණය මාර්ගලයන් පළාත් පාලන
ආයතනවලට ගලි බව්සර සැපයිය යුුය.
මළ අපද්රවය පිරිපහදු කිරීලම් පේධති
යාවත්කාලීන කිරීලම්දී හා මළ අපද්රවය පේධති
පුළුල්ල කිරීලම්දී ලපෞේගලික ගලි බව්සර
ලමලහයුම්කරුවන්ලගන් හා ලහෝටල්ල හිමියන්
වැනි පාර්ශතවකරුවන්ලගන් උපලදසත විමසන්න.

අමාතයාංශය

NWSDB

මුදල්ල අමාතයාංශය

පළාලත් පළාත් පාලන
ලකාමසාරිසතවරයා

NWSDB
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2.0 නියාමනලේ තාර්කික පදනම
මහජනයා සහ වයාපාර මුහුණ ලදන ජලය හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා (WSS) ප්රශතන පළමු පරිච්ලේදලේ විසතතර කරන
ලදී. ඒ සඳහා පදනම් වුලණ් නිල ලල්ලඛ්න සහ ප්රශතනවලින් බලපෑමට ලක්ෂවුණ පුේගලයන්ලේ හා වයාපාරවල
සාක්ෂිය. බිම් මට්ටලම් ජලය සම්බන්ධ ගැටුවලට මුහුණ දුන් නිලධාරීන් තම දැනුම ලබදාහදාගත්හ. රට පුරා
පවත්වන ලද උපලදසත විමසීම්වලදී විසතතර කරන ලද ප්රශතනවල සුවිලශතෂත්වයන් මගින් නිල දත්ත මගින් කියැවුණ
කතා වඩා සාරවත් විය.
ලමම ප්රශතන විසඳීම සඳහා තම කාලය හා ශක්ෂතිය ලයදවූ රාජය නිලධාරීන් ලමන්ම පුරවැසියන් ද ලමම ප්රශතනය
ලවනසත ආකාරවලින් විසඳීමට උත්සාහ දරා තිලේ. එහිදී ඔවුන් රාජයලේ ලේශපාලන අධිකාරි මට්ටම් ුනම සමග
කටයුු කර තිලේ. එය හුලදක්ෂම කැපවීම පිළිබඳ ප්රශතනයක්ෂ පමණක්ෂ නම්, එම ප්රශතන ලම් වන විට විසඳාගැනීමට
හැකිවිය යුුය. පහත දැක්ෂලවන 2.1 මංජුසාලව් විසතතර කරන ආකාරයට ඉල්ලුමට සරිලන සැපයුමකින් යුක්ෂතව
ආරක්ෂිත, පිරිසිදු නළ ජලය ලබාගැනීම සඳහා කරුවලගසතවැව ප්රාලේශීය ස ාව විසින් සම්ූර්ණ කරන ලද
ලයෝජනා ක්රමය සඳහා නායකත්වය, මුදල්ල සහ ඵලදායී මූලය කළමනාකරණයක්ෂ අවශය විය.9 ජල මූලාශ්ර ලවත
පිවිසීලමහි ූර්ව ලකාන්ලේසි ද සම්ූර්ණ විය යුුය.

2.1 මංජුසාව: දුෂතකර ගම්මානයක්ෂ සඳහා අඩු වියදම් නළ ජල ලයෝජනා ක්රමයක්ෂ10
පුත්තලම දිසතික්ෂකලේ කරුවලගසතවැව යනු ශ්රී ලංකාලව් ඉතාම දුෂතකර හා අඩු පහසුකම් සහිත ප්රලේශයකි.
කරුවලගසතවැව ප්රාලේශීය ස ාලව් ස ාපතිවරයා පවසන පරිදි, ගම්වාසීන් මුහුණ ලදන ලලාකුම ගැටුව වන්ලන්
ගම්වදින වන අලින් විසින් වගා විනශ කිරීමයි. ඊළඟ ප්රශතනය පානීය ජලයයි. ජල ප්රශතනය විසඳීමට උත්සාහයන්
කීපයක්ෂ දරන ලද මුත්, 2021 වනලතක්ෂ ඒවා සාර්ථක වූලේ නැත. 1916 අංක 22 දරණ ප්රාලේශීය ණය හා සංවර්ධන
ආඥාපනත යටලත් පිහිටුවන ලද වයවසතථාපිත ආයතනයක්ෂ වූ ප්රාලේශීය ණය හා සංවර්ධන අරමුදලලන් (LL&DF)
ණයක්ෂ ලබාගැනීලම්දී මුවූ දුෂතකරතා පිළිබඳ ප්රාලේශීය ස ාලව් වර්තමාන ස ාපතිවරයා විසතතර කලළතය.
කළමනාකරණ මණ්ඩලයක්ෂ විසින් ඇගයුමට ලක්ෂකර අනුමත කරන ලද ප්රාේධන ආලයෝජන ලයෝජනා ලවනුලවන්
LL&DF විසින් පළාත් පාලන ආයතනවලට සහන ලපාළී යටලත් දිගුකාලීන ණය ලබාලදයි.
ණය සඳහා සලකා බැලීම පිණිස, ඇසතතලම්න්ු සහිත වයාපෘති ලයෝජනාවක්ෂ ඉදිරිපත් කිරීමට ස ාපතිවරයාට
සිදුවිය. එම ලයෝජනාව සැකසීමට පවරන ලද ඉංජිලන්රුවරිය මුලින් රු. 85,000ක්ෂ ඉල්ලලා සිටිමුත්, පසුව ලනාමිලල්ල
එය කර දුන්ලන්ය. සම්ූර්ණ ඇසතතලම්න්ුව මිලියන 28.5ක්ෂ වුව ද, අනුමත වූලේ රු. මිලියන 21කි. වයාපෘතිය
අවදානම් සහගත තත්වයක තිබුණත්, ඔහු ප්රලේශලේ සම්පත් ාවිතා කරමින් ඉදිකිරීම් වැඩකටයුු සමීපව
අධීක්ෂෂණය කරමින් අවසානලේදී ණයට ලැබුණ මුදලටත් වඩා අඩු මුදලකින් වයාපෘතිය සම්ූර්ණ කිරීමට සමත්
විය. රු. මිලියන හතරක මුදලක්ෂ LL&DF ලවත ආපසු යවන ලදී. පාරවල්ල කඩන්ලන් නැුව මාර්ග යටින් නළ එළීලම්
අුත් ක්රමයක්ෂ ඔහු විසින් ලසායාගන්නා ලදී. එලසත ලනාවී නම්, එක්ෂ කැපුමක්ෂ ලවනුලවන් රු. 45,000 බැගින් කැපුම්
13ක්ෂ ලවනුලවන් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට මුදල්ල ලගවිය යුු විය.
මුදල්ල ලසායාගැනීම පහසු නැති බව උපලදසත විමසීමට සහ ාගී වූ ලබාලහෝලදලනකු විසින් ප්රකාශ කරන ලදී. ජල
හිඟය නිසා යාපනලේ දූපත් හැරයාමට සිදුවන ජනයා, ලපාලරාත්ු ලල්ලඛ්න ලහතුලවන් ගාල්ලලල්ල හා අම්බලන්ලගාඩ
අුතින් හැදූ නිවාසවලට ජලය ලබාගත ලනාහැකි පදිංචිකරුවන් ලමන්ම අපනයන ඉලක්ෂක සඳහා අවශය නිෂතපාදන
ලවනුලවන් වුර ලගන ඒමට බව්සර ලසායා ලවලහලසන කර්මාන්තශාලා කළමනාකාරවරුන් පවා ඒ බව අපට
පැවසූහ. ප්රාේධනය ගලාවිත්, ජල ප්රවාහන නල හා ජලාශ පවා හැදුණු විටදීත්, අවසර ලබාදීලම් ප්රමාදයන් නිසා
ඇතැම් මහජන ප්රශතන ලනාවිසඳී පවතී. නවවන පරිච්ලේදලේ විසතතර කරනු ලබන යාපනය ජල සම්පාදන ලයෝජනා
9

https://www.youtube.com/watch?v=T3nzVdtivzs
The Director General of the Department of National Community Water Supply challenged the account of the
Karuwalagaswewa water scheme at a meeting at the Ministry of Water Supply on Mon 8 July 2021. The accuracy of
the statements in the report were additionally verified in response. Bathiya Siriwardene, Management Officer at
Karuwalagaswewa PS, confirmed the water scheme was in operation over a phone call on 11 August 2021.
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ක්රමය හා ඉරණමඩු ජලාශය සම්බන්ධ ගැටු එයට උදාහරණ ලව්. ජල ලයෝජනා ක්රම ඉදිකිරීම සඳහා පමණක්ෂ
ලනාව, ආරක්ෂිත, අඛ්ණ්ඩ ජල සම්පාදනයක්ෂ තහවුරු වන පරිදි ඒවා ලමලහයවීම හා නඩත්ු කිරීම සඳහා වන
ධාරිතා ද ඉතා වැදගත්ය. ලම් පිළිබඳ 10 හා 11 පරිච්ලේදවල සවිසතතරව සාකච්ඡා කරනු ලැලේ.
ලමම පරිච්ලේදලයහි අරමුණ වන්ලන් හඳුනාලගන තිලබන ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ප්රශතන විසඳාලගන හයවන තිරසර
සංවර්ධන අරමුලණහි කැපවීම් සාක්ෂෂාත් කරගැනීම සඳහා විධිමත් නියාමනලයන් ලැලබන දායකත්වය විසතතර
කිරීමයි. නියාමන විසඳුම 3 සිට 7 දක්ෂවා පරිච්ලේදවල විසතතර කරනු ලැලේ.

2.1 නියාමනය යනු කුමක්ෂද?
නියාමනය අර්ථ නිරූපණය කර තිලබන්ලන් ප්රජාවක්ෂ විසින් වටිනා ලදයකැයි සලකන ක්රියාකාරකමක්ෂ ඉලක්ෂක
කරමින් රාජය ආයතනයක්ෂ විසින් කරනු ලබන තිරසර පාලන අ යාසයක්ෂ ලලසයි. එමගින් ඇතැම් චර්යාවන් සහ
අලයෝගය ක්රියාකාරකම් සීමා කරනු ලැලේ.11 දැව ප්රවාහනයට බලපත්ර නිකුත් කිරීම වැනි රාජය ආයතන විසින්
කරනු ලබන සාමානය නදනික ක්රියාකාරකම් ලමම අර්ථ නිරූපණය ුළට අයත් ලව්. නියාමනය සමසතත රාජයය
පුරාම සිදුවන ලදයක්ෂ ලනාව, විලශතිත නියාමන නිලයෝජිතායතන විසින් කරනු ලබන ාවිතාවන් කට්ටලයක්ෂ ලලස
ලබාලහෝවිට සලකනු ලැලේ. ලමම පටු අර්ථ නිරූපණය ුළට වැලටන ාවිතාවන් විධිමත් කර තිලබන්ලන් බලපත්ර
හා ඒ ආශ්රිත ක්රියාවලි මගිනි. ලයාදනු ලබන විධායක බලලයහි ශක්ෂතිය විධිමත් නියාමනය විසින් හඳුනාගනු ලැලේ.
එලසතම, එම බලය අසාධාරණ අන්දමින් ාවිතා කිරීමට එලරහිව ආරක්ෂෂණයන් සම්පාදනය කරනු ලැලේ. එය
වනාහි දැඩි ලලස පරිසතසලමන් කරනු ලබන පරිපාලනයකි. ලමතැන් සිට අපලේ සාකච්ඡාව සීමා වන්ලන් මහජන
උපලයෝගිතා සම්බන්ධලයන් සිදුකරනු ලබන විධිමත් නියාමනයටයි.

2.2 නියාමනය පාරිල ෝගිකයන්ට යහපත් ලදයක්ෂ වන්ලන් ඇයි?
රාජය ආයතන මගින් ඍජුව උපලයෝගිතා ලසතවා සැපයීම මගින් සැමට ප්රලව්ශය, සාධාරණ මිල හා ගුණාත්මක ාවය
ලබාදීලම් අරමුණු ඉටුකරගත හැකි බව කලින් විශතවාස කරන ලදී. එය අසාර්ථක බව ඔප්තපු වීලමන් පසු, රජයට
අයත් ලහෝ ලපෞේගලික උපලයෝගිතා ලසතවා සම්පාදකයන් ලවතින් ඉහත දක්ෂවන ලද අරමුණු ඉටුකර ගත හැක්ෂලක්ෂ
උපලයෝගිතාවන් නියාමනය කිරීම හරහා බව පිළිගන්නා ලදී. ලවළඳලපාළ බලය පාලනය කිරීම, තරඟකාරීත්වයට
අවසතථාව ලබාදීම, ආලයෝජන ලහෝ පේධති පුළුල්ල කිරීම දිරිගැන්වීම සහ ලවළඳලපාළ සතථාවර කිරීම උපලයෝගිතා
නියාමනය සම්බන්ධලයන් කරනු ලබන ලපාදු සාධාරණීකරණයන්ට අයත් ලව්.
නළ ජලය හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා සම්බන්ධ ලවළඳලපාළවල්ල සතව ාවික ඒකාධිකාරයන් ලලස හඳුන්වනු ලැලේ.
බහුවිධ තරඟකාරී ආයතන මගින් ඒවා අවම මිලකට කාර්යක්ෂෂම ලලස සම්පාදනය කළ ලනාහැකිය. ලබදාහැරීම්
ජාල පිහිටුවීම සඳහා අවශය සුවිසල්ල ආලයෝජන ලහතුලවන් හා සෑම අුත් පාරිල ෝගිකයකුටම ලසතවා සැපයීම
ලවනුලවන් දරන්නට සිදුවන වියදම අඩුවීම ලහතුලවන් ලමම ලසතවා වඩාත් කාර්යක්ෂෂම ලලස සැපයීලම් හැකියාව
තිලබන්ලන් තනි ආයතනයකටයි.12 යම් නිශතචිත ලවළඳලපාළ තීරුවකට සැපයුම් කරන ලසතවා සම්පාදකයන්
ලනාසිටිය හැකි බවක්ෂ එයින් අදහසත වන්ලන් නැත. උදාහරණයක්ෂ ලලස, නළ ජලය සමගම, නිශතචිත ඉල්ලුමක්ෂ
ලවනුලවන් බව්සර් මගින් කරනු ලබන ජල සැපයුම් ද පැවතිය හැකිය. ශ්රී ලංකාලව් ලබාලහෝ ප්රලේශවල ලබෝතල්ල
කරන ලද ජල සැපයුම් හා RO ජල සැපයුම් සිදුවන්ලන් ලම් ආකාරයටයි. එලහත්, නළ ජලය ප්රමුඛ් වන අතර,
විශතවසනීය, ගුණාත්මක හා ප්රමාණාත්මක ජල සම්පාදනයක්ෂ සාධාරණ මිලට නළ ජල සම්පාදනය හරහා
ලැලබන්ලන් නම්, අලනකුත් සැපයුම්කරුවන් පහසුලවන් ප්රතික්ෂලෂතප ලව්.
සතවා ාවික ඒකාධිකාරයන් තරඟකාරී ප්රලව්ශයන්ට බාධාවකි. එමගින්, බලවත් සැපයුම්කරුවාට ඉහළ මිල ගණන්
අය කිරීලම් ලවළඳලපාළ බලයක්ෂ නිර්මාණය ලව්. සපයනු ලබන ප්රමාණයන් ලමන්ම සැපයුම්වල ගුණාත්මක ාවය
ද අඩු විය හැකිය. එලසතම, අඩු ආදායමක්ෂ ලැලබන සැපයුම් සහ/ලහෝ ඉහළ වියදමක්ෂ දැරීමට සිදුවන සැපයුම්
මගහැරීමට ආයතනය කටයුු කළ හැකිය.
11

Baldwin, R.: Cave, M. (1999). Understanding regulation: Theory, strategy and practice. Oxford: Oxford University
Press, p. 2.
12
During the consultations, separate pipelines for drinking water and water for other purposes were advocated.
This is uncommon but was tried out for new housing developments in the Netherlands, but has failed to catch on,
most likely due to cost factors which are even more pronounced in developing countries.
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ලමම ප්රතිඵල පාරිල ෝගිකයාට හානිකර ලව්. එම නිසා කර්මාන්තය නියාමනය කිරීම සඳහා තාර්කික පදනමක්ෂ
නිර්මාණය ලව්. එලහත්, ඒකාධිකාරී සැපයුම්කරුවා රජයට අයත් වයවසායක්ෂ නම් (SOBE), මිල අඩු කිරීමට,
ප්රමාණය හා ගුණය වැඩි කිරීමට හා අුත් සම්බන්ධතා ලබාදීමට එම ආයතනයට ඍජුව බල කළ හැකි බවට තර්ක
කළ හැකිය.
රාජය වයවසායයන ඔවුනට ලදන නිලයෝග අනිවාර්යලයන්ම අනුගමනය ලනාකරන බව සාමානය තත්වයකි. ජලය
හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා සම්පාදනය පිළිබඳ ලතාරුරු අතින් ලේශපාලන අධිකාරීන් සිටින්ලන් අවාසිදායක
තැනකය. රාජය වයවසායන්ලේ ලමලහයුම්වලට ඔවුන් කරනු ලබන අතලපවීම් ලහතුලවන් පිරිවැය උේධමනය හා
ලවනත් විකෘතිතා නිර්මාණය ලව්. රාජය වයවසායන්ලේ අකාර්යක්ෂෂමතාව ලහතුලවන් ණය ලදන්නන්ලේ හා
ආලයෝජකයන්ලේ අවදානම වැඩිවිය හැකිය (ලපෞේගලික ආලයෝජනවලට අවසර ලබාදුන් විට). ලමමගින් ප්රාේධන
වියදම් වැඩි ලව්. ආවරණය හා ලසතවා ගුණාත්මක ාවය අඩු ලව්. රාජය සම්පත් සීමිත අවසතථාවලදී ලමය
විලශතෂලයන් අදාළය.
රාජය වයවසාය නියාමනය කිරීම සම්බන්ධ විලශතෂ දුෂතකරතා තිලේ. එම නියාමනයන් සමග දණ්ඩන ක්රියාත්මක
කිරීමට සිදුලව් (එය කළ යුත්ලත් ඉතා සීමිතවය). බලපත්ර ලකාන්ලේසි උල්ලලංඝනය කළ විට සහ නියාමන
මාර්ලගෝපලේශ අනුගමනය ලනාකළ විට, ප්රමාණාත්මක දඩ පැනවීම සඳහා මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන් ස ා
පනලතහි විධිවිධාන තිලේ. එලහත්, රාජය වයවසායන් සම්බන්ධලයන් මූලය දණ්ඩන අර්ථ විරහිත ලව්. එහිදී
සිදුවන්ලන් රාජය අරමුදල්ල එක්ෂ රාජය ආයතනයකින් තවත් රාජය ආයතනයකට මාරු කිරීමයි. ප්රමාණාත්මක මූලය
දඩ මගින් ලබාලහෝ විට සිදුවන්ලන් ආලයෝජන අවම වීමයි. එමගින් ලබදාහැරීම් ආවරණය හා ගුණාත්මක ාවය අඩු
ලව්. ඇමතිවරුන් තමන් යටලත් ඇති රාජය වයවසාය සම්බන්ධලයන් ආරක්ෂෂණවාදී වීමට ලපළලේ.
ඵලදායී නියාමනය සඳහා සාක්ෂි මත පදනම් වූ තීරණ ගැනීම පිණිස නිවැරදි ලතාරුරු අවශය ලව්. එම නිසා,
ලතාරුරු යනු නියාමනලේ ඔක්ෂසිජන් ලලස සැලලක්ෂ. නියාමන ආයතනයට නිවැරදි ලතාරුරු ලබාදීම තහවුරු
කිරීම සඳහා අවශය ප්රබල බලතල සියු නියාමන වයවසතථා හා බලපත්රවල අඩංගු ලව්. ලබාලහෝ නියාමන
ආයතනවලට තම කටයුු සඳහා අවශය ලතාරුරු ලබාගැනීම දුෂතකර වීම එයට ලහතුවයි.
ලකලසත ලවතත්, ඉහත දක්ෂවන ලද ප්රශතනය විසඳීම සඳහා නව නිර්මාණාත්මක නියාමන විසඳුම් සංවර්ධනය කිරීලම්
හැකියාව තිලේ. එමගින් සියු ලදනාට ප්රලව්ශය, සාධාරණ මිල හා ඉහළ ගුණාත්මක ාවය යන අරමුණු සාක්ෂෂාත්
කරගත හැකිය. ප්රතිපත්තිමය මැදිහත්වීම් මගින් නියාමන විසඳුම් ඌනූරණය කළ යුුය. ලම් අතර පළමු තැන
හිමිවන්ලන් උපලයෝගිතා ලසතවා සම්පාදකයන්ට කාර්යක්ෂෂම ලලස ක්රියාත්මක වීම සඳහා අවශය තත්වයන්
සම්පාදනය කිරීමටයි. බර තබන ලද සාමානය ප්රාේධන පිරිවැය (WACC) අවම මට්ටමක තබාගන්නා ප්රමාණවත්
ආලයෝජන එයට ඇුළත් ලව්. ප්රමාණවත් තරම් ආලයෝජන ලනාමැති නම්, ලලාව සියු නියාමනයන් මගින් සැමට
ප්රලව්ශය, සාධාරණ මිල හා ඉහළ ගුණාත්මක ාවය නිර්මාණය කළ ලනාහැකිය.

2.3 ලසතවා සම්පාදකයන් සඳහා නියාමනය අවශය වන්ලන් ඇයි?
පරිපාලන නීතිය අනුව, රාජය නිලයෝජිතායතන ක්රියාත්මක වන්ලන් ඔවුන්ට නීතිලයන් පවරා තිලබන පරාසය ුළ
සතවා ාවික යුක්ෂතිලේ මූලධර්මවලට අනුකූලවය. ඔවුන් එලසත ලනාකළලහාත්, පීඩාවට පත්වන පාර්ශතවය
අධිකරණලයන් ප්රතිකර්ම ලසායයි. ඒ සඳහා වන පුළුල්ල විනිශතචයාධිකරණ බලය ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාලව් දැක්ෂලව්.13
එලහත්, ලබාලහෝ රටවල ලමම ලපාදු ප්රතිකර්ම ප්රමාණවත් ලනාවන බව ලපලන්. විලශතෂලයන්ම, දිගුකාලීන
ආලයෝජනවලට එය අදාළ ලව්. එහිදී ආලයෝජකයාට රජය තරම් ලක්ෂවල්ල කිරීලම් හැකියාවක්ෂ නැත. නීති පේධතිය
උපරිම ප්රශසතථ ාවලයන් ක්රියාත්මක වන්ලන් නැත.
ආලයෝජනය රජයට පවරාගැනීමට ලහවත් අපසර්ජනයට ලක්ෂවීලම් අවදානම ලහතුලවන් වඩා සුරක්ෂිත
ආලයෝජනයකින් ලැබිය හැකි ප්රතිලා (cost of money) සම්බන්ධ අවදානම ඉහළ යයි. රජයට පවරාගැනීම යනු
ආලයෝජකයාට ආලයෝජනලේදී අලප්තක්ෂෂා කළ මට්ටලම් සාධාරණ ලා යක්ෂ ලබාගැනීමට අවසතථාව ලබා ලනාදීමයි.
සාමානයලයන් එලසත කරනුලේ ලහෝ ලනාකරනු ලබන ක්රියාවන් මාලාවක්ෂ ඔසතලසතය (ඒ ක්රියාවන් ලහෝ අක්රිය වීම්
ලවන ලවනම ගත් කල එතරම් වැදගත් ඒවා ලනාලව්). එහිදී අවසාන වශලයන් සිදුවන්ලන් ආලයෝජනය සම්බන්ධ
පවරාගැනීමකි. ලේශපාලන ලහතු මත සාධාරණ ගාසතු සංලශෝධන හඳුන්වාදීම ප්රමාද කිරීම ලමයට උදාහරණයකි.
13
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ආලයෝජන ගිවිසුම් සහ ආලයෝජන ඇපකර මගින් වර්තමානලේදී ඍජු අපසර්ජනයන් අවම කරනු ලැලේ (උදා:
ලලෝක බැංකු සමූහලේ බහුපාර්ශතවීය ආලයෝජන ඇපකර නිලයෝජිතායතනය) 14. පරිපාලනමය ලහෝ ක්රමක්රමලයන්
සිදුකරන අපසර්ජනය ප්රධානම තර්ජනයයි.
විලශතෂලයන්ම විලේශ ආලයෝජකයන් ඇුළු ලපෞේගලික ආලයෝජකයන් විසින් සතවාධීන ආයතනයක්ෂ විසින් කරනු
ලබන විධිමත් නියාමනයක්ෂ ඉල්ලලා සිටිනු ලැලේ. 1990 දශකලේදී ගෘහසතථ ගෑසත ක්ෂලෂතත්රලයහි ලෂල්ල සමාගම
ආලයෝජනය කළ අවසතථාලව්දී රජය විසින් විධිමත් නියාමන සැලැසතමක්ෂ ලපාලරාන්දු වන ලදී. එලහත්, රජය තම
ලපාලරාන්දුව ඉටුකලළත නැත.15 1991 අංක 25 දරණ ශ්රී ලංකා විදුලි සංලේශ පනත සංලශෝධනය කරමින් 1997දී
විදුලි සංලේශ නියාමන ලකාමිෂන් ස ාව පිහිටුවනු ලැබුලව් ශ්රී ලංකා ලටලිලකාම් සමාගමට අමතරව තවත් විදුලි
සංලේශ ලසතවා සැපයුම්කරුවන් ලදලදලනකුට බලපත්ර ලබාදීලමන් තරඟකාරීත්වය හඳුන්වාදීම සඳහාය.16
ලමහි විරුේධා ාසයක්ෂ තිලේ. තමන් මත පාලනයක්ෂ පවත්වාගැනීම සඳහා සමාගම්වලට බාහිර නිලයෝජිතායතනයක්ෂ
අවශය වන්ලන් ඇයි? ලහතුව වන්ලන්, නියාමනය වීම ලහෝ ලනාවීම අතර ලතෝරාගැනීමක්ෂ නැති වීමයි. තිලබන්ලන්
පනත හා බලපත්ර මත පදනම් වූ විධිමත් නියාමනයක්ෂ සහ මුදල්ල අමාතයාංශය හා අදාළ අමාතයාංශය වැනි රාජය
ආයතන එකක්ෂ ලහෝ කීපයක්ෂ විසින් කරනු ලබන අවිධිමත් නියාමනයක්ෂ අතර ලතෝරාගැනීමකි. විධිමත්
නියාමනයකදී පවතින්ලන් නියාමනය කරනු ලබන්ලන් සමාගලම් නිදහස පමණක්ෂ ලනාලව්. නියාමන ආයතනලේ
අභිමතානුසාරී බලතල ද බැඳ තබනු ලැලේ. විධිමත් නියාමනයක්ෂ පිහිටුවනු ලැබූ විට, නියාමනයට ලක්ෂවන
ආයතනයට ද සෑම ආකාරයකම රාජය ආයතන විසින් සිදුකරනු ලබන අහඹු නියාමන ක්රියාමාර්ගවලින් නිදහසක්ෂ
ලැලේ. නවීන සතවරූපය අනුව, උපලයෝගිතාවක්ෂ ලවනුලවන් නිකුත් කරනු ලබන බලපත්රය විසින් නියාමනය
කරන්නා ලවත ද වගකීම් පවරනු ලැලේ. සම්බන්ධය විධිමත් හා සතවාධීන වීම සහ රාජයලේ අභිමතානුසාරී බලතල
සීමා කිරීම ලහතුලවන් උපලයෝගිතා කර්මාන්තවල දිගුකාලීන ආලයෝජන සිදුකිරීමට ලපළඹවීමක්ෂ ඇති ලව්.
එලහත්, ලපෞේගලික ආලයෝජන ලනාමැත්ලත් නම් සිදුවන්ලන් කුමක්ෂද? ශ්රී ලංකාලව් ජල හා සනීපාරක්ෂෂක
ක්ෂලෂතත්රලයහි තිලබන්ලන් එවැනි තත්වයකි. අවිධිමත් නියාමනය යටලත් සිදුවිය හැක්ෂලක්ෂ කුමක්ෂද යන්න අන්
කවලරකුටත් වඩා ලහාඳින් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ කළමනාකරණය විසින් අවලබෝධ
කරලගන තිලේ. අවසන් ගාසතු සංලශෝධනය කරනු ලැබුලව් එක්ෂසත් ජනපද ලඩාලරය රු. 130ක්ෂ පමණ වූ 2012
වකවානුලව්ය. සිලමන්ති හා පීවීසී ජලනළ වැනි ආනයනික ද්රවයවල මිල වැඩිවීලම් සරල ලහතුව මත ගාසතු
සංලශෝධනයක්ෂ ඉල්ලලා සිටිය හැකිය. එලහත්, ඒ ලවනුවට ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට 2014දී ලැබුණු
නිලයෝගය අනුව කිරීමට සිදුවුලණ් ඒකක 25කට වඩා අඩුලවන් පරිල ෝජනය කරන පාරිල ෝගිකයන්ට 10%ක
වට්ටමක්ෂ ලබාදීමයි. ගෘහ පාරිල ෝගිකයන්ලගන් 75%කට ලමම වට්ටම ලැබිණි. ගාසතු සංලශෝධන කළ හැකිද
නැේද යන්න අවිනිශතචිත විටදී සැලැසතමක්ෂ සැකසීම හා ක්රියාත්මක කිරීම දුෂතකරය. එලසතම, සාක්ෂි මත පදනම් වූ
ක්රියාවලියකින් ලතාරව පුළුල්ල වට්ටම් ලබාදිය හැකිය. ලමවැනි තත්වයන් ලහතුලවන් සිදුවන්ලන් සතථාවර නඩත්ු
කිරීම් හා ලසතවාවන් වැඩිදියුණු කිරීම් පමා වීමයි. ඇතැම් විට, මහා ලසතවා බිඳවැටීම්, දිගු ලපාලරාත්ු ලල්ලඛ්න හා
ඉහළ පිරිවැය ද ඇතිවිය හැකිය. එමගින් අකාර්යක්ෂෂමතාව හා පාරිල ෝගිකයා පිළිබඳ සංලව්දී ලනාවීම ගැන
ලචෝදනා නිර්මාණය ලව්. එමගින් ගාසතු වැඩි කිරීම සම්බන්ධ තීරණ ප්රමාද කිරීමට හා ප්රතික්ෂලෂතප කිරීම
සාධාරණීකරණය කළ හැකිය. එයින් සිදුවන්ලන් ලසතවාව තවදුරටත් පිරිහීමයි.

2.3.1 වර්තමාන තත්වය
ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා ලවනුලවන් ප්රාේධන ආලයෝජන ලබාගැනීලම් හැකියාලවහි තත්වය ලහාඳ බව ලපලන්.
2020 හා 2021 වසලර් අයවැලයන් ජල සම්පාදන අමාතයාංශලේ සංවර්ධන වියදම් ලවනුලවන් රු. බිලියන 76ක්ෂ හා
බිලියන 101ක්ෂ ලවන් කරන ලදී. ප්රජා ජල සම්පාදන අමාතයාංශය ලවනුලවන් 2020 වසලර්දී රු. බිලියන 2.6ක්ෂ ද,
2021 වසලර්දී රු. බිලියන 4ක්ෂ ද සංවර්ධන වියදම් ලවනුලවන් ලවන් කරන ලදී. ලමම වැය ශීර්ෂයන් 2019 වසලර්
වැය ශීර්ෂයන්ට වඩා කැපී ලපලනන අන්දමින් ඉහළය. මෑත කාලීන ාවිතාවන්ට අනුව, ජාතික ජල සම්පාදන හා
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Biller, D; Nabi, I. (2013). Investing in Infrastructure: Harnessing Its Potential for Growth in Sri Lanka. Washington
DC: World Bank, p. 94.
16
Samarajiva, R. (2000). The role of competition in institutional reform of telecommunications: Lessons from Sri
Lanka, Telecommunications Policy, 24(8/9): 699-717.
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ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන වයාපෘති ලවනුලවන් වන අරමුදල්ල අතරට 2019දී රාජය
ඇපකරයක්ෂ මත ලැබුණු රු. බිලියන 102ක ණය හා 2020 රු. බිලියන 138ක ණය අයත් ලව්.17
කලින් ාවිතාලව්දී, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට අවශය ප්රාේධන ආලයෝජන ලබාදුන්ලන්
ඒකාබේධ අරමුදලලන් හා රාජය ඇපකර හරහා වානිජ බැංකු ලබාදුන් ණය මාර්ගලයනි. ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් වයාපෘති ලයෝජනා සකසත කරන ලදී. ජාතික සැලසුම් ලදපාර්තලම්න්ුව විසින් විවිධ
ලකාන්ලේසි සහිතව ඒවා අනුමත කරන ලදී. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය තමන්ලේම
අරමුදල්ලවලින් එම ණය ආපසු ලගවිය යුු විය.
මහා ාණ්ඩාගාරය විසින් ලබාලදන ලද ප්රදානය මගින් නාගරික ජල සම්පාදන වයාපෘතිලේ ප්රාේධන පිරිවැලයන්
50%ක්ෂ ද, ග්රාමීය ජල සම්පාදන වයාපෘතිලේ ප්රාේධන පිරිවැලයන් 75%ක්ෂ ද ආවරණය කරන ලදී. ප්රදානය මගින්
මළාපවහන වයාපෘතිලේ පිරිවැලයන් 100%ක්ෂම ආවරණය කරන ලදී. ජල සම්පාදන වයාපෘති මගින් ලනාදන්නා
ලහතු මත ඇතිවන නිදන්ගත වකුගඩු ලරෝගය (CKDu) අවම කිරීමට දිරිගැන්වීම සඳහා එම පිරිවැලයන් 100%
දීමනාවක්ෂ ලලස සලකන ලදි.
ග්රාමීය සහ නාගරික ජල වයාපෘතිවල ඉතිරි 25% ලහෝ 50% අ යන්තරිකව සපයාගැනීමට ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලයට සිදුවිය. පිරිසත ලවනුලවන් වැය කිරීමට සිදුවී තිලබන ඉහළ අනුපාතයක වියදම් (50.4%)18
ලහතුලවන් ද ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් බැංකුවලින් අරමුදල්ල සපයාගන්නවා විය
හැකිය.
විවිධ පන්තිවලට අයත් පාරිල ෝගිකයන්ලගන් එකු කරගනු ලබන ආදායම මගින් සියු ලමලහයුම් හා නඩත්ු
වියදම් ආවරණය කරගැනීම අලප්තක්ෂෂාවයි. එයට 10,000ක්ෂ පමණ වන ලසතවකයන්ට වැටුප්ත හා වරප්රසාද ලබාදීම,
මහා ාණ්ඩාගාරලයන් ලබාගත් ණය හා අරමුදල්ල ආපසු ලගවීම හා ඉහත විසතතර කරන ලද ඇතැම් ආලයෝජන
අවශයතා ද ඇුළත් ලව්. ගාසතු සංලශෝධන කල්ලදමා තිලබන නිසා ණය ආපසු ලගවීම සම්බන්ධලයන්
වගබලාගැනීමට මහා ාණ්ඩාගාරයට සිදුවී තිලේ19 (අවසන් වරට ගාසතු සංලශෝධනයක්ෂ කරනු ලැබුලව් 2012
වසලර්දීය). නමුත් 2021 වර්ෂලයන් පසු ණය ආපසු ලගවීලම් වගකීම රජය ාර ගන්ලන් නැති බව ජල සම්පාදන
අමාතයාංශලේ ලල්ලකම් වරයා ප්රකාශ කලළතය.20
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සහ මුදල්ල අමාතයාංශය අතර අත්සන් තබන ලද 2017-2020
සමායතන අභිලාෂ ප්රකාශය (SCI) අනුව සහ මුදල්ල අමාතයාංශය විසින් 2015දී පවසන ලද පරිදි, මහා
ාණ්ඩාගාරලයන් ලබාගන්නා ලද සියු පැරණි ණය රජය විසින් ලකාටසත බවට පත්කරන ලදී. එලසත කරනු
ලැබුලව්, පුළුල්ල කිරීම් සඳහා මණ්ඩලයට සතවාධීනව අරමුදල්ල ලබාගැනීමට හැකි තත්වයක්ෂ නිර්මාණය කරනු
පිණිසය.21
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් වර්තමානලේදී දරනු ලබන ණය වර්තමානලේදී ලේශීය
වානිජ බැංකුවලින් බහු පාර්ශතවීය සංවර්ධන මූලය නිලයෝජිතායතනවලින් ලබාගන්නා ලද ණයට සීමා වී තිලබන බව
ලමහි අරුතයි.
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් විවිධ අවුරුදුවලදී ලැබූ පාඩු ආවරණය කිරීම සඳහා (උදා:
2019දී ලැබූ අලා ය රු. බිලියන 1.2කි)22 ාණ්ඩාගාරලේ අරමුදල්ල ාවිතා කළ ආකාරය සම්බන්ධලයන් පැහැදිලි
කිරීමක්ෂ අවශයය.

17

Central Bank of Sri Lanka (2021). Annual Report 2020. p. 162.
Hiejen, H.; Premanath, L. (2020). Final Report (Volume I) Comprehensive Strategic Investment Plan
and Road Map for the Water Supply and Sanitation Sector in Sri Lanka, p. 150.
19
Hiejen, H.; Premanath, L. (2020). Final Report (Volume I) Comprehensive Strategic Investment Plan
and Road Map for the Water Supply and Sanitation Sector in Sri Lanka, p. 152.
20
Comments made at meeting on 8th July 2021 at the Ministry.
21
NWSDB and Ministry of Finance. Statement of Corporate Intent, 2017-2020, p. 3.
22
Central Bank of Sri Lanka (2021). Annual Report 2020, p. 91.
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බහුපාර්ශතවීය සංවර්ධන මූලය නිලයෝජිතායතන විසින් පුළුල්ල සාකච්ඡා ඔසතලසත නිර්මාණය කරනු ලබන ණය
ගිවිසුම්වලට අවදානම් කළමනාකරණය කිරීලම් විධිවිධාන ද ඇුළත් ලව්. ආපසු ලගවීම් සාමානයලයන්
කළමනාකරණය කරනු ලබන්ලන් මුදල්ල අමාතයාංශලේ බාහිර සම්පත් ලදපාර්තලම්න්ුව විසිනි.
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සුව ඒ වන විට තිලබන මූලය ශක්ෂතිය අනුව සතවාධීනව ආපසු
ලගවීම සඳහා ද සැලසුම් සකසත කළ හැකිය. එලහත්, ලේශීය වානිජ බැංකුවලින් ලබාගන්නා ලද ණය ආපසු ලගවීම
ලවනසත කාරණයකි. අවාසනාවට ලමන්, විලශතෂලයන්ම මහා ාණ්ඩාගාර අනුග්රහය ලැලබන රාජය ආයතන ඇුළු
රාජය ආයතන විසින් ලේශීයව ලබාගන්නා ලද ණය ආපසු ලගවීම පමා කිරීම අසාමානය තත්වයක්ෂ ලනාලව්. ලමලසත
සිදුවන බව දන්නා අවදානම්, ණය ගිවිසුම්වල වගන්ති අතරට එක්ෂකර තිබිය හැකිය.
කාලීනව සිදුකරනු ලබන ගාසතු සංලශෝධන බාහිර ලේශපාලනික ආයතන විසින් අවහිර ලනාකරන බවට ජාතික
ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට සහතික කළ හැකිනම්, ලේශීය මූලාශ්රවලින් සාධාරණ ලකාන්ලේසි මත
අවශය අරමුදල්ල ලබාගැනීලම් හැකියාව තිලේ. බැඳුම්කර හා ලවනත් එවැනි ක්රම යටලත් අරමුල්ල සම්පාදනය
කරගැනීලම්දී එවැනි සතථාවරත්වයන් අතයවශයය. බර තබන ලද සාමානය ප්රාේධන පිරිවැය (WACC) සාධාරණ
මට්ටමක තබාගැනීම සඳහා ද එය අවශයය. ලලාව පුරා ලබාලහෝ ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා පේධති සඳහා අරමුදල්ල
සම්පාදනය කරගනු ලබන්ලන් බැඳුම්කර හා එවැනි ලපාළී අඩු ක්රමලව්ද මගිනි. ණය ආපසු ලගවීම පැහැර හැරීලම්
කිසිදු හැකියාවක්ෂ ලනාමැති බව ලපලනන විට ණයකරුවන් විසින් අයකරනු ලබන ලපාළිය අඩුය. රාජය
ආයතනයක්ෂ වීම හා මූලය පහසුකම් සපයනු ලබන ජල ලයෝජනා ක්රමවලින් සතථාවර ආදායමක්ෂ ලැබීම එයට
ලහතුවයි.
විදුලිය වැනි ආදානයක මිල ඉහළ යාම ලහතුලවන් තමන්ට පාලනය කළ ලනාහැකි ලහතු මත වැඩිවන වියදම්
ප්රතිූරණය කරගැනීම සඳහා ගාසතු ලවනසත කළ ලනාහැකි හා ලේශපාලන ලහතු මත ගාසතු සංලශෝධන
කල්ලදැමීමට ාජනය වන ණයකාර ආයතනවලට ලමම උපකල්ලපන අනුව කටයුු කළ ලනාහැකිය (විදුලි වියදම
අලලවි මිලලන් 28.43%ක්ෂ බව කියනු ලැලේ).23 බලපත්ර හා ආශ්රිත නීතිමය ලමවලම් මත පදනම් වූ විධිමත් නියාමන
පේධතියක්ෂ පිහිටුවීම දැනට පවතින අවිධිමත් සැකැසතම ුළ විශිෂතට වර්ධනයකි. ලකලසත ලවතත්, නියාමන ආයතනය
මත ලහෝ රජයට අයත් උපලයෝගිතාව මත ලේශපාලන පීඩනය එල්ලල කිරීලම් හැකියාව එමගින් අලහෝසි වන්ලන්
නැත. එම අවදානම කළමනාකරණය කරගත හැක්ෂලක්ෂ ලකලසතද?
ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාව අනුව, ජලය හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා සම්බන්ධ ඕනෑම නීතියක්ෂ සඳහා පළාත් ස ා
එකඟත්වය අවශයය. 24 ජලය හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා සම්බන්ධලයන් මහජනයා මුහුණලදන ගැටු පලාලතන්
පලාතට පුළුල්ල ලලස ලවනසත ලව්. ඵලදායී විසඳුම් ලබාදිය යුත්ලත් ඒ ඒ පලාත්වල විවිධ තත්වයන්ට ගැලලපන
පරිදිය. ඒ ලවනුලවන් ලමම වාර්තාව විසින් ලයෝජනා කරනු ලබන්ලන් ලදමුහුන්, සහලයෝගිතාව මත පදනම්වූ
නියාමන සැකැසතමකි. එහිදී ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන් ස ාව විසින් තාක්ෂෂණික විලශතෂඥ ාවය හා
දත්ත විශතලල්ලෂණ සපයනු ඇත. ඒවා නියාමන සංසන්දනයන් සඳහා අවශය ලව්. පළාත් ස ා ුළ පිහිටි ඒකක මගින්
ලමම සැසඳුම් නියාමනයන් (benchmarks) ලමලහයවනු ලැලේ. ඒ පිළිබඳ 3 පරිච්ලේදලේදී ූර්ණ විසතතරයක්ෂ
සපයනු ලැලේ. ලමම ලදමුහුන්, විමධයගත විසඳුම විසින් නියාමන ක්රියාවලිය සම්බන්ධ අලයෝගය ලේශපාලනික
මැදිහත්වීම්වලට ද විසඳුමක්ෂ ලබාලදයි.
වර්තමානලේදී, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් සුරක්ෂිත ආලයෝජනයකින් ලැබිය හැකි
ප්රතිලා (cost of money) තම මූලය සංදර් ලයන් ඉවත් කර ඇති බව ලපලන්. එහි 2020-25 සමායතන
සැලැසතලමහි ලමලසත සඳහන් ලව්: “ ාණ්ඩාගාර අරමුදල්ලවලින් ලමම වයාපෘතිවලට අරමුදල්ල සම්පාදනය කිරීම
පිළිබඳ ාණ්ඩාගාරය සලකා බලන ලහයින්, ප්රාග්ධ්න ආදයෝජනය සමග සම්බන්ධ් ණය ආපසු දගවීම සැලකිල්ලට
ගනු දනාලැදේ.”25 ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් ලමම වසලර්දී පවා වානිජ බැංකුවලින්

23

NWSDB and Ministry of Finance. Statement of Corporate Intent, 2017-2020, p. 3.
Judgment on Water Sector Reforms Bill. Cases SC (SD) 24/2003 and 25/2003. However, the Secretary of the
Ministry of Water Supply indicated at meeting on Ministry on 8 th July 2021 that he did not believe there was a role
for Provincial Councils in water supply.
25
NWSDB (2021). Corporate Plan 2020-25, p. 47.
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ණය ලබාගත් පසුබිම ුළ ලමය අතිශය අසාමානය තත්වයකි. නමුත් 2021 වර්ෂලයන් පසු ණය ආපසු ලගවීලම්
වගකීම රජය ාර ගන්ලන් නැති බව ජල සම්පාදන අමාතයාංශලේ ලල්ලකම් වරයා ප්රකාශ කලළතය.26

2.3.2 ඉදිරිය
වසංගතය ලහතුලවන් හා ඒ හා සම්බන්ධ ආර්ික අවපාතය ලහතුලවන් ලපාදු අරමුදල්ල හිඟ වී තිලබන සංදර් ය ුළ
ලපාලී රහිතව අසීමිතව ලැලබන අරමුදල්ල පිළිබඳ ලමම අසාමානය උපකල්ලපනය ලවනසත කිරීමට සිදුවිය හැකිය.
රජය විසින් ඇප වී ලබාලදන ණය ලවනුවට බැඳුම්කර හා රාජය-ලපෞේගලික හවුල්ලකාරීත්වයන් වැනි ලවනත්
අරමුදල්ල මූලාශ්ර ලසායාගැනීමට සිදුවනු ඇත. ඒ පිළිබඳ CSIPහි සාකච්ඡා කර තිලේ. එහි ලපන්වා දී තිලබන
ආකාරයට, ජල උපලයෝගිතාවන් සමග සම්බන්ධ ලමම අඩු වියදම් මූලය සතවරූප සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය සූදානම් කිරීම පිණිස කල්ලතබා කළ යුු ලබාලහෝ කටයුු තිලේ (ලදවසරකටවත් ලපර).
2020-22 කාලය සඳහා සමායතන අභිලාෂය සම්බන්ධ ප්රකාශයක්ෂ අත්සන් කිරීම ඇුළු කරුණු CSIP නිර්ලේශ ුළ
අඩංගු ලව්. 2021 වසලර් මැයි මාසය වන විට ද එය සිදුකර ඇති බවක්ෂ ලනාලපනිණි. ලශතෂ පත්රය ුලනය කිරීම සහ
ආදායම් පිළිබඳ නිවැරදි ප්රක්ෂලෂතපණ සිදුකළ හැකි සතථාවර නියාමන පරිසරයක්ෂ සතථාපිත කිරීම විවිධ වකවානුවලදී
ගනු ලැබූ ක්රියාමාර්ග හා ප්රකාශිත බලාලපාලරාත්ු අතර තිලේ.
සතථාවර නියාමන පරිසරයක්ෂ විසින් බැඳුම්කර හිමියන්ට හා ආලයෝජකයන්ට ඇතිවන අවදානම අවම කරනු ලැලේ.
වයාපාර සැලසුම් අනුගමනය කළ හැකි බව පිළිබඳ ඔවුන්ට වැඩි සහතිකයක්ෂ තිලේ. එලසතම, විෂයමූලික දත්ත මත
පදනම් වන හා පුළුල්ල උපලදසත විමසීම්වලින් පසු ලයාදාගනු ලබන ක්රමලව්ද මත පදනම්ව, සැලසුම් කරන ලද පරිදි
ගාසතු සංලශෝධන සිදුකරන බැවින් ආපසු ලගවීම් ලහෝ ප්රතිලා ප්රකාශ කළ හැකිය.
සතථාවර නියාමන පරිසරයක්ෂ සම්පාදනය කළලහාත්, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට සිය වයාපාර
සැලැසතම ක්රියාත්මක කිරීමට හැකි වනු ඇත. ාණ්ඩාගාරය විසින් ආපසු ලනාලගවිය යුු ප්රදාන ලබාදීම
නවත්වන්ලන් නම් ලහෝ ණය ලගවීම තමන් ලවත ාර ලනාගන්ලන් නම්, එයින් ඇතිවන වාසි වඩා විශාලය.
රජය මූලික වශලයන් ලලෝක බැංකුව (WB) හා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ලවත අවධානය ලයාමුකරන
බවට ජනාධිපති ලල්ලකම්වරයා මෑතදී කළ ප්රකාශය මගින් අදහසත වන්ලන් විධිමත් නියාමනයක්ෂ අතයවශය වන
බවයි.27 ලමම සංවර්ධන මූලය ආයතනවල ණයදීලම් පටිපාටිය ලම් දක්ෂවා සැලකුලණ් කරදරකාරී, දීර්ඝ එකක්ෂ
ලලසයි. සතවාධීන නියාමනය හා ලමලහයුම් හා ලවනත් පිරිවැය ආවරණය කරගැනීමට ආදායම් ප්රමාණවත් බව
සහතික කිරීලම් ලකාන්ලේසි සාමානයලයන් ලමම වැඩසටහන් සමග සම්බන්ධ ලව්.
විශාල පළාත් පාලන ආයතන හැර ලසසු ඒවාට බැඳුම්කර ක්රියාවලිය සංකීර්ණ වැඩිය. ලබාලහෝ පළාත් පාලන
ආයතනවලට පහසු වන්ලන් ප්රාලේශීය ණය හා සංවර්ධන අරමුදලයි (LL&DF). රජය විසින් අවසතථාව ලබාලදන්ලන්
නම් ප්රජාමූල සංවිධානවලට ද එය මූලාශ්රයකි. විකල්ලපයක්ෂ ලලස, ලයෝජිත චක්රීය අරමුදලින් ණය ලබාගැනීමට
ප්රජාමූල සංවිධානවලට සිදුලව්. ලමම අවසතථා ලදලක්ෂදීම, අඩු ලපාළියක්ෂ යටලත් ලහෝ ණය ආපසු ලගවිය යුුය.
ලලෝක බැංකු හා ආසියානු සංවර්ධන බැංකු අරමුදල්ල ලයෝජිත චක්රීය අරමුදලට ප්රාේධනය සැපයීමට හා එය
ශක්ෂතිමත් කිරීමට ලයාදාගත හැකිය. සතථාවර නියාමන පරිසරයක්ෂ හා ගාසතු සූත්රය ුළ සතය වියදම් දැක්ෂලවන බවට
සහතිකයක්ෂ ලබාදීම එහිදී ප්රලයෝජනවත් වනු ඇත.
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At meeting at Ministry, 8th July 2021.
Sunday Times (2021 May 23). No more big loan projects. http://www.sundaytimes.lk/210523/news/no-morebig-foreign-loan-projects-444812.html
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3.0 ශ්රී ලංකාවට උචිත ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා නියාමනය
“2030 වසර වන විට සෑම තැනකම සියු ලදනාට සාධාරණ අන්දමින් හා දරාගත හැකි මිලකට ආරක්ෂිත පානීය
ජලය සැපයීලම්” හයවන තිරසර සංවර්ධන අරමුණ සාක්ෂෂාත් කරගැනීලම්දී මුහුණදීමට සිදුවන අභිලයෝග පළමු
පරිච්ලේදලේ විසතතර කරන ලදී. ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා සැපයුම නිශතචිත භූලගෝලීය හා සමාජ තත්වයන් සමග
සම්බන්ධ බව රටපුරා මහජන අදහසත විමසීම්වලදී ලහළිදරව් විය. එම තත්වයන් පළාලතන් පළාතට ලවනසත ලව්.
ඇත්ලතන්ම දිසතික්ෂකලයන් දිසතික්ෂකයට පවා ලවනසත ලව්.
නිකම්ම මුදල්ල විසිකිරීලමන් (විසිකරන්නට තරම් සල්ලලි තිලබනවා නම්) ප්රශතන විසඳිය ලනාහැකි බව ලදවන
පරිච්ලේදලයන් ලපන්වා ලදන ලදී. කාර්යක්ෂෂම ආලයෝජන වාතාවරණයක්ෂ නිර්මාණය කිරීම සඳහා සතථාවර
නියාමන රාමුවක්ෂ මගින් ලබාලහෝ ලේ කළ හැකිය. එවැනි ආලයෝජන මගින්, ලසතවය ලබාගැනීලම් හැකියාව, මිල හා
ගුණාත්මක ාවය සම්බන්ධ ලපාදු ජනතාවලේ හා රජලේ අරමුණු ඉටුකරගත හැකිය. මූලයකරණය සම්බන්ධලයන්
අගහිඟ කාලවලදී සැපයුම්කරුවන්ට මුහුණදීමට සිදුවන අවිනිශතචිත ාවය අවම කිරීලමන් එම අරමුණු ඉටුකරගැනීම
සඳහා ප්රමාණවත් තත්වයන් සැපයීමටද විධිමත් නියාමනයට හැකියාව තිලේ.
ලමම පරිච්ලේදලයහි අරමුණ වන්ලන්, පළාත් ස ාවල වයවසතථාමය බලතල අනුව නියාමන විසඳුමක නිශතචිත
සතවරූපය විසතතර කිරීමයි. SC (SD) 24/2003 හා 25/2003 නඩු තීන්දු හරහා ලශ්රතෂතඨාධිකරණය විසින් ජල ලසතවා
සංලශෝධන පනත් ලකටුම්පතට අදාළව කරන ලද වයවසතථා අර්ථ නිරූපණය අනුව, ජල හා සනීපාරක්ෂෂක
ලසතවාවන්ලේ විමධයගත සතවරූපය හඳුනාලගන තිලේ. එනිසා ලදමුහුන් නියාමන ක්රමයක්ෂ ුළ පළාත් ස ා සම්බන්ධ
කරගැනීම ලහෝ මධයගත විසඳුමක්ෂ සඳහා පළාත් ස ාවල අනුමැතිය ලබාගැනීම අවශයය.
මහජනතාව හා වයාපාර විසින් මුහුණලදන ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා ගැටු රලටහි විවිධ ප්රලේශ අනුව ලවනසත
ලව්. එබැවින් ඵලදායී විසඳුම් සම්පාදනය කළ හැක්ෂලක්ෂ එක්ෂ එක්ෂ ප්රශතනයට ගැලලපන අන්දමටයි. ලමම ලහතු
ලවනුලවන්, ලමම වාර්තාව මගින් ලයෝජනා කරනුලේ මධයම සහ පළාත් ආණ්ඩු සතථර සහලයෝගලයන් ක්රියාත්මක
ලකලරන නියාමන සැකැසතමකි. නියාමනය සම්බන්ධ සැසඳුම් කිරීම සඳහා අවශය තාක්ෂෂණික විලශතෂඥ ාවය හා
දත්ත විශතලල්ලෂණය ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන් ස ාව විසින් සපයනු ලැලේ. නියාමනය ක්රියාත්මක
කරන්ලන් පළාත් ස ාව ුළ පිහිටි ඒකක මගිනි. ලමම ලදමුහුන්, විමධයගත විසඳුම සැලසුම් කර තිලබන්ලන් ශ්රී
ලංකාලව් විලශතිත තත්වයට අනුකූලවය. එමගින් නියාමන ක්රියාවලියට බාධාකාරී වන අලයෝගය ලේශපාලන
ඇඟිලිගැසීම් සම්බන්ධලයන් යම් ආරක්ෂෂණයක්ෂ ද සැපලේ.

3.1 බලපත්රවල ලක්ෂන්ීය වැදගත්කම
ඉහත 2 පරිච්ලේදලයහි විසතතර කරන ලද පරිදි, විධිමත් නියාමනය සංවිධානය කර තිලබන්ලන් බලපත්ර වටාය.
නූතන සංදර් ය ුළ බලපත්රය යනු, බලපත්රලාභියාලේ හා බලපත්ර ලබාලදන්නාලේ හිමිකම් හා වගකීම් සම්බන්ධ
නීතිමය ලල්ලඛ්නයකි. බලපත්ර නිකුත් කරන්නා විසින් මහජන අභිලාෂය නිලයෝජනය කරනු ලැලේ. ලපාදු
ප්රතිපත්තිමය අරමුණු නිරූපණය කරන බලපත්ර ලකාන්ලේසි ුළ අලප්තක්ෂිත ප්රමාණලයන්, ගුණලයන් හා මිලලන්
යුුව ලසතවා සැපයීමට බලපත්රලාභියාට තිලබන වගකීම ද ඇුළත් ලව්. සැපයුම්කරුවා දරණ අවදානම ද එමගින්
අවම ලකලර්.
බලපත්ර ලකාන්ලේසි කඩකිරීම සම්බන්ධලයන් දණ්ඩනයට ලක්ෂවීමට සිදුලව්. බලපත්රය අුත් කිරීමට, ලනාකිරීමට
ලහෝ ලවනසත කිරීමට සහ බලපත්ර ලකාන්ලේසි බලාත්මක කිරීමට බලපත්රලාභියාට තිලබන බලය අර්ථ නිරූපණය
කිරීලමන් සහ ක්රියාමාර්ග සඳහා විධිවිධාන සැකසීලමන් ලමම නීතිමය ලල්ලඛ්නය විසින් නිශතචිත ාවයක්ෂ සපයයි.
එමගින් කළමනාකරණයට වාසියක්ෂ සිදුලව්. වයාපාර සැලැසතම පිළිලවලකට තාර්කික ආකාරයට ක්රියාත්මක කිරීලම්
හැකියාව එමගින් ලැලේ. බලපත්රලාභීන් විසින් ලසතවලේ ලයාදවන ලද පුේගලයන් හටද අවදානම අවම කිරීලමන්
ප්රතිලා ලැලේ. ආයතනය ලේශපාලනලේ හදිසි අලහතුක ලවනසතකම්වල ග්රහණයට හසුවී ඇති විට තාර්කික මානව
සම්පත් සැලසුම්කරණයක්ෂ සකසත කර ක්රියාත්මක කිරීම සිදු කළ ලනාහැකිය.
නීති නැති විට හා තිලබන නීති අපැහැදිලි විට, කළමනාකරණය හා ාණ්ඩාගාරලේ ලහෝ ලවනත් ආයතනයක
තීරණ ගන්නන් අතර අවලබෝධය හා ගනුලදනු මත වයවසාලයහි ක්රියාකාරීත්වය රඳාපවතී. ලසතවකයන්ලේ වෘත්තීය
කටයුුවලට නිලශතධාත්මක බලපෑමක්ෂ එයින් ඇතිලව්.
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බලපත්රයක්ෂ මගින් අවිනිශතචිත ාවය අවම කරන නිසා, වයාපාර සැලසුම් සැකසීමට හා ක්රියාත්මක කිරීමට
සැපයුම්කරුවන්ට ඉඩකඩ සැලලසත. එබැවින්, ලබාලහෝ පරිපාලකයන් කැමැත්තක්ෂ දක්ෂවන එක්ෂ අවුරුේදක කාලයට
වඩා දිගු කාලයක්ෂ බලපත්ර සඳහා තිබිය යුුය. විශාල ආලයෝජන සහිත ප්රධාන ලපලළත බලපත්ර සඳහා නිර්ලේශ කර
තිලබන්ලන් අවුරුදු 10ක කාලයකි. ලසසු බලපත්ර සඳහා කාල පරිච්ලේදය අවුරුදු පහකට පමණ ලකටි විය හැකිය.
නව බලපත්ර නිකුත් කිරීලම් ක්රියාවලිය, ඒවා අුත් කරන ආකාරය හා අවලංගු වන ආකාරය බලපත්ර රාමුව ුළට
අනිවාර්යලයන් ඇුළත් විය යුුය. පැහැදිලි නීති හා නිසි ලලස ක්රියාත්මක කිරීම මගින් ක්ෂලෂතත්රය ුළ
සතථාවරත්වය දිරිගැන්ලව්. එලසතම එය හරි හැටි සිදු කළලහාත්, එය පාරිල ෝගික සුබසාධනයට ද ඉවහල්ල ලව්.
සතවා ාවික යුක්ෂතිලේ මූලධර්මවලට අනුකූල වන විධිමත් ක්රියාවලි හරහා මිස අන් ක්රමවලින් බලපත්රලාභියාලේ
ක්රියාකාරකම්වලට බලපත්ර නිකුත්කරන්නා සම්බන්ධ වන්ලන් නැත. බලපත්රයක්ෂ ලනාමැතිව බලපත්ර යටලත්
ලකලරන ක්රියාකාරකම්වල ලයදීම නීතිමය වරදක්ෂ බවට පත්කරනු ඇත.
කළ යුුව තිලබන සාධාරණ ක්රියාව වන්ලන් සාමානයලයන් සමාන යයි ලපලනන සියු ලදනාට සමාන අන්දමින්
සැලකීමයි. ලවනසතකම් ලනාකිරීම ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාලව් ද මූලධර්මයකි. පන්තියකට අයත් වන සැපයුම්කරුවන්
වන ප්රජාමූල සංවිධානවල බලපත්ර ද සමාන තත්වලයහි ලා සැලකිය යුුය. ඔවුහු ජල නිෂතපාදනලේ සෑම මට්ටමකම
ක්රියාකාරී ලවති. වයතිලර්ඛ්යන් සම්බන්ධලයන් ශක්ෂතිමත් සාධාරණීකරණයක්ෂ අවශයය. එලසත නැතලහාත්,
වයවසතථාමය අභිලයෝග නිර්මාණය ලව්. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් පළාත්වල
නිර්මාණය කරන ලද පළාත්බද ආධාරක මධයසතථානයනට (RSC) කුඩා ප්රජාමූල සංවිධානයකට වඩා ලවනසත
ආකාරලයන් සලකනු ඇත. එලහත්, ලබාලහෝ ප්රජාමූල සංවිධානවලට සමාන බලපත්ර නිකුත් ලකලර්.

3.2 විමධයගතකරණලේ වටිනාකම
ලකාළඹ සිට බලන විට, ප්රශතනය ජල සම්පාදනලේ ප්රමුඛ් භූමිකාව රඟන රාජය වයවසායලේ කාර්යසාධනය නැංවීම
ලලස ලපලනනු ඇත. වර්තමානලේදී රාජයලේ මූලය හා අවධාන සම්පත් වැඩි ප්රමාණයක්ෂ උරාගනු ලබන්ලන් එය
විසිනි. එලහත් ජනගහණලයන් අඩකටත් වඩා තවමත් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ ලසතවා
මගින් ආවරණය වන්ලන් නැත. ලසතවා සැපයීම මිල අධික වන ජන ඝනත්වය අවම ප්රලේශ මගහැර තිලේ. ජාතික
ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ ප්රමුඛ්තාවය වියයුත්ලත් අද ලසතවා ලනාසැපලයන ලහෝ දුර්වල අන්දමින්
ලසතවා සැපලයන් ජනයාට ලසතවය සැපයීම බව සැකයක්ෂ නැත. එලහත්, එම ආයතනය විසින්ම සැමට ගැලලපන එක
විසඳුමක්ෂ ඔසතලසත එම කාර්යය කළ යුු බවක්ෂ එමගින් අදහසත වන්ලන් නැත.
මුල්ලකාලීන ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා28 සැපයුම්කරුවන් අතර පළාත් පාලන ආයතන ප්රමුඛ් වුහ. අද ලබාලහෝ
දුරට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් පළාත් පාලන ආයතන අභි වා එම කාර්යය ඉටුකරයි.
එලහත්, ජනතාවට වඩාත් සමීප වන රාජයලේ ුන්වන මට්ටම වන්ලන් පළාත් පාලන ආයතනයි. එම ආයතනවලට
ලබදාහැරීලම් හා බිල්ල නිකුත් කිරීලම් වගකීම ආපසු ලබාගැනීලම් හැකියාව තිලේ. ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලලේ ලතාග සැපයූම් ලබාලගන ඉතිරි කටයුු කරන කුරුණෑගල මහ නගර ස ාව ලමන් ලහෝ
වඩා පුළුල්ල ලලස එම කටයුු වල ලයලදන මහනුවර මහ නගර ස ාව ලමන් කටයුු කල හැක. මහනුවර මහ නගර
ස ාව සුව තමන්ලේම පිරිපහදු ඒකකයක්ෂ තිලේ. එලහත්, ලතාග මට්ටමින් යම් ජල ප්රමාණයක්ෂ ජාතික ජල
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ලවතින් ලබාගනියි.
ලම් හරහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට තම ශක්ෂතිය වඩා දුෂතකර කාර්යයන් ලවනුලවන්
ලයදවිය හැකිය. ජල මූලාශ්ර ලවත ප්රලව්ශය ලබාගැනීම, ජලය පිරිපහදු කිරීම, ලතාග වශලයන් නළ මගින් හා
ලවනත් ක්රමවලින් ජල සම්පාදනය එවැනි අවධානය අවශය ක්ෂලෂතත්රයි.
එලහත්, සම්පත් සහිත, උසසත මට්ටමක තිලබන පළාත් පාලන ආයතනයක්ෂ වන බණ්ඩාරලවල නගර ස ාව විසින්
ජල සම්පාදනය සම්බන්ධ සියු කටයුු ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ලවත පැවරීලමන් ලපනී
යන්ලන් ඉහත ආකෘතිය ලකටිකාලීනව ඉටුවීමට ඉඩ අඩු බවයි. පළාත් පාලන ආයතනවල හැකියාවන් දියවී යාමට
ලහතු පිළිබඳ 11වන පරිච්ලේදලයහි සාකච්ඡා කරනු ලබන අතර ලකටිකාලීන විසඳුම් නිර්ලේශ කර තිලේ.

28

The waterworks built and operated by the colonial government were transferred to the Colombo Municipal
Council in 1908 by Colombo Waterworks Ordinance, No, 18 of 1907.

46

නගරලයන් බැහැර දුෂතකර ප්රලේශවල තවමත් වැඩිපුරම සිදුවන්ලන් සතවයං ජල සම්පාදනය ලහෝ ප්රජාමූල සංවිධාන
විසින් කරනු ලබන ජල සම්පාදනයයි. ප්රජාමූල සංවිධාන ආරම් වූලේ රජලයන් සතවාධීනවය. එලහත්, දැන් ඒ
ලබාලහාමයක්ෂ රජලේ අධීක්ෂෂණය යටතට ලගන තිලේ. ප්රජාමූල සංවිධාන යනු කුඩා, ගම් මට්ටලම් සංවිධාන වන
අතර ඒවා නඩත්ු වන්ලන් ප්රධාන වශලයන්ම පුරවැසියන්ලේ දායකත්වලයනි. එයට අමතරව, විවිධ රාජය හා
වයාපෘති දායකත්වයන් ද ලැලේ. ප්රජාමූල සංවිධාන විසින් ලසතවා සපයනු ලබන්ලන් ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලයට ලසතවා සැපයීම දුෂතකර යයි සැලලකන පරිවාරලේ ප්රලේශවලටයි. එම ලසතවාවන්ලේ ගාසතු ද
ඉතා අඩුය. පළාත් අගනුවරවල පැවැත්වුණු උපලදසත විමසීම්වලට සහ ාගී වීම පවා එම සංවිධානවල නායකයන්ට
දුෂතකර විය. ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන් ස ාව වැනි ලකාළඹ මූලික කරගත් නියාමන ආයතන සමග
ඍජුව කටයුු කිරීලම් හැකියාව ඔවුන්ට ඇතැයි බලාලපාලරාත්ු වීම අසාධාරණය.
2020 ජාතික පානීය ජල ප්රතිපත්තියට පහත දැක්ෂලවන මූලධර්මය අයත් ලව්: “කළමනාකරණ හැකියාව ලකලරහි
නිසි සැලකිල්ලල දක්ෂවමින් ලමලහයුම් වගකීම් ලයෝගය පහළම මට්ටම දක්ෂවා විමධයගත කරනු ඇත.” ලමය ජල
හිඟය බරපතල වන ප්රලේශ කිහිපයක්ෂ පමණක්ෂ තිලබන රටක්ෂ ලලස ශ්රී ලංකාලව් තත්වය සමග අනුගත ලව්. දීර්ඝ
දුරක්ෂ ජලය ලහෝ දියර අපද්රවය ප්රවාහනය කිරීම ලම් රලට් ලත්රුමක්ෂ නැත. බලපෑමකින් ලතාරවම, ජාතික ජල
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් එහි ලමලහයුම් පළාත් නවලේ කලාපීය සහායක මධයසතථාන (RSC) ලවත
විමධයගත කර තිලේ. ලමලහයුම් අවසන් ාවිතා කරන්නා ලවත සමීප විය යුු යයි පිළිගන්ලන් නම්, නියාමනය ද
අවසන් ාවිතා කරන්නාට සමීප විය යුුය.
පළාත් පාලන ආයතන හා ප්රජාමූල සංවිධාන විසින් විමධයගත කරන ලද නියාමන ක්රමලව්දයක්ෂ ාරගන්නට ඉඩ
තිලේ. එලහත් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් එයට විරුේධ ලවන්නට ඉඩ තිලේ. එවැන්නක
තාර්කික ාවය ඔවුන් ප්රශතන කරන්නට ඉඩ ඇත. ලම් ලමාලහාලත් ස ාපති ුමා ප්රමුඛ්තාවය ලදන්ලන් ආයතනය
කාර්යක්ෂෂම කිරීමටය. කළමනාකාරීත්වය මුල්ල තැන ලදන්ලන් සතථාවර සහ ප්රමාණවත් ආදායම් ප්රවාහයකටය.29
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ කළමනාකරණය විධිමත් නියාමනයකට සහලයෝගය දීමට ප්රධාන
ලහතුව විය යුත්ලත් එවැනි සංවිධාන සතවරූපය වර්තමානලේ පවතින අවිනිශතචිත වාතාවරණයට වඩා ලහාඳ නිසාය.
වර්තමානලේ පවතින්ලන් අවිධිමත් නියාමන අධිකාරියකි. එම නියාමනය විසින් 2012 සිට ගාසතු සංලශෝධනයක්ෂ
ලබාගැනීමට අසමත් වී තිලේ. ලම් වන විටත් ලවනත් ආකාරවලින් සහනාධාර ලබාදී තිලබන නිවාස
පාරිල ෝගිකයන්ලගන් 75%ක ප්රතිශතයක්ෂ වන පිරිසකට 10%ක වට්ටමක්ෂ ලබාදීමට එම නියාමනය යටලත් ගත්
තීරණය ලහතුලවන් ආදායම ද අඩුවී තිලේ. විධිමත් නියාමනයක්ෂ සතථාපිත කිරීමට ඔවුන් එකඟ වන්නට නම්,
පටිපාටිමය වශලයන් නිවැරදි, සාක්ෂි මත පදනම් වූ ගාසතු සංලශෝධන සහතික විය හැකි බවට සහ සංවිධානයට
එමගින් තම වයාපාර සැලැසතම තාර්කික ආකාරයකට ක්රියාත්මක කිරීමට අවසතථාව ලැලබන බවට තහවුරුවක්ෂ
ඔවුන්ට අවශය වනු ඇත.
ප්රජාතාන්ික ක්රමයක්ෂ ුළ අවසන් තීරකවරුන් වන්ලන් ලේශපාලන අධිකාරියයි. එබැවින්, ලේශපාලනික
සංසතකෘතිලේ ලවනසතවීමකින් ලතාරව, තාක්ෂෂණික වශලයන් අවශය, එලහත්, ලේශපාලනික වශලයන් ජනප්රිය
ලනාවන ක්රියාමාර්ග ගනු ලබන බවට පරිූර්ණ සහතික වීමක්ෂ සිදුකළ ලනාහැකිය. ලකලසත ලවතත්, පළාත් ස ා
නවයක්ෂ ලවත විමධයගත කරන ලද නියාමනය මගින් හරි ලේ සිදුවීමට තිලබන ඉඩ කඩ වැඩිය.
පළාත් ස ා නවය ුළ පිහිටි නියාමන ඒකක නවය විසින් පළමු ගාසතු නිර්ණනය එකවර නිකුත් කරන්ලන් යයි
සිතන්න. මීළඟ ගාසතු සංලශෝධනය සිදුකළ යුත්ලත් අවුරුදු ුනකින් යයි සිතන්න. කුමන ලහෝ ලහතුවක්ෂ මත
ඒකක නවලයන් ුනක්ෂ එම සැලැසතම අනුව ක්රියා කිරීමට අසමත් විය හැකිය. එම තත්වය පිළිබඳ අවලබෝධයකින්
යුුව, ගාසතු නිර්ණනයක්ෂ නිකුත් ලනාකරන ලහෝ නිකුත් කිරීමට ප්රමාද වන ප්රතිඵලයක්ෂ විග්රහ කරන වගන්ති
බලපත්ර ලකාන්ලේසි ුළට ඇුළත් කළ යුුය.
උදාහරණයක්ෂ ලලස, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ කලාපීය සහලයෝගිතා මධයසතථාන ලවනුවට
එම පළාත්වල පිහිටුවන ලද කලාපීය ඒකක මගින් ගාසතු තාවකාලික පදනම මත සංලශෝධනය කළ හැකි බව
පවසන්නට හැකියාව තිලේ. එහිදී ාවිතා කරනු ලබන්ලන් කලින් ගාසතු නිර්ණනලේදී ාවිතා කරන ලද සූත්රයයි.
නිර්ණනය නිකුත් කරන ලද පළාත් හලේ අනුමත වූ ගාසතු මත ලමය පදනම් කරගත හැකිය. නැතිනම් සිදුකළ යුු
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ගාසතු සංලශෝධන සම්බන්ධලයන් තමන්ලේම ගණනය කිරීමක්ෂ සිදුකළ හැකිය. ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා
ලකාමිෂන් ස ාලව් සූත්රය එහිදී පදනම් කරගත හැකිය.
බලලේ සිටින ආණ්ඩුව ගාසතු සංලශෝධන ප්රමාද කිරීමට අදහසත කළලහාත්, ප්රමාදය සිදුකරන පළාත්වල ජාතික ජල
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ ඒකකවලට සතථාවර පටිපාටිය ක්රියාත්මක කිරීම නතර කරන්නැයි ආණ්ඩුව
විසින් නිලයෝග කළ හැකිය. විකල්ලපයක්ෂ ලලස, මධයලේ සිටින පාලක පක්ෂෂය විසින් ගාසතු නිර්ණනයන් නිකුත්
කිරීලමන් ඕනෑම පළාත් ඒකකයක්ෂ වැළැක්ෂවිය හැකිය. කිසියම් පළාතක ගාසතු නිර්ණනය සම්ූර්ණ කිරීම මත
සතථාවර විසඳුම රඳා පවතින්ලන් නම්, එහිදී ඇතිවන්ලන් කලකිරීමකි. විලේශ ආලයෝජකයකු සමග නීතිමය බැඳීම්
සහිත ගිවිසුමක්ෂ මගින් නියාමක ආයතනයට ලේශපාලන පීඩනයට මුහුණදීලම් හැකියාව ලැලේ. 1998-2002
වකවානුලව්දී, ඒ වන විට අුලතන් ලපෞේගලීකරණය කර තිබුණු ශ්රී ලංකා ලටලිලකාම් ආයතනලේ වාර්ික ගාසතු
ප්රතිුලනය ගාසතු සංලශෝධන නිලව්දනලේ කාලය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට ූර්ණ වශලයන් සතවාධීන ලනාවූ
නියාමක ආයතනයට උපකාරී විය. ඒ සම්බන්ධ රජලේ කැපවීම NTT සමාගම සමග ලකාටසතහිමි ගිවිසුලමහි සඳහන්
විය. ඇතැම් අවසතථාවලදී සංලශෝධන ප්රමාද වූ මුත්, ක්රියාත්මක කරන ලදී.30

3.3 නියාමනය සැසඳීම
කාර්යක්ෂෂම නියාමනය ලවනුලවන් සාක්ෂි මත පදනම් වූ තීරණ ගැනීම සඳහා නිවැරදි ලතාරුරු අවශයය. එම
නිසා, නියාමනලේ ඔක්ෂසිජන් ලලස සැලලකන්ලන් ලතාරුරුය. සියු නියාමන නීති හා බලපත්රවල නියාමක
ආයතනය ලවත නිවැරදි ලතාරුරු සැපයීම තහවුරු කිරීලම් ශක්ෂතිමත් බලතල අඩංගු කර තිලේ. ලබාලහෝ නියාමක
ආයතනවලට තම කාර්යය සඳහා අවශය ලතාරුරු ලබාගැනීලම් දැඩි දුෂතකරතාවක්ෂ පැවතීම එයට ලහතුවයි.
සැසඳුම් නියාමනය ලහවත් යම් මිනුමකට අනුව නියාමනය කිරීම ලමයට විසඳුමයි.31 එහිදී නියාමනයට ලක්ෂවන
ආයතනලේ කාර්යසාධනය ලවනත් ආයතන සමග සන්සන්දනය කරනු ලැලේ. එහි අරමුණ වන්ලන් ලතාරුරු
ලබාගැනීම සඳහා බලපෑම් කිරීම ලහෝ ‘නම්කර ලේජාවට පත්කිරීමයි’. උදාහරණයක්ෂ ලලස, නියාමනයට ලක්ෂවන
ආයතනය විසින් මිල තීරණය කිරීමට අවශය වන ඇතැම් මූලිකාංග සැඟවීමට උත්සාහකළ හැකිය. නියාමනයට
ලක්ෂවන ආයතනය විසින් අදාළ දත්ත සපයන්ලන් නැතිනම් සැසඳිය හැකි ලවනත් දත්ත ාවිතා කිරීමට සිදුවන බව
නියාමක ආයතනය විසින් දැනුම් ලදනු ඇත. නියාමනයට ලක්ෂවන ආයතනය ලකාතරම් අකාර්යක්ෂෂම හා
ලනාසැලකිලිමත් ද යන්න ලවනත් ආයතනවල දර්ශක සමග සන්සන්දනාත්මකව ප්රකාශ කර ‘නම්කර ලේජාවට
පත්කිරීමට’ නියාමක ආයතනයට හැකියාව තිලේ.
ලමවැනි ක්රියා මාර්ගයකට සාමානයලයන් පළමු ප්රතිචාරය වන්ලන් සැසඳුම් නියාමනලේ ලයෝගය ාවය අභිලයෝගයට
ලක්ෂකිරීමයි. විලේශීය සැසඳුම් නියාමනයන් ාවිතා කළ විට ලමය විලශතෂලයන්ම සිදුලව්. එම ලවළඳලපාළවල
චර්යාවන් ලවනසතය. භූලගෝලීය තත්වයන් ලසතවා සම්පාදනය සඳහා පහසු විය හැකිය. ජන ඝනත්වය අධික විය
හැකිය. ලේශීය සැසඳුම් නියාමනයන් ාවිතා කිරීම අඩුලවන් ප්රශතනකාරීය. ලමහිදී ඒකාබේධ, ජාතික ඒකාධිකාරයක්ෂ
පුළුල්ල ලලස සැසඳිය හැකි ඒකක ලලස නැවත සකසත කරගනු ලැලේ. එහි ලවනම නීතිමය ලපෞරුෂයන් හා ලවනම
බලපත්ර නිකුත් කර තිබිය හැකිය. නියාමනය සැසඳීම සඳහා ාවිතා කරනු ලබන ලතාරුරු විලේශවලින්
ලබාගන්නවාට වඩා රට ුළින් ලබාගත යුුය. ඒවා පාරිල ෝගිකයාට ඍජුව බලපාන කරුණුවලට සීමා කළ යුුය.
එලහත්, සැපයුම් පිරිවැයට බලපාන මූලිකාංගවල ලතාරුරු ලබාගැනීම ද වැදගත්ය.32

30

Samarajiva, R. (2000). The role of competition in institutional reform of telecommunications: Lessons from Sri
Lanka, Telecommunications Policy, 24(8/9): 699-717.
31
An early application of benchmarking in Sri Lanka was Ovitigala, O.V.T.S.P. (2007). Benchmarking Performance of
Pipe Borne Drinking Water Supply Industry in Sri Lanka, dissertation for MBA in infrastructure, University of
Moratuwa.
32
For example, there is value in establishing a database of items such as the costs of pipes and construction of
similar civil works that can contribute to tariff methodologies and can also improve procurement processes.
Competition is supposed to bring down the costs of reformed public utility industries. In the WSS sector,
regulation will have to play a role in reducing costs because competitive forces play a marginal role.
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සන්සන්දනය කළ හැකි ඒකක නැවත සකසත කරගැනීම ලේශීයව පවා දුෂතකරය. ජන ඝනත්වය, නිෂතපාදන පිරිවැයට
බලපාන භූලගෝලීය සාධක, ලා දායී හා ලා දායී ලනාවන පාරිල ෝගිකයන් ආදී කරුණු පුළුල්ල ලලස ලවනසත විය
හැකිය.33 එම නිසා, පාරිල ෝගිකයන් ලහෝ භූලගෝලීය ප්රලේශ සමාන අන්දමින් ලබදීයන සරල හැඩගැසතවීමක්ෂ
සිදුකරන්නැයි උපලදසත දිය ලනාහැකිය. ූර්ව පරිපාලන සීමා අනුගමනය කරන හැඩගැසතවීමක්ෂ මගින් සැසඳිය
ලනාහැකි ඒකක නිර්මාණය විය හැකිය. එලහත්, සංඛ්යාන තාක්ෂෂණයන් ාවිතා කිරීලමන් සන්සන්දනය සිදුකළ
හැකිය.34
නියාමනයන් සැසඳීම ඵලදායී වීමට නම්, ඒකක සතවාධීන වීම වැදගත් ලව්. එලසත නැතලහාත්, ලතාරුරු
ඉල්ලලීම්වලට ප්රතිලරෝධය දැක්ෂවීලමහි ගැටුමක්ෂ ඇතිවිය හැකිය. ‘නම්කර ලේජාවට පත්කිරීම’ පිළිබඳ ප්රතිචාර අඩුවිය
හැකිය. සැබැවින්ම සතවාධීන වයාපාර ඒකක ලලස ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ප්රතිසංවිධානය කිරීම සම්ූර්ණ කිරීමට
අසමත් වීලමන් මණ්ඩලය ුළ අවශය ලතාරුරු ගලායාලම් අඩුවක්ෂ නිර්මාණය වී තිලේ. සැලසුම් මට්ටලම් සිටම
ලතාරුරු ගලායාම ලකලරහි ලනාසැලලන අවධානය නියාමනයන් සැසඳීලම් ඵලදායීතාව සඳහා අතයවශයය.
2003 වසලර්දී ලශ්රතෂතඨාධිකරණය විසින් නියම කරන ලද පරාමිතීන්ට අනුව, බලපත්ර ලබාදීලම් ඒකක විය යුත්ලත්
පළාත් නවයයි. නියාමනයට ලක්ෂවන පළාත් පාලන ආයතන භූමි සීමාවන් පළාත් සීමාවන් හරහා යන්ලන් නැත.
පළාත් පාලන ආයතන පළාත් පාලනය පිළිබඳ පළාත් ලකාමසාරිසතවරයාලේ බලාධිකාරයට යටත් ලව්. ප්රජාමූල
සංවිධාන භූමි ප්රලේශයන් ද සම්ූර්ණලයන්ම පළාත් සීමාව ුළට අයත් ලව්. ඒවා වර්තමානලේදී ලියාපදිංචි කරනු
ලබන්ලන් මධයම රජය යටලත් තිලබන ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් ලදපාර්තලම්න්ුලවහිය. ඇතැම් ඒවා
(උදාහරණයක්ෂ ලලස වයඹ පළාත වැනි) පළාත් ස ාවල ලියාපදිංචි කර තිලේ.
ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් ලදපාර්තලම්න්ුව සමග සම්බන්ධතාව දිගටම පවත්වාගත හැකිය. ඇත්ත වශලයන්ම, එය
10වන පරිච්ලේදලේ විසතතර කර ඇති ආකාරයට වැඩිදුරටත් සංවර්ධනය කළ හැකිය. ලමහි ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුලවහි භූමිකාව නියාමන භූමිකාවක්ෂ ලනාලව්. ප්රජාමූල සංවිධානවලට තාක්ෂෂණික හා කළමනාකරණ
සහලයෝගය ලබාදීම හා අ යන්තර ධාරිතාවන් ලගාඩනැගීම ලකලරහි ූර්ණ අවධානය ලයාමුකළ යුුය. ජාතික ප්රජා
ජල සැපයුම් ලදපාර්තලම්න්ුව විසින් ප්රජාමූල සංවිධානවලට උපකාර කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද චක්රීය
අරමුදල ුළ භූමිකාවක්ෂ ඉටුකළ හැකිය. ප්රජාමූල සංවිධානවල ක්රියාකාරකම් රජලේ නිලයෝජිතායතනවල ක්රියාමාර්ග
ලහතුලවන් කඩාකප්තපල්ල වන අවසතථාවලදී, ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් ලදපාර්තලම්න්ුව ඔවුන්ලේ අරමුණු
ඉටුකරගැනීමට නායකත්වය දිය යුුය.
පළාත් මට්ටලම් වත්මන් ලියාපදිංචි ක්රමය ඵලදායී බවක්ෂ ලනාලපලන්. එය නතර කර දැමිය යුුය. උදාහරණයක්ෂ
ලලස, වාර්ික ලියාපදිංචි අවශයතා මගින් ලියාපදිංචි ප්රජාමූල සංවිධානවලට නිශතචිත ාවයක්ෂ ලබාලදන්ලන් නැත.
එයට ලහතුව වන්ලන්, ලියාපදිංචිය පවතින්ලන් අවුරුේදක කාලයක්ෂ සඳහා පමණක්ෂ වීම හා අුත් කිරීලම් ලහෝ
ලනාකිරීලම් නිර්ණායක කලින් දැනුම් ලනාදීමයි.35 ලියාපදිංචි ලනාකිරීම ලහෝ ලියාපදිංචි ලකාන්ලේසි උල්ලලංඝනය
සම්බන්ධලයන් නිශතචිත ප්රතිවිපාක ලනාමැත. ලියාපදිංචිය බලපත්රයකට සමාන වන්ලන් නැත. එහි ප්රාථමික අරමුණ
ලලස ලපලනන්ලන් ප්රජාමූල සංවිධාන පැවැත්ම හා සම්බන්ධතා විසතතර පවත්වාගැනීලම් කාර්යයන් සම්බන්ධලයන්
වගකිවයුු පළාත් ඇමතිවරයා යටලත් පිහිටුවන ලද වගකිවයුු ඒකකයට දැනුම්දීමයි.

33

The method used to form the business units for electricity distribution within CEB is an example. Most, if not all,
of the distribution licensees were assigned a portion of the Greater Colombo area.
34
The 1982 divestiture of AT&T, at that time the world’s largest company, into seven Regional Bell Operating
Companies is one of the most significant regulatory cases. It was an example of staying with administrative
boundaries, but accommodating a degree of comparability.
35
If registration is denied, reasons have to be given: Establishing and Regularizing of Community Based
Organizations (Water Supply and Environmental Sanitation), Statute No. 1 of 2013 of Provincial Council of North
Western Province, Gazette 1806 (23 April 2013), section 7.
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ප්රජාමූල සංවිධාන ලියාපදිංචිය සම්බන්ධලයන් වගකිව යුු ඒකකලයහි (සියු පළාත්වල ලමය ක්රියාත්මක කර
නැත) අරමුණ ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන් ස ාව සමග එක්ෂව පළාලත් ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා
නියාමනය කරන ඒකකය ලලස ලවනසත කළ හැකිය. එය පළාත් පාලනය පිළිබඳ පළාත් ලකාමසාරිසතවරයා යටලත්
පිහිටුවීලමහි වාසි තිලේ. ඇමතිවරයාට ඍජුව වාර්තා කිරීලම් අවශයතාව එමගින් නැති වී යයි. මහජන උපලයෝගිතා
නියාමනය ලහාඳින්ම කළ හැක්ෂලක්ෂ සතවාධීන නියාමන නිලයෝජිතායතනයකටයි.
නියාමන සතවරූපය සරල විය යුුය. පළාත් පාලනය පිළිබඳ පළාත් ලකාමසාරිසතවරයා යටලත් තිලබන ඒකකය
මගින් කළ හැකි විය යුුය. එම කාර්ය මණ්ඩලය තම මුළු කාලයම ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා නියාමනය
ලවනුලවන් ලවන් කළ යුු නැත. ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන් ස ාව විසින් පළාත් ඒකක ලවනුලවන්
නියාමන ප්රමිති නිර්මාණය කළ යුු අතර ඵලදායී නියාමන සන්සන්දනයන් සඳහා තාක්ෂෂණික සහාය ලබාදිය
යුුය.

3.3.1 අදියර යටලත් ක්රියාත්මක කිරීම
සම්ප්රදායික නියාමන සැසඳුම ලයාදනු ලබන්ලන් ලපෞේගලික ආලයෝජකයන් හට සම්ූර්ණලයන්ම ලහෝ ලකාටසක්ෂ
ලලස ලහෝ හිමි ආයතන ලවනුලවනි.36 කිසියම් ප්රලේශයක මහජන උපලයෝගීතාවක්ෂ විසින් ආදායම් රහිත ජල
සම්පාදනය අවම කිරීම වැනි ලබාලහෝ ඵලදායිතා ක්රියාමාර්ග අනුගමනය කර තිලේනම්, එයට විශාල ලා යක්ෂ
ලබාගැනීලම් ප්රතිලා ය ලැලේ. ඒ හා සමානව, එය විසින් පිරිවැය ලහෝ ආදායම් රහිත ජල සම්පාදනය අවම කිරීමට
අසමත් වී තිලේ නම්, නියාමක ආයතනය විසින් ලසතවා සම්පාදන ආයතනයට දඬුවම් කරනු ලැලේ. එමගින්
ආලයෝජකයන් හට එම ගාසතු සංලශෝධන චක්රලේදී ද පාඩු විඳීමට සිදුලව්.
සියු ප්රාලේශීය ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල 100%ක්ෂ රජයට අයත් විටදී, ලමම ප්රතිලා හා
දඬුවම්වලට අර්ථයක්ෂ නැත. රාජය වයවසාය කළමනාකරණය අභිලේරණය වන්ලන් ලා විසින් ලනාව, විශාල
අයවැය මගිනි.37 අඩුකරන ලද ලහෝ ලවනසත ලනාවන අයවැය දණ්ඩනයක්ෂ ලලස සැලලක්ෂ. නිලධාරි තන්ත්රයට
වාර්තා කරනු ලබන සංඛ්යා පුළුල්ල කිරීමට ඉඩ ලබාලදන විශාල අයවැය ප්රතිලා යකි. එලහත්, ලමම ප්රතිලා /
දණ්ඩන ක්රමය මහජන උපලයෝගිතා සම්බන්ධලයන් ඵලදායී ලලස ලයාදාගත ලනාහැකිය.
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ කලාපීය ඒකක නවලයන් ුනක්ෂ වයාපෘති වියදම් සීමාකිරීලම්දී හා
ආදායම් රහිත ජල සම්පාදනය අවම කිරීලම්දී දුර්වල ලලස ක්රියාත්මක වන්ලන් යයි සිතන්න. මීළඟ ගාසතු චක්රලේදී
ආලයෝජනවලට අඩු අරමුදල්ල ලැලබන ගාසතු තීරණ ප්රලයෝජනවත් වන්ලන් නැත. උදාහරණයක්ෂ ලලස, ආදායම්
ලනාලැලබන ජලය අවම කිරීම සඳහා එය උපකාර වන්ලන් නැත. ආදායම් ලනාලැලබන ජලය සඳහා ලහතු රැසක්ෂ
තිබිය හැකිය. ඒ අතරින් කීපයකට විසඳුම් සඳහා වඩා විශාල ආලයෝජන අවශය ලව්. උදාහරණයක්ෂ ලලස, කාන්දු
වන ජල නළ අුත් කිරීම සඳහා සහ ජල මීටර යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා ආලයෝජන අවශය ලව්. වැඩිදියුණු කිරීම්
සඳහා අවශය අරමුදල්ල නවත්වාලගන සිටීලමන් කලාපීය ආයතනය පිරිහීම ආරම් ලව්. කාර්යක්ෂෂමතාව වැඩිදියුණු
කිරීම සඳහා අරමුදල්ල අඩුවීලමන් වැඩිදුරටත් දඬුවම් ආදිය ලැබීමට සිදුවිය හැකිය. එක්ෂසත් රාජධානිලේ සැසඳුම්
නියාමන ලරගුලාසි අනුව, යටිතල පහසුකම් පුනරුත්ථාපනය අවශය වූ කලාපීය ලමලහයුම්කරුවන් සඳහා වැඩිදුර
අරමුදල්ල නියාමක ආයතනය විසින් ලබාලදන ලදී.38
ඕනෑම තත්වයකදී, නියාමක ආයතනයට නියාමනයට ලක්ෂවන ආයතනය සු ආදායම්වලට හා ආලයෝජන සඳහා
තිලබන අරමුදල්ලවලට ඒක පාර්ශතවිකව ධනාත්මක ලහෝ ඍණාත්මක අයුරින් බලපෑම් කළ ලනාහැකිය. නියාමක

36

Baldwin, R.; Cave, M. (1999). Understanding regulation: Theory, strategy, and practice. Oxford: Oxford University
Press, chapter 18.
37
Niskanen, William A. (1968). Non-market decision making: The peculiar economics of bureaucracy. The American
Economic Review, 58(2), Papers and Proceedings of the Eightieth Annual Meeting of the American Economic
Association, pp. 293-305.
38
OFWAT (2010). The form of the price control for monopoly water and sewerage services in England and Wales –
a discussion paper. https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2015/11/prs_inf_1010fplform.pdf
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ආයතනය හැර ලසසු ආයතන විසින් පාලනය කරනු ලබන විවිධ සහනාධාර ක්රමවල විශාල බලපෑමක්ෂ තිලේ (ලම්
පිළිබඳව වඩාත් ූර්ණ ලලස 8වන පරිච්ලේදලයහි සාකච්ඡා කරනු ඇත).
එම නිසා, ලයෝජනා කරනු ලබන්ලන් සන්සන්දනය කරනු ලබන නියාමනය සහ සූත්රයක්ෂ මත පදනම් වූ ගාසතු
නිර්ණය නීතිගත කළ යුු බවයි. එලහත්, එය විසතතර කිරීලම් අවසරය ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව ලවත තිබිය යුුය. එමගින් මුල්ල අවධිවලදී සරල පිරිවැය පාදක සූත්ර ාවිතා කිරීලම් නමයශීලීත්වය එම
ආයතනයට ලැලේ. කාර්යක්ෂෂමතාව දිරිගන්වන වඩා සංකීර්ණ අංග පසු අවධිවලදී හඳුන්වාදිය හැකිය. නිර්මාණය
කරනු ලබන ඕනෑම රාජය ලපෞේගලික හවුල්ල වයාපාරයක්ෂ ලවනුලවන් වඩා සම්ප්රදායික නියාමන සන්සන්දනයන්ට
ඉඩදීම සඳහා ාෂාව ප්රමාණවත් ලලස නමයශීලී විය යුුය. සන්නාමයන් ුළ නියාමනවලට ඉඩ දීමට හා මූලය
නමයශීලීත්වයට විධිවිධාන සකසා තිබිය යුුය.

3.1 මංජුසාව: තාවකාලිකව නියාමනලයන් නිදහසත කිරීම (forbearance) යනු කුමක්ෂද?
සංවිධානමය ධාරිතාව සංවර්ධනය කරගන්නට ලපර ඕනෑවට වඩා වැඩ පවරාගන්නවාට වඩා කළ හැකි කාර්යයන්
කිහිපයක්ෂ හරියට කිරීම ලහාඳය. පුළුල්ල අරුතින් ගත් කල, ඉතා පළල්ල නියාමන කාර්යයන් ලපාලරාන්දු වන නීති
ලහෝ ලරගුලාසි සඳහා උදාහරණ ඕනෑතරම් තිලේ. එයට අමතරව, හැකි හැමවිටම තරඟකාරිත්වයට ඉඩදීම/
තරඟකාරීත්වය ප්රවර්ධනය කිරීම සහ අවශය විටදී පමණක්ෂ නියාමනය කිරීම නියාමන ාවිතාලවහි සාමානය
මූලධර්මයකි. ූර්ණ නියාමනය හා සම්ූර්ණලයන්ම නියාමනලයන් ඉවත්වීම අතර මැද භූමිය තාවකාලිකව
නියාමනලයන් නිදහසත කිරීම රාමුවට අයත් ලව්. නියාමක ආයතනය නියාමනය සඳහා වන සියු වගකීම් අත්හරින
බවක්ෂ ලමම සංකල්ලපලයන් අදහසත වන්ලන් නැත. ලවළඳලපාළ බලය හා ලකාල්ලලකාරී මිල පිළිබඳ කරන ලද
තක්ෂලසතරුවක්ෂ මත පදනම්ව පමණක්ෂ නියාමක ආයතනය විසින් ඇතැම් සාධක ඉවසීමට ඉඩ තිලේ. නියාමනය
සාධාරණ වන විටක එය ක්රියාත්මක කරනු ඇත.39
අඩු තරලම් මුල්ල අදියලර්දීවත්, මිල සූත්රයට ඍජුව අදාළ වන හා පාරිල ෝගිකයාට දරාගැනීමට සිදුවන, වැඩිකර
ලපන්වනු ලබන ආදාන වියදම් පිළිබඳ නියාමක ආයතනය දැනුවත් විය යුුය. ලමහිදී ලබාදිය හැකි එකම
ප්රතිකර්මය වන්ලන් විනිවිද ාවය සහ නම්කර ලැේජාවට පත්කිරීමයි. ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව විසින් පරිූර්ණ ලලස දත්ත එක්ෂරැසත කිරීම හා විශතලල්ලෂණය සහ සියු දත්ත ප්රසිේධ කිරීම අවශය
ලකාන්ලේසියකි. සැපයුම්කරුවන්ට පීඩනය එල්ලල කිරීම සඳහා දත්ත ාවිතා කරන පාරිල ෝගික කණ්ඩායම් හා
මාධය පැවතීම ප්රමාණවත් ලකාන්ලේසියකි.

3.4 ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ ඒකකවලට බලපත්ර ලබාදීම
ඉහත දක්ෂවන ලද නියාමන සැලැසතම මගින් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය නියාමනය කළ යුත්ලත්
ලකලසතද යන ප්රශතනය මුකරයි. පළාත් මට්ටලම්දී බලපත්ර නිකුත් කරන විට, දැනට පවත්නා කලාපීය සහලයෝගිතා
මධයසතථාන ප්රතිවූහගත කිරීම අවශයය. ඒවා සෑම පළාතකම පිහිටුවනු ලැබුලව් පළාත් නියාමනයට ලක්ෂවන
සතවාධීන ඒකක ලලසයි.40 ආයතනයකට බලපත්ර ලබාදීම සඳහා අවශය අවම තත්වය වනුලේ එය සතවයංව පැවතිය
හැකි, ඒකකයක්ෂ ලලස විගණනය කළ හැකි ආකාරලේ ආයතනයක්ෂ වීමයි.
හිමිකාර සමාගමක්ෂ පසුබිලමහි තිබිය හැකිය. එලහත්, බලපත්රලාභී ආයතනය තමන්ලේම කළමනාකරණයක්ෂ සහිත
සතවයංව පවතින ආර්ික ඒකකයක්ෂ ලලස නිරූපණය විය යුුය. දැනට පළාත් ලවත අනුබේධ කර තිලබන කලාපීය
සහලයෝගිතා මධයසතථාන ප්රතිවූහගත කිරීම ද ඒ සඳහා අවශයය. (බසතනාහිර පළාලත් කලාපීය සහලයෝගිතා
මධයසතථාන ුන සඳහා ඵලදායී බලපත්ර ක්රමයක්ෂ ක්රියාත්මක කළ යුුය).
මහ ජල මණ්ඩලය බලපත්රලාභීන්ලේ සතය අයිතිකරු වුවද, සෑම ඒකකයම තමන්ලේම කලමනාකරණයක්ෂ සහිත
සතවාධීන ආර්ික ඒකකයක්ෂ විය යුුය. ඒ ඒ පලාත්වල ලවනසතවූ අභිලයෝගයනට උචිත ලලස මුහුණ දීලම් හැකියාව
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Samarajiva, R.; Iqbal, T. (2009). Banded forbearance: A new approach to price regulation in partially liberalized
telecom markets, International Journal of Regulation and Governance, 9(1): 19-40.
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This has some similarities with the reorganization of the CEB into multiple license-holding business units,
including five distribution licensees, as part of the last round of reforms.
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ඔවුන්ට තිබිය යුුය. ලම් සඳහා දැනට පළාත් අනුව සංවිධානය කර ඇති RSC ඒකකය ප්රතිසංවිධානය කල යුු
වන්ලන්ය. බසතනාහිර පළාත සඳහා වූ RSC ුන ගැන විලශතෂ විසඳුමක්ෂ සකසා ගත යුු ලව්.
ජල මණ්ඩලය ලනාවන සැපයුම් කරුවන් සංඛ්යාලවන් ලලාකු වුවද, වඩාත්ම සංකීර්ණ නියාමන කටයුු කල යුු
වන්ලන් පළාත් ජල මණ්ඩල පිළිබඳවය. පළාත් ස ාවන්ලේ ධාරිතාව ලගාඩ නගා ගැනීමට කාලය අවශය නිසා, මුල්ල
අදියලර්දී ජල මණ්ඩල නියාමනය PUCSL මගින් සෘජුවම කර, වසර හතකින් පමණ පසු පළාත් වලට බාර දිය හැක.
සැලසුම් කිරීම, බිල්ලපත් ලසතවා, විලශතිත උපලේශන ලසතවා ආදිය මධයම මට්ටලම් සැපයුම්වලදී වඩා ඵලදායී විය
හැකිය. එවැනි අවසතථාවලදී, කලාපීය ඒකක විසින් එම ලසතවා මධයම රජය යටලත් පවතින සමාගලමන් ලබාගත
යුුය. ලසතවා සපයනු ලබන අතර, ලගවීම් කරනු ඇත. පටු කරන ලද මධයම සංවිධානය ද ජාතයන්තර සංවර්ධන
සංවිධාන ආදිය සමග සම්බන්ධතා සම්බන්ධීකරණය කරන වූහය ලලස පවතිනු ඇත. ලකලසත ලවතත්, කලාපීය
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයන් ප්රදාන හා සහනාධාර සම්බන්ධලයන් සහ වානිජ බැංකුවලින්
ලබාගන්නා ණය සම්බන්ධලයන් ාණ්ඩාගාරය සමග ඍජුව ගනුලදනු කිරීම වඩා සුදුසුය.

3.4.1 විකල්ලප විසඳුම
ඉහත විසඳුම ක්රියාත්මක කිරීමට බැරි නම්, ජල ලසතවා ප්රතිසංසතකරණ පනත ගැන ලශ්රතෂඨ
ත ාධිකරණය දුන් SC (SD)
24/2003 සහ 25/2003 තීන්දුවලට අනනුකූල විසඳුමක්ෂ සලකා බැලිය හැක. ලමය සඳහා පළාත් ස ාවන්ලේ
අනුමැතිය අවශය වනු ඇත. ලමහිදී ප්රජා මූල සංවිධානයන් හට බලපත්ර ලබා දීම සහ නියාමනය ප්රාලේශීයව පිහිටවන
කාර්යාල ුලින් ක්රියාත්මක වන PUCSL ආයතනලේ වගකීම ලවයි. ප්රාලේශීය කාර්යාල ුලින් නියාමන කටයුු
කිරීම මහජන උපලේශනයන් ුලින් ලැබුණු ඒකමතික ඉල්ලලීමට ප්රතිචාරයක්ෂ ලව්.
වැදගත්ම ප්රශතනය වන්ලන් ජාතික ජල සම්පාදන සහ ජලාපවහන මණ්ඩලය නියාමනය කරන්ලන් ලකලසතද යන්නයි.
2017 ලසත්තලේ වාර්තාලවන් ලයෝජනා කල අදියර කිහිපයක විසඳුම සලකා බලනු වටී.41 බලපත්ර නිකුත් කල යුු
යම් ආකාරයකින් සමාන ඒකක ුනක්ෂ ලහෝ හතරක්ෂ නිර්ණය කිරීමට විලශතෂඥ කමිටුවක්ෂ පත් කිරීම අමාතයාංශය
විසින් කල හැකිය. එක්ෂ විකල්ලපයක්ෂ වන්ලන් පවතින RSC 11 සමූහගත කිරීමයි. බසතනාහිර පළාත සඳහා සතථාපිත
කර ඇති නිෂතපාදනය පමණක්ෂ කරන RSC ඒකකය ලමහිදී යම් ගැටළු මු කරයි. හරියට නම් සියු ඒකකයන්ලේ
නිෂතපාදන සහ ලබදාහැරීම් උපාංග තිබිය යුුය.42 අනිත් විකල්ලපය වන්ලන් අයන්ලන් සිට ඒකක නිර්මාණය කිරීමයි.
ලමය ුල ආදායම් අතින් සරු සාර බසතනාහිර පළාත ලකාටසත කර අුත් ඒකකයනට ලබදා දිය හැක. නමුත්
අවාසනාවකට, ලමම විකල්ලපය සඳහා සෑලහන කාලයක්ෂ වැය ලවනු ඇත. අුත් වුහය සතථාපිත කිරීමට ලබාලහෝ
බාධා ඇති වනු ඇත.

3.5 නිර්ලේශ
අමාතයාංශය ලලස සඳහන් වන්ලන් ජල සම්පාදනය ාර අමාතයාංශයයි.
ක්රියාමාර්ගය
ගනු ලබන්දන්
ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන් ස ා පනත සමග අමාතයාංශය
එක්ෂව ගත් විට ජලය හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා
සැපයුම්කරුවන් හට බලපත්ර ලබාදීමට හා නියාමනයට
බලය ලබාලදන පනතක්ෂ ජලය හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා
ක්ෂලෂතත්රය ලවනුලවන් සම්මත කරවා ගැනීම
ලවනත් උපලයෝගිතා නියාමන නීති ආදර්ශයට ලගන
අමාතයාංශය
සකසත කරන ලද ක්රමලව්ද අනුව නැවත බලපත්ර ලබාදීම,
අුත් කිරීම, වැරදි ආදිය සම්බන්ධලයන් විධිවිධාන
ඇුළත් කිරීම. ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ා පනත සමග ගත් විට, එම විධිවිධාන මගින් සම්ූර්ණ

සහදයෝගය
ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා
ලකාමිෂන් ස ාව
ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා
ලකාමිෂන් ස ාව

41

Safege Consulting Engineers (2017). TA – 8835 SRI LANKA: Institutional Development of National Water Supply
and Drainage Board. Draft Final Report, pp. 39-42.
42
The different configurations of LGAs will have to be dealt with. Kandy has production, distribution, and billing.
Kurunegala MC only does distribution and billing.
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නියාමන රාමුවක්ෂ සපයනු ලැලේ. බලපත්ර ලබාදිය යුත්ලත්
පළාත් මට්ටලමන් ලහෝ කලාප ුනක, හතරක ඒකාබේධ
මට්ටලමනි.
අදියර වශලයන් ක්රියාත්මක කරනු ලබන සැසඳුම්
නියාමනය ලවනුලවන් හා ගුණාත්මක ාවය නියාමනය
සඳහා විධිවිධාන ඇුළත් කිරීම. සතවයං නියාමනය හා
නමයශීලී ාවය ලවනුලවන් ආයතන ුළ විධිවිධාන
සැකසීම. පළමු පියවලර්දී වඩා සංකීර්ණ කටයුු ඍජුවම
ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන් ස ාව ලවත
පැවරීම.
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ කලාපීය
ආධාරක මධයසතථාන 11 (පළාතකට එකක්ෂ බැගින් හා
බසතනාහිර පළාතට ුනක්ෂ ලලස පවතින) තමන්ලේ ම
කළමනාකරණයක්ෂ හා ගිනුම් සහිත සතවයිරී ඒකක ලලස
ප්රතිවූහගත කිරීම ලහෝ
විකල්ලප ලලස, නියාමනය සන්සන්දනය කිරීම සඳහා
උපලයෝගී වන බලපත්ර ලබාදිය හැකි ඒකක ුනක්ෂ ලහෝ
හතරක්ෂ ලයෝජනා කිරීම සඳහා කමිටුවක්ෂ පත්කිරීම.
මධයම සංවිධානය විසින් ලහාඳින්ම ලබාදිය හැකි ලසතවා
හා ක්රමලව්ද හඳුනාගැනීම. බසතනාහිර පළාත ලවනුලවන්
ලයෝගයතම සැකැසතම හඳුනාගැනීම.
ප්රජාමූල සංවිධාන ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා පළාත් ස ා නීති
තිලේ නම්, ඒවා අවලංගු කිරීම
ප්රජාමූල සංවිධාන ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබඳ ප්රඥප්තති පළාත්
ස ාවල තිලේ නම් ඒවා ඉවත් කිරීම
ඉහත දක්ෂවන ලද නීති යටලත් ප්රජාමූල සංවිධාන සමග
කටයුු කරනු ලබන ඒකක නියාමන ඒකක බවට
පරිවර්තනය කිරීම ලහෝ පළාත් පාලනය පිළිබඳ පළාත්
ලකාමසාරිසතවරයා ලවත වාර්තා කරන අුත් ඒකක
නිර්මාණය කිරීම
නීති සම්මත වනලතක්ෂ පළාත් නියාමන ඒකක සඳහා
බඳවාගැනීලම් හා පුහුණු වැඩසටහන්වලට මුලපිරීම; පළමු
අදියලර්දී (අවුරුදු හතක්ෂ පමණ) පළාත් ජාතික ජල
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල ඒකක ඍජුවම ශ්රී ලංකා
මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන් ස ාව විසින් නියාමනය
කිරීම සහ පළාත් ඒකක ඒවා අධීක්ෂෂණය කිරීම

අමාතයාංශය

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා
ලකාමිෂන් ස ාව

අමාතයාංශය

ජාතික ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය

අමාතයාංශය

ජාතික ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය
ජාතික ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය

අමාතයාංශය
පළාත් පාලනය පිළිබඳ
පළාත් අමාතයාංශය
පළාත් පාලන විෂය ාර
පළාත් අමාතයාංශය
පළාත් පාලන විෂය ාර
පළාත් අමාතයාංශය

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව

පළාත් පාලනය
පිළිබඳ පළාත්
ලකාමසාරිසතවරු
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4.0 නියාමනලේ පරාසය
ලදමුහුන් අන්දමින් හා ක්රමානුකූලව ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා නියාමනය සඳහා අවශය තර්කනය කලින්
පරිච්ලේදය විසින් සපයන ලදී. නියාමනයට යටත් කළ යුු ආයතන හා ලසතවා ලමම පරිච්ලේදය විසින් හඳුනාගනු
ලැලේ. තවදුරටත් රාජය නිලධාරීන් විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන බවක්ෂ ලනාලපනුණද, අවසාන වශලයන්
අනුගමනය කරන ලද ජාතික ප්රතිපත්තිය යහපත් ආරම් ක සතථානයකි.
ජාතික පානීය ජල ප්රතිපත්තිය (2010) විසින් එහි පරාසය “ගුණාත්මක හා ප්රමාණාත්මක සාධක ඇුළත්
කරගනිමින් මානව පරිල ෝජනය සඳහා සපයනු ලබන පානීය ජලයට සීමා කරනු ලැලේ. එයට ලබෝතල්ල කරන ලද
ජලය අයත් වන්ලන් නැත.”43 ලබෝතල්ල හැර ලවනත් ඕනෑම ආකාරයකින් සපයනු ලබන පානය කිරීම සඳහා
ලයෝගය ජලය ලමම ප්රතිපත්ති මූලධර්මවලට හා ජාතික ප්රතිපත්තිලේ නියාමන සතවරූපයන්ට යටත් කරනු ලැලේ.
හඳුනා ලනාගත් නිදන්ගත වකුගඩු ලරෝගය ලහතුලවන් සුලබ සම්පාදනයක්ෂ බවට පත්වී තිලබන RO ජලය සහ
විශාල කන්ලට්නරවලින් සපයනු ලබන ජලය සම්බන්ධලයන් ප්රතිපත්තිය අපැහැදිලිය.
ජාතික ප්රතිපත්තිය අනුව නියාමනයට ලක්ෂවන්ලන් පානය සඳහා සුදුසු, ලබෝතල්ල හැර ලවනත් ආකාරවලින් සපයනු
ලබන ජලයයි. ජලය සපයන ආයතන ලනාලව්. නීති සම්පාදකයන් විසින් ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා සම්පාදනය
ආර්ික ාණ්ඩයක්ෂ ලලස සංකල්ලපගත කර ලනාමැති බැවින් ලමම තත්වය ලත්රුම්ගත හැකිය. මූලය තිරසර ාවය44
යන ශීර්ෂය යටලත් බදු පැනවීම හා පිරිවැය ආපසු ලබාගැනීම වැනි ආර්ිකය ආශ්රිත ප්රශතන සම්බන්ධලයන් කටයුු
කරන එක්ෂ ලකාටසක්ෂ ප්රතිපත්ති සම්පාදකයන් අතර සිටියහ. ජාතික සනීපාරක්ෂෂක හා මළාපවහන කළමනාකරණ
ප්රතිපත්තියක්ෂ පවතින බවක්ෂ ලනාලපලන්. එලහත්, එවැන්නක්ෂ ලකටුම්පත් කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කර තිලේ.
ජල සම්පාදන හා ජල/මළ අපපවහන ලසතවා සුව ප්රධාන අංග/ අදියර ුනක්ෂ තිබිය හැකිය. එනම්, පානීය ජලය
නිෂතපාදනය (ලහෝ පල්ලලදෝරු/ මළාපවහන අපවහනය පවිත්ර කිරීම), සම්ලේෂණය හා ලබදාහැරීම (අවසන්
පාරිල ෝගිකයා ලවත යම් ආකාරයකින් පානීය ජලය රැලගන යාම ලහෝ අපද්රවය යම් ආකාරයකින් එක්ෂරැසත කිරීම)
සහ බිල්ලපත් ක්රියාවලියයි. පානීය ජලය සම්බන්ධ සැපයුම් ක්රියාවලිය පාරිල ෝගිකයාලගන් අවසන් ලව්. පල්ලලදෝරු/
මළාපවහන අපවහනය සම්බන්ධලයන් නම්, එය ආරම් වන්ලන් පාරිල ෝගිකයාලගන්ය. විදුලිය ලහෝ විදුලි
සංලේශනය ලමන් ලනාව, නාගරික ප්රවාහන ලසතවයට සමානව, ජල සම්පාදනය සහ පල්ලලදෝරු/ මළාපවහන ලසතවා
දැඩි ලලස ප්රාලේශීය ලව්.
ජාල හා ධාරිතාව විසින් ආවරණය කරනු ලබන ප්රලේශය ුළ නළ ජලය සහ මළාපවහන ලසතවා ලවළඳලපාළවල්ල
සාමානයලයන් ඒකාධිකාරීය. බහුවිධ තරඟකාරී ආයතන මගින් එම ලසතවා කාර්යක්ෂෂම ලලස සම්පාදනය කළ
ලනාහැකිය. ලබදාහැරීම් ජාලයක්ෂ පිහිටුවීම සඳහා අවශය විශාල ආලයෝජනය සහ සෑම පාරිල ෝගිකයකුටම ලසතවා
සැපයීම සඳහා යන පිරිවැය අඩුවීම ලහතුලවන්, ලමම ලසතවා ලබාලහෝවිට කාර්යක්ෂෂම අන්දමින් සපයනු ලබන්ලන්
තනි ආයතනයක්ෂ විසිනි. බව්සර් මගින් ජලය සැපයීම හා ලබෝතල්ල කළ ජලය ලබදාහැරීම යනු තරඟකාරීත්වයක්ෂ
තිබිය හැකි විලශතිත ලවළඳලපාළවල්ලය.
මළාපවහනය යනු නිවාස හා වයාපාර භූගත මළාපවහන ජාලයකට සම්බන්ධ කරන ලසතවාවකි. මළ ද්රවය (පවිත්ර
කිරීලම් පේධතියක්ෂ (එවැන්නක්ෂ තිලේ නම්) ලවත රැලගන යනු ලැලේ. ඉන්පසු, පවිත්ර කරන ලද ලහෝ ලනාකරන ලද
අපද්රවය මුහුදට ලහෝ යම් බැහැර කරන සතථානයකට දමනු ලැලේ. ලමම අධි ප්රාේධන පිරිවැය ලසතවාලව් සාධනීය
බහිරතාවන් සැලකිය යුු තරම්ය. සාමානයලයන්, මළාපවහන ලසතවා සඳහා ගාසතු මහ නගර ස ා ගාසතුවලට
අඩංගු කර සැකසීලම් ප්රවණතාවක්ෂ තිලේ. එය මිනීලමහි ලත්රුමක්ෂ නැත. එලහත්, කාර්මික හා වානිජ ාවිතාවන්
අනුව සතථානය අනුව ගාසතු අය කළ හැකිය.
මළ ද්රවය බැහැර කිරීලම් ලසතවා යනු, ලසෞඛ්යයට ලහෝ ජල මූලාශ්රවලට හානියක්ෂ ලනාවන පරිදි නගරවල ජනයා
ජීවත් වන සතථානවලින් අපද්රවය ඉවත් කිරීලම් ඉතාම ලහාඳ ක්රමයයි. උදාහරණයක්ෂ ලලස, මළාපවහන ජාලය මගින්
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ලසතවා ලනාසපයනු ලබන ලකාළඹ නගරලේ ප්රලේශවල පිරුණු වැසිකිළි වලවල්ල හිසතකිරීම සඳහා ලකාළඹ මහනගර
ස ාව විසින් ගලි බව්සර ලසතවාවක්ෂ සපයනු ලැලේ. එම ගලි බව්සර විසින් මළ ද්රවය පිරිසිදු කිරීලම් සතථානය ලවත
රැලගන යනු ලැලේ. එම සතථානලේදී ඒවා මළාපවහනය සමග සම්බන්ධ කළ හැකිය. මනාව සකසන ලද මළ
ටැංකිවලට අමතරව ගලි බව්සර ාවිතා කරමින් මළ ද්රවය ඉවත් කිරීම මළ ද්රවය කළමනාකරණලේදී අඩු
ජනගහනයක්ෂ සිටින ප්රලේශ සඳහා වඩාත් ලයෝගය ක්රමයයි. එය වනාහි ලපෞේගලික ගලි බව්සර ලමලහයුම්කරුවන්
විසින් රට පුරා සපයනු ලබන ගාසතු අයකරන ලසතවාවකි. බැහැර කිරීලම් සතථාන සම්බන්ධ සීමාසහිතකම් පැවතියද,
එම ලසතවාවන් සම්පාදනය සම්බන්ධලයන් ඒකාධිකාරයක්ෂ බිහිවීලම් ප්රවණතාවක්ෂ නැත (ඇතැම්විට අනවසරලයන්
මළ ද්රවය බැහැර කරන අවසතථා තිලේ). ගාසතු සකසත කිරීලම්දී, අනවසර බැහැරකිරීම් වලට සානුබලදීම් ඇති
ලනාවන ලලස ඒවා සකසත කිරීම ඉතා වැදගත්ය.
කලින් පරිච්ලේදවල විසතතර කරන ලද පරිදි, ඒකාධිකාරී ලසතවාවන්ලේ නියාමනය සාධාරණීකරණය කරනු ලැලේ.
එලමන්ම ලතාරුරුවල දැඩි අසමමිතිකත්වයක්ෂ ඇති විට නියාමනය අවශය ලව්. තරඟකාරීත්වය ඇතිකළ හැකි
සතථානවල නියාමනය සරල කළ හැකිය. එලසතම, තාවකාලිකව නියාමනයන් නිදහසත කල හැක. ලතාරුරු
අසමමිතිකත්වය සම්බන්ධලයන් වන ගුණාත්මක ාවලේ නියාමනයන් මගින් ලතෝරාගැනීම් සඳහා අවශය වන
ලතාරුරු සම්පාදනයට වැඩි බරක්ෂ ලබාලදයි.

4.1 නියාමනයට ලක්ෂකරනු ලබන ආයතන
දිරිගැන්වීම් මගින් නියාමනයට ලක්ෂවන ආයතනවල චර්යාවන් බලපෑමට ලක්ෂවිය හැකි බව උපලයෝගිතා
නියාමනලේ පිළිගැනීමකි. ඒ ලවනුලවන්, ලවනකක්ෂ කිරීලම් හැකියාව තිලබන ආයතන අවශයය. ඒ ලවනුලවන්,
නියාමනයට ලක්ෂවන ආයතනලේ සීමා නිර්ණය කිරීම අවශයය. ඒ ලවනුලවන් තීරණ ගැනීලම් හැකියාව තිලබන
ලලනතික පුේගල ාවයක්ෂ සහිත ආයතන අවශයය. එයට විරුේධව නඩු දැමිය හැකි විය යුුය. නැතිනම් එයට නඩු
දැමිය හැකි විය යුුය.
සරලම සතවරූපලයන් ගත් කල, නියාමනයට ලක්ෂවන ආයතනලේ සියු වයාපාර බලපත්රලේ විසතතර කර තිලබන
අතර, ගුණාත්මක ාවය සම්බන්ධ අංග ද ඇුළුව ගාසතු නිර්ණය කරනු ලබන්ලන් නියාමන ආයතනය විසිනි.
ආයතනලේ ගිනුම් මගින් වයාපාරය නිවැරදි ලලස නිරූපණය විය යුුය. ඒවා නියාමන ආයතනලේ පරීක්ෂෂාව සඳහා
විවෘත විය යුුය. සාමානයලයන් ගත් කල, නියාමනයට ලක්ෂ ලනාවන ඕනෑම වයාපාරික කටයුත්තක්ෂ ලවනම
සමාගමක්ෂ මගින් සැපයිය යුුය. නැතලහාත්, එවැනි ගිනුම්වල මුදල්ල ලවනත් කටයුුවලට ලනාලයදලවන බවට
ඇපවී තිබිය යුුය. නියාමනය ලනාකරන ලද කටයුුවලට නියාමනය කරන ලද වයාපාර මාර්ග හරහා සහනාධාර
ලනාලැබිය යුුය. එවැනි ආදර්ශයක්ෂ ුළ, ආයතනයක්ෂ නියාමනයට ලක්ෂකිරීම මගින් අනිවාර්යලයන් එමගින්
පිරිනමනු ලබන සියු ලසතවා නියාමනයට ලක්ෂවීම සිදුලව්. නියාමනයට ලක්ෂ ලනාවන ඒවා ලවනම තබාගනු ඇත.

4.1.1 නළ ජල ලමලහයුම්කරුවන්
ඒ අනුව, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල පනලතහි45 වගන්තිවලට ලගන එනු ලබන සංලශෝධන
මගින් කලාපීය ඒකක පිහිටුවිය යුුය. ඒවා ලකළින්ම ලහෝ ප්රධාන ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය
හරහා අවසන් හිමිකරු වන ශ්රී ලංකා රජයට වගකියන තත්වයට පත්කළ යුුය. එලසතම, වයවසතථාපිත ආයතනවල
සාමානය වගකීම්වලට යටත් වනු ඇත. කාලීනව විගණන වාර්තා සැපයීම එවැනි වගකීමකි. පදිංචි නිවාසවලට,
කර්මාන්තවලට, මළාපවහන ලසතවාවලට ආදියට ජලය සම්පාදනය කිරීම වැනි වයාපාර මාර්ග ප්රධාන බලපත්රවල
ලහෝ ලවනම බලපත්රව විසතතර කරනු ලැලේ. ලමය පහසුම ආකාරය විය හැකිය.
පළාත් පාලන ආයතන විසින් ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා පමණක්ෂ ලනාව ලබාලහෝ ලසතවා සපයනු ලැලේ. පළාත්
පාලන ආයතනවලට ලලනතික පුේගල ාවය ඇත. ඔවුන්ට නඩු පැවමට ලහෝ නඩු පැවරීමට ලක්ෂවිය හැකිය. ඔවුන්
විසින් සපයනු ලබන පල්ලලදෝරු/ මළාපවහන ලසතවා පමණක්ෂ පළාත් පාලනය පිළිබඳ පළාත් ලකාමසාරිසතවරයා
යටලත් පිහිටුවන ලද නියාමන ඒකකය හරහා ලදමුහුන් නියාමනයකට ලක්ෂලකලර්. පළාත් පාලනය පිළිබඳ පළාත්
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ලකාමසාරිසතවරයා ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන් ස ාව ලවනුලවන් ක්රියාත්මක වන මුත්, කිසියම් දුරකට
සතවාධීනත්වයකින් කටයුු කරයි. ගිනුම්වල මුදල්ල ලවනත් කටයුු සඳහා ලනාලයලදන පරිදි ලවන්කිරීම පිළිබඳ
ප්රශතනයට ආරම් ලේදී එතරම් පිළිගැනීමක්ෂ ලැලබන්ලන් නැත. එලහත්, පිරිවැය උපාංග අඩංගු සූත්රයක්ෂ මත පදනම්
වූ ඵලදායී නියාමනයක්ෂ ලවනුලවන් එය සිදුකළ යුුය.
වැඩිලයන්ම දුෂතකරතාවලට මුහුණලදන්ලන් ප්රජාමූල සංවිධානයි. ලබාලහෝ ප්රජාමූල සංවිධාන ලියාපදිංචි කර
තිලබන්ලන් ප්රාලේශීය ලල්ලකම් කාර්යාලලේය. ඒ සමාජ ලසතවා ලදපාර්තලම්න්ුලව් සමාජ සංවර්ධන සංවිධාන
ලලසයි. එලසතම, ජාතික ප්රජා ජල සම්පාදන ලදපාර්තලම්න්ුලව් ජල සැපයුම් කළමනාකරණය කරන ප්රජාමූල
සංවිධාන ලලස ද ඒවා ක්රියාත්මක ලව්. බැංකුවක ගිනුමක්ෂ ආරම් කිරීමට එය ප්රමාණවත් බව ලපලන්. ජල
සම්පාදනය හා සනීපාරක්ෂෂාව වැඩිදියුණු කිරීම (WaSSIP) වයාපෘතිය විසින් එහි ආයතනික සංවර්ධන සහ ධාරිතා
ලගාඩනැගීලම් උපලේශකත්වය (COWI IDC CEYWATER, 2019) මගින් ප්රජාමූල සංවිධාන 1891 අංක 18 දරණ
සමාජ ආඥාපනත යටලත් ලියාපදිංචි වීලම් නීතියම තත්වය ලබාගත යුු බව ලයෝජනා කරන ලදී.
අඟුණලකාළපැලැසතස සමගි ප්රජාමූල සංවිධානය විසින් අපහරණය කරන ලද එහි අරමුදල්ල ලබාගැනීමට උත්සාහ
කිරීලම්දී මුහුණදුන් දුෂතකරතා (10 පරිච්ලේදය, 10.1 මංජුසාව) මගින් නිරූපණය වන්ලන් වර්තමාන ක්රමලව්දවල
අප්රමාණවත්කමයි.46
ඔවුන්ට ලයදීමට සිදුවන අදාළ නැති (අවමංගලයයන්හිදී මූලය ආධාර සැපයීම වැනි) ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ ලබාලහෝ
ප්රජාමූල සංවිධාන නිලයෝජිතලයෝ කතා කළහ. එය කරනු ලබන්ලන් ප්රජාමූල සංවිධානලේ සමගිය
පවත්වාගැනීමටයි. එමගින් කලට ලව්ලාවට බිල්ලපත් ලගවනු ලබන බව තහවුරු කරගනු ලැලේ. ලමවැනි
ක්රියාකාරකම්, ඒවා නිසි ලලස ගිනුම්ගත කර, සාමාජිකත්වය විසින් අනුමත කර තිලේ නම්, ප්රජාමූල සංවිධානයට
බරපතල තර්ජනයක්ෂ වන්ලන් නැත. ලකලසත ලවතත්, ලමවැනි අමතර වියදම් ලහතුලවන් අුත්වැඩියා කිරීම් හා
නඩත්ු කිරීම් වැනි අතයවශය කටයුු නැවැත්වීම සිදුලනාවිය යුුය. ඒවාලේ සීමාවක්ෂ තිබිය යුුය (10
පරිච්ලේදලයහි නිර්ලේශ කර තිලේ). සරුසාර ප්රජාමූල සංවිධාන විසින් තම අරමුදල්ල සාමාජිකයන්ට ක්ෂුද්ර මූලය ණය
සැපයීම සඳහා ලයාදාගන්නා බව වාර්තා විය. ප්රජාමූල සංවිධාන සංචිතවලට ඉහළ ප්රතිලා ලැලබන පරිදි ඒවා
නඩත්ු කරගැනීලම් ක්රම අවම වීම ලමවැනි ක්රියාවලට ලහතුවක්ෂ විය හැකිය. ලකලසත ලවතත්, ප්රජාමූල සංවිධානවල
සතලව්ච්ඡා නිලධාරීන් මුදල්ල ණයට දීලම් කටයුුවල නියැලීම අවදානම් සහගතය. එමගින් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුලව්
නීතිරීති උල්ලලංඝනය වීමද සිදුවිය හැකිය. ප්රජාමූල සංවිධානයක්ෂ ජල සම්පාදනය පැත්තකින් තබාලගන ක්ෂුද්ර මූලය
ආයතනයක්ෂ බවට පත්වීම වැළැක්ෂවිය යුුය. එලසත කළ යුත්ලත් ක්ෂුද්ර මූලය මගින් මූලික වයාපාරයට ඇති කරනු
ලබන අවදානම නිසාම ලනාලව්. ලමවැනි ක්රියාකාරකම් උපලයෝගිතා නියාමනලේ සීමා ුළ නියාමනය කළ
ලනාහැකිය. ආරක්ෂෂක ක්රියාමාර්ග සම්බන්ධ නිර්ලේශ 10වන පරිච්ලේදලේ දැක්ෂලව්.
උපලයෝගිතා නියාමන සතවරූපයට ගැලපීම සඳහා සතලව්ච්ඡා සංවිධාන සමාගම් පනත යටලත් ලියාපදිංචි විය යුු
බවට ලකාන්ලේසි පැනවීම අසාධාරණය. කළ හැකි ලදය වන්ලන් ජල සම්පාදනය හා සනීපාරක්ෂෂාව වැඩිදියුණු
කිරීම (WaSSIP) වයාපෘතිය මගින් ලයෝජිත අතරමැදි විසඳුමයි. එනම්, සමාජ ආඥාපනත යටලත් ලියාපදිංචි වීමයි.
ඒ සඳහා වන ආදර්ශ වයවසතථාව සම්මත කරගැනීමයි. (10 පරිච්ලේදය; 10.4 නිර්ලේශය). ඔවුන්ලේ ගිනුම් නිසි ලලස
නඩත්ු කර විගණනය කළ යුුය. එලසත කළ යුු වන්ලන් නියාමක ආයතනය ලනාවන ලවනත් ආයතනයක්ෂ
විසිනි. උපලයෝගිතා නියාමනයට බාහිර අරමුණු ලවනුලවන් වන ජාතික ප්රජා ජල සම්පාදන ලදපාර්තලම්න්ුව විසින්
නම්කරන ලද ආයතනයක්ෂ විය හැකිය.
කුඩා බලපත්ර හිමියන් විසින් අනුගත විය යුු තත්වයන්ලේ බර අවම කිරීලම් අවශයතාව ලබාලහෝ නියාමන පේධති
විසින් හඳුනාලගන තිලේ. තක්ෂලසතරු කරන ලද හුවමාරු පිරිවැය සහ සාලප්තක්ෂෂ වශලයන් කුඩා සමාජ හා ආර්ික
බලපෑම මත පදනම්ව ඒවාට සැහැල්ලු අධීක්ෂෂණයක්ෂ පවරා තිලේ. උදාහරණයක්ෂ ලලස, ාවිතා කරන්නන් විසින්
සාමූහිකව ජල ගාසතුව සම්මත කළ විට නියාමන ආයතනය විසින් ගාසතු නියාමනලයන් වැළකී සිටිය හැකිය.
ප්රජාමූල සංවිධානය විසින් නියාමනය කරන ලද ගාසතු යටලත් ලතාග වශලයන් ලබාගන්නා ජලය ලබදාහරින්ලන්
නම් යම් පරාසයක්ෂ ුළ මිල නියම කිරීම ලවනුලවන් සාධාරණීකරණයක්ෂ තිබිය හැකිය. ජලලේ ගුණාත්මක ාවය
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No conclusion is proffered on the allegation.
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පිළිබඳ පවතින පුළුල්ල අවධානය සැලකිල්ලලට ගත්විට, ජලලේ ගුණාත්මක ාවය සම්බන්ධ බලපත්ර ලකාන්ලේසි
උල්ලලංඝනය කරන්නන් සම්බන්ධලයන් ක්රියාකිරීම සඳහා ඇතැම් නිල බලතල පවත්වාගැනීලම් වාසි තිබිය හැකිය
(වැඩිදුර විසතතර 5 පරිච්ලේදලේ).

4.1.2 ජල බව්සර් ලමලහයුම්කරුවන්
ජල බව්සර ලමලහයුම්කරුවන් විසින් සපයනු ලබන ලසතවාව ලවනුවට නළ ජලය ලබාදිය හැකිය. අවසන් ාවිතා
කරන්නා බව්සර් ාවිතය පිළිබඳ කිසිවක්ෂ ලනාදැන සිටින්නට පවා ඉඩ තිලේ. බව්සර් ලමලහයුම්කරුවන් විසින්
ජලය ලබාගන්නා මූලාශ්රවල ආරක්ෂෂාව හා බව්සර්වල ආරක්ෂෂක ප්රමිති පිළිබඳ මහජන අදහසත විමසීලම්දී සැක සංකා
මුවිය. ඒවා සුදු යකලඩන් හැදූ ඒවාද? ඒවා ාවිතා කරනු ලබන්ලන් ජලය ප්රවාහනය කිරීමට පමණක්ෂද?
තමන් නියාමනය කිරීමට සිටින ලසසු ආයතන සම්බන්ධ දුෂතකරතා ඇතැලමකු විසින් ලපන්වාලදන ලදී (උදා: උුරු
පළාලත් උපලදසත විමසීම, 1 පරිච්ලේදලේ 1.1 ලකාටස). තරඟකාරීත්වයට විවෘත, එම නිසා සැහැල්ලු ලලස
නියාමනය කළ යුු වූ වයාපාරයක්ෂ වුව ද, ජල මූලාශ්රවලට තිලබන බලපත්ර ලහතුලවන් පවතින වරප්රසාදිත තත්වය
නිසා ලවළඳලපාළ බලයක්ෂ ඔවුන්ට තිබිය හැකිය (උදා: සියු ලමලහයුම්කරුවන්ට ලතාග සැපයුම්කරුවන් ලවතින්
ජලය ලබාගැනීලම් අවසරය නැත. භූගත ජලය ලබාගැනීම සම්බන්ධලයන් ද සීමා තිබිය හැකිය). ලතාග ජල
සැපයුම්කරුවකු ලවනසතකම් සිදුවන ාවිතාවක ලයලේ නම්, නියාමකවරයා සැපයුම් දාමලේ අදාළ සතථානලේදී
මැදිහත් වී තම තරඟකාරීත්වය සම්බන්ධ බලය ාවිතා කළ යුුය.47
බව්සර් ලමලහයුම්කරුවන්ට බලපත්ර ලබාදීලම් බලය නියාමක ආයතනයට ලබාදිය යුුය. එහිදී හැකිතරම් අවම,
අතයවශය නියාමන ලරගුලාසි ඇුළත් කරන්නට ද, ලවළඳලපාළ බලය ලනාමැති අවසතථාවන්හිදී නියාමනලයන්
තාවකාලිකව නිදහසත කිරීමට ඉඩහැරීමට ද නමයශීලීත්වය තිබිය යුුය. පසුව සඳහන් කරන ලද අවසතථාලව්දී පවා
උපලයෝගිතා නියාමක ආයතනය විසින් ලබාලදන ලද බලපත්රය විසින් සපයන ලද නීතයානුකූල ාවය ඔසතලසත
ඔවුන්ට ලවනත් පාර්ශතවවල අතලපවීම්වලින් ආරක්ෂෂාව ලැබිය යුුය. ලසෞඛ්ය බලධාරීන් ලහෝ ශ්රී ලංකා ප්රමිති
ආයතනය විසින් පනවනු ලබන ප්රමිතිවලට අනුගත වීලම් ලකාන්ලේසි ද බලපත්රයට ඇුළත් කළ හැකිය.
උල්ලලංඝනයක්ෂ සිදුවුවලහාත් ලයදිය හැකි ප්රතිකර්ම ද එමගින් ලබාලදයි.
පානය සඳහා ලනාවන ජල සම්පාදනය කරනු ලබන බව්සර් ලමලහයුම්කරුවන් හට ලවනසත බලපත්රයක්ෂ නිකුත් කළ
හැකිය. එයට ලසෞඛ්යය හා ආරක්ෂෂාව සම්බන්ධ ලකාන්ලේසි අඩංගු වන්ලන් නැත. උපලදසත විමසීලමන් අනුරුව
ඔවුන් බලපත්රවලින් නිදහසත කිරීම ද සිදුකළ හැකිය. ඔවුන් ගංගා සහ ජලාශ වැනි මූලාශ්රවලින් ජලය ලබාගන්ලන්
නම්, ඔවුන්ට ඉඩම් ලකාමසාරිසතවරයාලගන් අදාළ බලපත්රයක්ෂ ලබාගැනීමට සිදුවනු ඇත. කණින ලද ළිංවලින් ජලය
ලබාගන්ලන් නම්, ජල සම්පත් මණ්ඩලලේ අවසරය ලබාගත යුුය. 10 පරිච්ලේදලේ නිර්ලේශ කර තිලබන
ක්රියාමාර්ග ලමම තීරණයට අදාළ කරගත හැකිය.

4.1.3 මළද්රවය බැහැර කිරීලම් ලසතවා ලමලහයුම්කරුවන්
ගලි බව්සර ලමලහයුම්කරුවන් සම්බන්ධලයන් ද සමාන තර්කනයක්ෂ අනුගමනය කළ හැකිය. ඔවුන් ලයදී සිටින
වයාපාරය ඒකාධිකාරී සතවරූපයක එකක්ෂ ලනාලව්. ගුණාත්මක ාවය එහිදී එතරම් අදාළ නැත. කලට ලව්ලාවට
වැඩකිරීම හා වලවල්ල හිසතකිරීලම්දී අනුගමනය කරනු ලබන ලසෞඛ්යාරක්ෂිත ාවය හා සම්බන්ධ ලකාන්ලේසි
බලපත්රවලට ඇුළත් කළ හැකිය.
ගලි බව්සර ලමලහයුම්කරුවන් මුහුණදීමට ඉඩ තිලබන ගැටුවක්ෂ වන්ලන් පවිත්ර කිරීලම් පේධති ලවත මළ ද්රවය
බැහැර කිරීලම්දී ඇතිවන ප්රශතනයි. ලම් සම්බන්ධ ප්රශතන බසතනාහිර හා දකුණු පළාත් උපලදසත විමසීම්වලදී මුවිය.
ජල මාර්ගවලට මළ ද්රවය බැහැර කිරීලම් විකල්ලපය අතිශය යානක එකකි. එලහත්, එය වැළැක්ෂවීම ද දුෂතකරය.
නීතයානුකූ අන්දමින් පහසුලවන් මළ ද්රවය බැහැර කිරීලම් පහසුකම් සැපයීම මහජන අභිලාෂයන් සම්බන්ධලයන්
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Public Utilities Commission Act, No. 35 of 2002, Chapter V (sections 22-27).

57

වැදගත්ය. බලපත්රලාභී ලමලහයුම්කරුවන්ලේ ගාසතු අවම මට්ටමක තබාගැනීම, නිසි බැහැරකිරීලම් පහසුකම් ලවත
ප්රලව්ශය ලබාදීම සහ එවැනි පහසුකම් තවත් ඉදිකිරීම නිර්ලේශ කර තිලේ (1 පරිච්ලේදලේ 1.3.5 ලකාටස).
සුවිලශතෂ තත්වයන්හිදී හැර පාරිල ෝගිකයන්ලගන් අයකරනු ලබන ගාසතු නියාමනය කිරීමට ලහතුවක්ෂ නැත.ගාසතු
නියාමනලයන් ලතාර බලපත්ර ලම් සඳහා නිවැරදි විසඳුමයි (3 පරිච්ලේදය, 3.1 මංජුසාලවහි වැඩිදුර විසතතර තිලේ).
බලපත්ර ලනාමැති ලමලහයුම්කරුවන්ට එලරහිව නඩු පැවරිය හැකිය.

4.1.4 ඇසුරුම් කළ පානීය ජලය සපයන්නන්
කුමන ආකාරලයන් සම්පාදනය කළත්, පානීය ජලය යනු බීමට සුදුසු ජලයයි. විවිධ ආකාරවලින් තමන් ලබාගන්නා
ජලයට ාවිතා කරන්නන් විසින් සෑම ආකාරයකම විෂයමූල, මලනෝමූල සාධක එකු කරලගන එක්ෂ ආකාරයක්ෂ
අලනකට වඩා වටිනාකමින් ඉහළ යයි සැලකිය හැකිය. උුරු මැද පළාලත් ඇතැම් ජනයා පානය කරන්ලන් විශාල
ලහෝ කුඩා ඇසුරුම්වලින් මිලදීගන්නා RO ජලය පමණි. නළ ජලය පාවිච්චි කරන්ලන් පානය ලනාවන ලවනත්
අරමුණු ලවනුලවනි. තහවුරු කරගත ලනාහැකි වුවද, ඇතැමුන් පවසන පරිදි ජනයා RO රසයට ලකතරම් ඇේබැහි වී
සිටීද යත් එම රසය ගැනීම සඳහා රසායනික එකු කරනු ලැලේ
ලකලසත ලවතත්, විශතවාසය පිළිබඳ කුඩා ලවනසතකම් ලදකක්ෂ මගින් ලම්වා සම්ූර්ණලයන්ම ලවනසත මාදිලිවලින්
ආලේශ කළ හැකිය. නියං කාලලේදී නළ ජලය සැපයීමට ලනාහැකි අවසතථාවලදී, බව්සර් ාවිතා කරමින් ගෘහසතථ
ටැංකිවලට ජලය සැපයීමට සිදුලව්. එම ආලේශකයට විකල්ලපයක්ෂ නැත. ඉහත 4.1 ලකාටලසහි සාකච්ඡා කරන ලද
පරිදි, බව්සර් ලමලහයුම්කරුවන් හට බලපත්ර ලබාදීම එමගින් සාධාරණීකරණය ලව්.
ලබෝතල්ල කරන ලද ජලය සම්බන්ධලයන් ඇති තත්වය වඩා ගැටුකාරීය. වර්තමානලේදී ලබෝතල්ල කරන ලද ජල
පේධති ලසෞඛ්ය අමාතයාංශලේ ආහාර පාලන පරිපාලන ඒකකලේ බලාධිකාරයට යටත් ලව්. ඒ පිළිබඳ 5
පරිච්ලේදලේ 5.1 ලකාටලසහි විසතතර කර තිලේ. ඉහත සටහන් කරන ලද පරිදි , 2010 ජාතික පානීය ජල ප්රතිපත්තිය
මගින් ලබෝතල්ල කරන ලද ජලය සුවිලශතෂ වශලයන් බැහැර කරන ලදී. එකම කටයුත්ත රාජය ආයතන ලදකක
අධීක්ෂෂණයට යටත් වීම වැළැක්ෂවීම හා එමගින් අවුල්ල සිදුවීම වැළැක්ෂවීම එහි අරමුණයි.
ජාතික ප්රතිපත්තියක්ෂ සම්පාදනය කරන ලද 2009 වසලර් සිට තත්වයන් ලවනසත වී තිලේ. හඳුනා ලනාගත් නිදන්ගත
වකුගඩු ලරෝගය ආශ්රිත භීතිය ලහතුලවන් ලබෝතල්ල කරන ලද ජලය හා විවිධ ප්රමාණයන්ලේ ඇසුරුම්වල RO ජලය
පානය කිරීම ශීඝ්රලයන් වර්ධනය වී ඇත. පානීය ජල ලබෝතල්ල නිෂතපාදකයන්ට විධිමත් ලියාපදිංචි කිරීලම් ක්රමයක්ෂ
තිලේ.48 ලකලසත ලවතත්, පළාත් උපලදසත විමසීම්වලදී ලසෞඛ්ය නිලධාරීන් විසින් RO ජල සැපයුම්කරුවන්
නියාමනය කිරීම සඳහා විධිමත් ක්රමලව්දයක්ෂ ලනාමැතිවීම පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කරන ලදී. කුරුණෑගල
ලසෞඛ්ය නවදය නිලධාරිවරයා පැවසූ පරිදි ඔහු දන්නා RO පේධති 25ක්ෂ පමණ තිලේ. ඒ අතරින් ලියාපදිංචි කර
තිබුලණ් ලදකක්ෂ පමණි. 5 පරිච්ලේදලේ ලයෝජනා කර තිලබන පරිදි ලමම ආයතනවලට බලපත්ර ලබාදීලම්
ක්රමලව්දයක්ෂ ආරම් කිරීම පිළිබඳ ලසෞඛ්ය අමාතයාංශලේ ආහාර පාලන පරිපාලන ඒකකය සමග සාකච්ඡා කළ
යුුය. ඔවුන්ලේ වගකීම් සම්බන්ධලයන් අවලබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් කළ යුුය.

4.2 නිර්ලේශ
ක්රියාමාර්ග

ගනු ලබන්දන්

සහාය

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය සහ පළාත් පාලන ආයතන විසින්
පළාත් ඒකක ලවත බලපත්ර නිකුත් කළ
යුුය. පිරිනැමීම සඳහා ඔවුන්ට අවසර

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව සහ පළාත් ස ාවල
නියාමන ඒකක

පළාත් පාලන පළාත්
ලකාමසාරිසතවරයා
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තිලබන සියු ලසතවා එහි විසතතර කර තිබිය
යුුය.
ප්රජාමූල සංවිධානවල ලමලහයුම් සතවරූපයට
අනුකූල බලපත්ර නිකුත් කළ යුුය.

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව සහ පළාත් ස ාවල
නියාමන ඒකක

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව

පානීය ජලය සපයන බව්සර්
ලමලහයුම්කරුවන්ට ගාසතු තාවකාලිකව
නියාමනලයන් නිදහසත කරන ලකාන්ලේසි
සහිත බලපත්ර නිකුත් කළ යුුය.

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව සහ පළාත් ස ාවල
නියාමන ඒකක

ලසෞඛ්ය නවදය
නිලධාරීන් සහ ශ්රී ලංකා
ප්රමිති ආයතනය

පානීය ලනාවන අවශයතා ලවනුලවන් ජලය
සපයන බව්සර් ලමලහයුම්කරුවන්ට බලපත්ර
නිකුත් කිරීම සම්බන්ධලයන් උපලදසත විමසීම්
පැවැත්වීම

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව සහ පළාත් ස ාවල
නියාමන ඒකක

පළාත් ඉඩම්
ලකාමසාරිසතවරු සහ
ජල සම්පත් මණඩලය

ලතාග ජලයට ප්රලව්ශය වැනි සැපයුම් දාමලේ
වැදගත් සතථානවලදී ලවනසත අන්දමින්
සැලකීම වැළැක්ෂවීම සඳහා තරඟකාරීත්ව
නීති මත පදනම් වූ මැදිහත්වීම්වලට අවසර
ලදන විධිවිධාන ඇුළත් කිරීම

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව සහ පළාත් ස ාවල
නියාමන ඒකක

ලපෞේගලික ගලි බව්සර ලමලහයුම්කරුවන්ට
තාවකාලිකව නියාමනලයන් නිදහසත කරන
ලකාන්ලේසි සහිත බලපත්ර නිකුත් කිරීම

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව සහ පළාත් ස ාවල
නියාමන ඒකක

ඇසුරුම්වල පානීය ජලය ලබාලදන
සැපයුම්කරුවන්ට බලපත්ර ලබාදීමට ලහතු
වන සාකච්ඡා සඳහා මුලපිරීම සහ/ලහෝ
ලසෞඛ්ය අමාතයාංශලේ ආහාර පාලන
පරිපාලන ඒකකය සමග අවලබෝධතා
ගිවිසුමක්ෂ අත්සන් තැබීම

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව සහ පළාත් ස ාවල
නියාමන ඒකක

ලසෞඛ්ය අමාතයාංශලේ
ආහාර පාලන පරිපාලන
ඒකකය
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5.0 ගුණාත්මක ාවය නියාමනය කිරීම
උපලදසත විමසීම්වලදී කතා කළ ලබාලහෝ ලදලනකු ලපන්වා දුන් කාරණයක්ෂ වන්ලන් ප්රජා ජල සම්පාදනලේ මුල්ල
යුගලේදී මිනිසුන් අලප්තක්ෂෂා කලළත ජලය මිස එහි ගුණාත්මක ාවය ලනාවන බවයි. එලහත්, හඳුනා ලනාගත්
නිදන්ගත වකුගඩු ලරෝගය ඇුළු ලබාලහෝ ලහතු නිසා මෑත කාලලේදී වැදගත්ම කාරණය බවට ගුණාත්මක ාවය
පත්වී තිලේ. දැනට ජලය තිලබන අයලේ මූලික අවධානය වන්ලන් මිල ලනාව ගුණාත්මක ාවයයි. අතීතලේදී
ලමන්, හුලදක්ෂම තමන් පානය කරන ජලලේ පැහැලයන් හා රසලයන් පමණක්ෂ එහි ගුණාත්මක ාවය විනිශතචය කළ
ලනාහැකි බව පාරිල ෝගිකයන් අවලබෝධ කරලගන තිලේ. ගුණාත්මක ාවය නියාමනය කිරීම සඳහා දැඩි ඉල්ලලීමක්ෂ
තිලේ. එය මූලිකව සිදුවිය යුත්ලත් ජලය ලසෞඛ්යයට හානිකර ලනාවන බව තහවුරු කිරීලමනි. ආරක්ෂිත ලලස
කළමනාකරණය කරන ලද ජලය අවශය ලවලාවට ලබා ගැනීම පිළිබඳ සංකල්ලපය තිරසර සංවර්ධන අරමුණුවල
ලකාටසකි. එලහත්, ලමම පරිච්ලේදලේ අවධානය ලයාමුවන්ලන් ලසෞඛ්යයට හා ආරක්ෂෂාවට තර්ජනයක්ෂ ලනාවන
ජලය ලකලරහි පමණක්ෂය.

5.1 ලසෞඛ්යය හා ආරක්ෂෂාව සම්බන්ධ නියාමනය
වර්තමානලේදී, පානීය ජලය සම්බන්ධලයන් ක්රියාකාරී නියාමකවරුන් වන්ලන් මහජන ලසෞඛ්ය පරීක්ෂෂකවරුන් හා
ඔවුන්ලේ ප්රධානීන් වන ලසෞඛ්ය නවදය නිලධාරිවරුන්,49 සහ ලසෞඛ්ය අමාතයාංශලේ ආහාර පාලන පරිපාලන
ඒකකය (FCAU) ලව්. එම නිලධාරීන් අවධානය ලයාමුකරනු ලබන්ලන් ජලය මගින් ලරෝග පැතිරීම ඇුළු කාරණා
සම්බන්ධලයනි. සැපයුම් දාමලේ විවිධ මට්ටම්වලදී යම් කාලයකට වරක්ෂ සිදුකරනු ලබන ජල පරීක්ෂෂාවලට
අමතරව, සැකසහිත ලරෝග ලක්ෂෂණ පිළිබඳ ප්රතිකාර අංශලේ නවදයවරුන් විසින් ලසෞඛ්ය නවදය නිලධාරිවරයාට
වාර්තා කළ විට, මහජන ලසෞඛ්ය පරීක්ෂෂකවරුන් විසින් අවශය ක්රියාමාර්ග ගනු ලැලේ. හම්බන්ලතාට දිසතික්ෂකලේ
වෑකන්දවලදී එවැනි ලදයක්ෂ සිදුවිය (1 පරිච්ලේදය, 1.1 මංජුසාව). මහජන ලසෞඛ්යයට තර්ජනයක්ෂ විය හැකි ආයතන
ක්රියාකාරීත්වයන් සම්බන්ධලයන් ලමම නිලධාරීන්ට සැලකියයුු බලයක්ෂ තිලේ. දැඩි දඩ පැමිණවීලම් හා ආයතන
වසාදැමීලම් හැකියාව ඔවුන්ට තිලේ.
ලසෞඛ්ය අමාතයාංශලේ ආහාර පාලන පරිපාලන ඒකකලේ නියාමන සතවරූපය සකසතවන්ලන් පාරිල ෝගික
ආරක්ෂෂාව සම්බන්ධ ප්රලව්ශයකිනි. එය විසින් අවධානය ලයාමුකරනු ලබන්ලන් ප්රමිති හා ලතාරුරු
අසමමිතිකත්වයන් දුරලීම ලකලරහිය. සාමානයලයන් ගත් කල, එහි මූලධර්මය වන්ලන් පාරිල ෝගිකයාට
විශතවසනීය ලතාරුරු සැපයීමයි. එමගින් වානිජ සම්බන්ධතාලව් ආලව්ණික අසමමිතිකත්වය අවම කරනු ලැලේ.
පාරිල ෝගිකයාට දැනුවත් තීරණ ගැනීමට අවසතථාව ලැලේ. ලම් අනුව ගත් කල, ඒකාධිකාරයන් ලහතුලවන්
පාරිල ෝගිකයාට ලතෝරාගැනීලම් අවසතථාවක්ෂ ලනාලැලබන කර්මාන්ත සම්බන්ධලයන් දැඩි නියාමනයක්ෂ අවශයය.
පාරිල ෝගිකයන්ට හානිකර විය හැකි ආහාර වැනි ාණ්ඩ හා ලසතවා සම්බන්ධලයන් ගත් කල නීති දැඩිය. එවැනි
අවසතථාවලදී, අවම ප්රමිතිවලට අනුගත ලනාවන නිෂතපාදන අලලවිය තහනම් කිරීම් සිදුවිය හැකිය.
අවසර ලත් ජල මූලාශ්ර වන උල්ලපත්, නළලිං සහ ළිං සම්බන්ධලයන් පුළුල්ල ලකාන්ලේසි පැණවීලම් හැකියාව ලසෞඛ්ය
අමාතයාංශලේ ආහාර පාලන පරිපාලන ඒකකයට තිලේ. ලබෝතල්ල කරන ලද පානීය ජල නිෂතපාදන පහසුකමක්ෂ
ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඒවා අතයවශයය. එහිදී, විලශතෂලයන්ම ජල මූලාශ්රය SLS 61:2013 ප්රමිතිය සමග අනුකූල
විය යුුය.50 මධයම පරිසර අධිකාරිය (CEA)51 විසින් මෑතදී බලාත්මක කරන ලද ලරගුලාසි මගින් පානීය ජලය
ලවනුලවන් පරිූර්ණ ප්රමිති සකසත කර තිලේ. එම ප්රමිති ජල ලබෝතල්ල කර්මාන්තශාලා විසින් ාවිතා කරනු ලබන
උල්ලපත්වලට ලමන්ම පානීය ජල පේධති සඳහා ාවිතා කරනු ලබන මුපිට ජල මූලාශ්රවලට ද අදාළය. ප්රමිති සමග
අනුගත වීම සඳහා “ලයෝගය ක්රියාමාර්ග ගන්නැයි” ඕනෑම පළාත් පාලන ආයතනයකට නිලයෝග නිකුත් කිරීලම්
බලය ලමම ලරගුලාසි මගින් මධයම පරිසර අධිකාරිය ලවත ලබාදී තිලේ. දැනට පවත්නා ඇතැම් ජල සැපයුම්
49

A system that has been in place since 1913: Uragoda, C.G. (1987). A history of medicine in Sri Lanka, from earliest
times to 1948. Colombo: SLMA, p. 150.
50
http://eohfs.health.gov.lk/food/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=153&lang=en
51
Regulations under the National Environmental Act, No. 47 of 1980, Gazette Extraordinary 2148/20, 5 November
2019.
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ලයෝජනාක්රම වලට ලමම ප්රමිති සමග අනුගත වීලම් දුෂතකරතාවක්ෂ තිබිය හැකිය. පානීය ජල සැපයුම්කරුවන් අතර
ලමම ප්රමිති පිළිබඳ දැනුවත් ාවය අවමය.

5.2 ජලලේ ගුණාත්මක ාවය අධීක්ෂෂණය කිරීම
2012 වසලර්දී, ලසෞඛ්යය හා ජල සම්පාදනය ාර අමාතයාංශ විසින් ඒකාබේධව ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට්
අවලබෝධතාවක්ෂ මගින් ජාතික ජල ගුණාත්මකතා අධීක්ෂෂණ (WQS) පේධතියක්ෂ අනුමත කරන ලදී. ජාතික ජල
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සහ ලසෞඛ්ය අමාතයාංශය (MOH) අතර සවිසතතර ලකාන්ලේසි හා වගකීම්
සහිත අවලබෝධතා ගිවිසුමක්ෂ අත්සන් කරන ලදී. UNICEF සහලයෝගය මත ක්රියාකාරී සැලැසතමක්ෂ සම්පාදනය කරන
ලදී.52 ලමම ක්රියාකාරී සැලැසතම පදනම් වූලේ ලලෝක ලසෞඛ්ය සංවිධානය විසින් නිර්ලේශ කරන ලද ජල ආරක්ෂෂක
සැලසුම් ප්රලව්ශය මතය. ඒ අනුව, සමසතත සැපයුම් දාමය ුළම අධීක්ෂෂණය අවශයය.
ජාතික හා දිසතික්ෂ මට්ටලමන් ජාතික ජල ගුණාත්මකතා අධීක්ෂෂණ කමිටු පිහිටුවන ලදී. ඒවාට අමතරව, ලසෞඛ්ය
ලසතවා අධයක්ෂෂ ජනරාල්ලවරයා සහ ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් සියු දිසතික්ෂකවලට හා
ප්රාලේශීය නිලධාරීන්ට උපලදසත සහිත චක්රලල්ලඛ් නිකුත් කරන ලදී.
ලමම ජාතික ජල ගුණාත්මකතා අධීක්ෂෂණ පේධතිය 2012 සිටම ක්රියාත්මක විය. මුලදී එමගින් යම් දායකත්වයක්ෂ
සපයන ලද මුත්, දැන් එය අක්රිය වී තිලේ.
ලහාඳින් සංකල්ලපගත කරන ලද ප්රතිපත්තිමය මැදිහත්වීමක්ෂ අසාර්ථක වන විට, එලසත සිදුවන්ලන් ඇයිදැයි
ලත්රුම්ගැනීමට උත්සාහ කිරීම ප්රලයෝජනවත්ය. ක්රියාකාරී සැලැසතම ඒ පිළිබඳ ලමලසත පවසයි: “ඵලදායී පාලන
පේධතියක එක්ෂ මූලික මූලධර්මයක්ෂ වන්ලන් ලසතවා සම්පාදකයන්ලේ භූමිකාවන් හා වගකීම් නියාමන මහජන
ලසෞඛ්ය අධීක්ෂෂණලේ වගකීම් හා භූමිකාවන්ලගන් ලවන් කිරීමයි.”53 ලසෞඛ්ය අමාතයාංශයට කුසලතා සහ පිරිසත
ලනාමැතිය යන පදනමින් එම මූලධර්මය එලව්ලල්ලම උල්ලලංඝනය කර සියු වගකීම් ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය ලවත පවරන ලදි. ලසෞඛ්ය අමාතයාංශය ලවත පවරන ලේලේ අපැහැදිලි අධීක්ෂෂණ වගකීමකි.
උපලයෝගිතා නියාමනය ක්රියාත්මක කළලහාත්, ලමම වරද මගහැරිය හැකිය.
ජාතික ජල ගුණාත්මකතා අධීක්ෂෂණ කමිටු ක්රමානුකූලව දුර්වල කරදැමීම සඳහා ලදවන ලහතුවක්ෂ විය හැක්ෂලක්ෂ
සමසතත වගකීමක්ෂ සහිත නිලයෝජිතායතනයක්ෂ ලනාමැතිකමයි. ලසෞඛ්ය අමාතයාංශය ජාතික ජල ගුණාත්මකතා
අධීක්ෂෂණ සැලැසතලම් ලජයතෂතඨ නිලයෝජිතායතනය විය. එලහත්, ජල ගුණාත්මක ාවය එහි ප්රධාන කාර්යසාධන
දර්ශක අතර ලනාතිබූන විය හැක. ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන් ස ාව සහ ප්රාලේශීය නියාමන ඒකක
ලවත ප්රධාන වගකීම පවරා තිබුණත්, කාර්යසාධනලේ ලසමින් සිදුවන ලමම බිඳවැටීම සිදු විය හැක. එයට එලරහි
එකම ආරක්ෂෂාව වන්ලන් දුර්වල ගුණාත්මක ාවය නිසා පීඩාවට පත්වන පුේගලයන් ලවතින් එල්ලල වන බාහිර
පීඩනයයි. නියාමන ලයෝජනාක්රමයට අයත් වන සුවිලශතෂ නාලිකා මගින් උනන්දුවක්ෂ දක්ෂවන පුරවැසියන්ට තම
දුක්ෂගැනවිලි සන්නිලව්දනය කිරීමට සහ ඔවුන් ලවත ගුණාත්මක ාවය පිළිබඳ අධීක්ෂෂණ දත්ත නිරුරුව
සන්නිලව්දනය වීම සලසතවන්නට පුළුවන.
ුන්වන ලහතුවක්ෂ විය හැක්ෂලක්ෂ විලශතිත බලාත්මක කිරීලම් යාන්ත්රණයක්ෂ ලනාමැතිකමයි. සැපයුම්කරුවන් බලපත්ර
උල්ලලංඝනයන් සම්බන්ධලයන් වගවන තත්වයට පත්කරන සතවරූපලේ නියාමනය මගින් විසඳුමක්ෂ සැපලේ. ලකලසත
ලවතත්, වගකීම් අර්ථ නිරූපණය කිරීලම්දී යථාර්ථවාදී විය යුුය. ධාරිතාව ලනාමැති සැපයුම්කරුවන් ලවත අධික
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ලලස සංකීර්ණ වගකීම් පැවරුවලහාත්, කාලයත් සමග යාන්ත්රණය අසාර්ථක විය හැකිය. ජල ආරක්ෂෂා සැලැසතම
ක්රමානුකූලව හඳුන්වාදිය යුු බව සහ පළමු අවසතථාලව්දීම ඒවා බලපත්ර ලකාන්ලේසිවලට ඇුළත් ලනාකළ යුු
බව ලයෝජනා කරනු ලබන්ලන් එලහයිනි.

5.3 උපලයෝගිතා නියාමනය
සම්ප්රදායික උපලයෝගිතා නියාමනය විසින් මිල හා ආවරණය සම්බන්ධ ආර්ික දිරිගැන්වීම්වලට වැඩි වටිනාකමක්ෂ
ලබාදී තිලේ. ලකලසත ලවතත්, ගුණාත්මක සමාජ සහ පාරිසරික සාධක නියාමනය සඳහා ාවිතා කිරීම මෑත කාලලේ
වැඩිලවමින් තිලේ. ඇතැම් අවසතථාවලදී, ගාසතු සැලැසතම ුළට ඇුළත් කර තිලබන ආර්ික දිරිගැන්වීම් මගින්
ගුණාත්මක ාවය අඩුවීලම් අනලප්තක්ෂිත ප්රතිඵල ඇතිවිය හැකිය. උදාහරණයක්ෂ ලලස, මිල සීමා ලරගුලාසි මගින්
පිරිවැය අඩුකිරීම සඳහා ප්රබල දිරිගැන්වීමක්ෂ සිදුවන මුත්, එමගින් ලමලහයුම් හා නඩත්ු වියදම අඩුවීම සහ
ගුණාත්මක ාවය පිරිහීම සිදුවීමට ඉඩ තිලේ. එවැනි අවසතථාවලදී, නියාමක ආයතනය විසින් ගුණාත්මක ාවය
සම්බන්ධ ආරක්ෂෂාවන් සම්පාදනය කරනු ලැලේ. ගුණාත්මක ාවය සම්බන්ධ ප්රමිති ලබාදීමට අසමත් වූ විට යම්
නිශතචිත ලගවීම් පාරිල ෝගිකයාට ලවත ලබාදීමට සිදුවන පුරවැසි ලහෝ පාරිල ෝගික ප්රඥප්තති ඒ සඳහා උදාහරණ ලව්.
එංගලන්තලේ හා ලව්ල්ලසලේ ප්රතිසංසතකරණවලින් පසු, නියාමක ආයතනය විසින් ලසතවා ගුණාත්මක ාවය වර්ධනය
කිරීම සඳහා සුවිලශතෂ දිරිගැන්වීම් සිදුකරන ලදී. ලසතවා ගුණාත්මක ාවය සම්බන්ධලයන් සුවිශාල අදාළ ාවයක්ෂ
තිලබන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දිරිදීම පිණිස මිල සීමා සූත්ර ආදිය එම දිරිගැන්වීම් අතරට
ඇුළත් විය.54 මිල ලමන් ලනාව, ගුණාත්මක ාවය නියාමනය කිරීම දුෂතකරය. ඒ සඳහා සකසුරුවම් සහගත හා
විෂයමූලික දර්ශක ලනාපැවතීම එයට ලහතුවයි. පාරිල ෝගියන් ගුණාත්මක ාවය පිළිබඳ පැමිණිලි කළ හැකිය.
එලහත්, ගුණාත්මක ාවය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ලගවීමට අකැමැති විය හැකිය.
උපලයෝගිතා නියාමනලේදී නියාමනයට අදාළ වන ගුණාත්මක ාවය වැනි මූලිකාංග බලපත්ර ලකාන්ලේසිවලට
ඇුළත් කිරීම අවශයය. බලපත්රලයහි ඇුළත් කරනු ලබන මූලිකාංග හා ඒවා නිකුත් කරන හා නවීකරණය කරන
විධිවිධානත්, එම ලකාන්ලේසි උල්ලලංඝනය කිරීලම් ප්රතිවිපාකත් ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා ආංශික පනලතහි
විසතතර කළ යුුය. නියාමක ආයතනලයහි බලතල බලපත්රලයහි අර්ථ නිරූපණය කර තිලේ. බලපත්රවල වලංගු
කාලය සාලප්තක්ෂෂ වශලයන් දීර්ඝ නිසා (උදා: ප්රධාන සැපයුම්කරුවන් සඳහා අවුරුදු 10ක්ෂ) ගුණාත්මක ාවය පිළිබඳ
ලකාන්ලේසි ද එම බලපත්රය ුළම සම්ූර්ණලයන් විසතතර කිරීම දුෂතකරය. එම නිසා, ඒවා ලල්ලඛ්නය ුළ
සම්ූර්ණලයන් විසතතර කිරීමට වඩා ප්රමිති හා ලකාන්ලේසිවලට ලයාමුව (reference) එයට ඇුළත් කළ හැකිය.
අනාවැකි කිව ලනාහැකි අවදානම් ඇුළත් වීම අවම කිරීම සඳහා ප්රමිති නවීකරණය කරනු ලබන පටිපාටි
සාමානයලයන් විසතතර කළ හැකිය.
ශ්රී ලාංකික ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා කර්මාන්තය ුළ සැපයුම්කරුවන් පරාසය රලට් නිවාසවලින් 50%කට ජල
සම්පාදනය කරන, ප්රබල උරුමයක්ෂ සහිත ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයලේ සිට සියයක්ෂ තරම්
කුඩා නිවාස සංඛ්යාවකට ජල සම්පාදනය කරන ප්රජාමූල සංවිධාන දක්ෂවා විහිලේ. අනුගත වීලම් විවිධ තත්වයන්
සැලකිල්ලලට ගනිමින් කිසියම් මට්ටමකට පහළින් සිටින සැපයුම්කරුවන් සඳහා අඩු වගකීම් ප්රමාණයක්ෂ පැවරීම
නියාමන ාවිතලේදී පිළිගත් ක්රමලව්දයකි. ලකලසත ලවතත්, ලසෞඛ්යය හා ආරක්ෂෂාවට බලපාන කාරණාවලදී,
ඇතැම් වගකීම් අවම කළ ලනාහැකිය. උදාහරණයක්ෂ ලලස 1980 අංක 26 දරණ ආහාර පනත මගින් මානව
පරිල ෝජනය සඳහා සුදුසු නැති කිසිදු ආහාරයක්ෂ නිෂතපාදනය, ආනයනය, ලබදාහැරීම ලහෝ අලලවිය තහනම්ය.
ලබෝතල්ල කරන ලද ජලය ආහාරයක්ෂ ලලස සැලලකන නිසා එම තර්කයම නළ ජලය සම්බන්ධලයන් ද ලයාදාගත
හැකිය.
ලසතවා ගුණාත්මක ාවය පිළිබඳ ප්රමිති ලසෞඛ්යය හා ආරක්ෂෂාව සම්බන්ධ කාරණාවල සිට (උදා: ලලෝක ලසෞඛ්ය
සංවිධානලේ මාර්ලගෝපලේශ අනුව සකසත කරගන්නා ලද SLS 614) පාරිල ෝගික ලසතවා (උදා: ලසතවා බාධාකිරීම්
පිළිබඳ ූර්ව දැනුම්දීම්, මීටර්වල නිරවදය ාවය හා බිල්ලපත්) දක්ෂවා ලවනසත විය හැකිය. නියම කරන ලද සීමාවක්ෂ
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දක්ෂවා පාරිල ෝගික සංඛ්යාවකට ලසතවා සපයනු ලබන කුඩා සැපයුම්කරුවන් පාරිල ෝගික ලසතවා සම්බන්ධ ඇතැම්
ලහෝ සියු කාරණාවලින් නිදහසත කර පුළුල්ල නමයශීලීත්වයක්ෂ ලබාදිය හැකිය.
අඩු ජන ඝනත්වයක්ෂ සහිත ග්රාමීය ප්රලේශවලට ලසතවා සපයන කුඩා ප්රජාමූල සංවිධානවලට ලබාලදන ලසෞඛ්යය හා
ආරක්ෂෂාව සම්බන්ධ ප්රමිති හා අදාළ වන නමයශීලීත්වය ලහතුලවන් දුෂතකරතා ඇතිලව්. ආහාර පනලත් සහ මහජන
ලසෞඛ්ය ලරගුලාසිවල සාමානය ාවිතය අනුව, ලවනත් නියාමන ආයතනයකට ඔවුන් ලසෞඛ්යය හා ආරක්ෂෂාව
සම්බන්ධ ප්රමිති ආරක්ෂෂා කිරීලමන් මුදාහැරිය ලනාහැකිය. ලකලසත ලවතත්, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය සහ විශාල සැපයුම්කරුවන් ලලෝක ලසෞඛ්ය සංවිධානලේ මාර්ලගෝපලේශවලට අනුව සකසත කරගන්නා
ලද SLS 614ට වඩා ඉහළ ප්රමිතිවලට යටත් කළ හැකිය.55
විශාල පාරිල ෝගික පදනමක්ෂ හිමි, නියාමනයන්ට අනුගත වීම සඳහා පහසුකම් සහිත පළාත් ජාතික ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන මණ්ඩල සහ පළාත් පාලන ආයතන සඳහා පරීක්ෂෂා කිරීලම් නිරන්තර ාවය හා ක්රමලව්ද ලසසු
සැපයුම්කරුවන් හා සමාන විය යුු නැත. නියාමක ආයතනය විසින් සැපයුම්කරුවන් පරාසයක්ෂ සඳහා නියමු
පරීක්ෂෂා සිදුකළ යුු බව නිර්ලේශ කරනු ලැලේ. එමගින්, අනුගත වීලම් සාධාරණ පිරිවැය තක්ෂලසතරු කළ හැකිය.
සෑම ආකාරයකම නියාමක ආයතනවලට (ලසෞඛ්ය අමාතයාංශලේ ආහාර පාලන පරිපාලන ඒකකය වැනි ආයතන
ඇුළු) සැපයුම්කරුවන් සඳහා ලකාන්ලේසි පැණවීලම් හැකියාව තිලේ. ලකාන්ලේසිවල ඵලදායීතාව පිළිබඳ මූලික
අවශයතාව වන්ලන් ඒවා බලාත්මක කිරීමයි. උදාහරණයක්ෂ ලලස, බලපත්ර ලබාදීලම් අවසතථාලව්දී දැඩි ලකාන්ලේසි
පැණවීම පහසුය. රාජය නිලධාරීන් දාමයක්ෂ විසින් අධීක්ෂෂණය හා පරීක්ෂෂා කිරීම් සිදුකිරීම එයට ඇුළත් කළ
හැකිය.56 බලපත්ර කාලය ුළදී ජල ගුණාත්මක ාවය දිගින් දිගටම පවත්වා ගන්ලන්ද යන්න පිළිබඳ අහඹු ලහෝ
සැලසුම් කරන ලද පරීක්ෂෂා සිදුකිරීම වඩා අභිලයෝගාත්මක කාරණයක්ෂ ලව්.
සියු බලපත්ර අනුව, ජලලේ ගුණාත්මක ාවය පිළිබඳ කාලානුරූප පරීක්ෂෂණ පවත්වා, සන්සන්දනාත්මක ප්රසතථාර
වැනි ලත්රුම්ගත හැකි සතවරූපවලින් පාරිල ෝගිකයන්ට සන්නිලව්දනය කළ යුුය. ඒවා බිල්ලපත් සමග ලහෝ ලවනත්
ආකාරවලින් ලබාදිය හැකි අතර ඒ පිළිබඳව නියාමන ආයතනයට දැනුම්දිය යුුය. සන්නිලව්දන සතවරූපය
වර්තමානලේ සිදුලකලරන ආකාරයට වඩා දියුණු විය යුුය. උදාහරණයක්ෂ ලලස ජල මණ්ඩලලේ අුත්ම වාර්තාව
දැන් මාස 30ක්ෂ පරණය. එලසතම එය ලත්රුම්ගැනීම ද දුෂතකරය.57 ලමම සන්නිලව්දනයන් සිදුකරන නිරන්තර ාවය
සහ ඒවාලේ සතවරූප සැපයුම්කරුවන්ලේ සතව ාවය අනුව ලවනසත ලව්. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය ලහෝ පළාත් පාලන ආයතනය ලවත බිල සමග ලබාදිය යුු ලේ ලලස දක්ෂවන කරුණු මුද්රිත බිල්ලපත්
නිකුත් ලනාකරන ප්රජාමූල සංවිධානවලට ද අදාළ ලනාවිය යුුය. ඒ ලවනුවට, ඔවුන් සවිසතතර වාර්තාවක්ෂ ගලම්
කිසියම් මධයසතථානයක ප්රදර්ශනය කිරීම ලහෝ ජංගම දුරකථන ලකටි පණිවුඩයක්ෂ ඔසතලසත වාර්තාලව් සාරාංශයක්ෂ
යැවීම ලහෝ සිදුකළ හැකිය. ලමහි අරමුණ වන්ලන් ලතාරුරු අසමමිතිකත්වය අවම කිරීම හා විශතවාසය
ලගාඩනැගීමයි. තමන් ාවිතා කරන ජලලේ ගුණාත්මක ාවය ලත්රුම්ගැනීලම් හැකියාව ාවිතා කරන්නන්ට තිබිය
යුුය.
ලබෝතල්ල කරන ලද ජලය නිෂතපාදනය කරන්නන් ලවත බලපත්ර නිකුත් කරන්ලන් නම්, ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන් ස ාව සහ පළාත් ස ාවල නියාමන ඒකක ලසෞඛ්ය අමාතයාංශලේ ආහාර පාලන පරිපාලන
ඒකකය සමග අවලබෝධතා ගිවිසුමකට එළැඹිය යුුය. එහි අරමුණ වන්ලන්, ගුණාත්මක ාවය නියාමනය කිරීම
පිළිබඳ තාර්කික ක්රමලව්දයක්ෂ, එකම ලදය ආයතන කීපයකින් සිදු ලනාකරන පරිදි සම්පාදනය කිරීමයි. ජාතික
ප්රතිපත්ති සම්පාදනලේ බලය ඇත්ලත් මධයම රජයටයි.58
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WHO (2017). Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first addendum, chapter 4.
Geneva: World Health Organization. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
56
An example may be found in the procedures set out for the approval of bottled-water suppliers by the Food
Control Administration Unit:
http://eohfs.health.gov.lk/food/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=153&lang=en
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http://www.waterboard.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=387&lang=en
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List II of Ninth Schedule of the Constitution.
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යම් කාලයකට වරක්ෂ සිදුකළ යුු අනිවාර්ය පරීක්ෂෂාවන් අතරුර අහඹු, කලින් නිලව්දනය ලනාකරන ලද
පරීක්ෂෂාවන් ද නියාමක ආයතනය විසින් කළ හැකිය. රට පුරා විවිධ සතථානවලට නිකුත් කරන ලද බලපත්ර 5,000ක්ෂ
පමණ තිලබන නිසා ලමය සරල කාර්යයක්ෂ ලනාලව්. ඒ ලබාලහාමයක්ෂ ලමලහයවනු ලබන්ලන් වැටුප්ත ලනාලබන
නිලධාරීන් විසින් අර්ධකාලීන ලසතවකයන්ලේ සහලයෝගලයනි. ලමම පරීක්ෂෂණ පැවැත්විය යුත්ලත් දැඩි ලලස
පාලනය කරන ලද තත්වයන් ුළය. බලපත්රලාභියා විසින් සිතාමතාම වැරදි ලතාරුරු ඉදිරිපත් කරමින් බලපත්ර
ලකාන්ලේසි උල්ලලංඝනය කිරීම සම්බන්ධලයන් අධිකරණ ක්රියාමාර්ග ගැනීම වැනි අවශයතාවන් ලවනුලවන් එලසත
විධිමත් අන්දමින් කටයුු කිරීම අතයවශයය.
ගුණාත්මක ාවය පිළිබඳ පරීක්ෂෂා ප්රජාමූල සංවිධාන හා ාවිතා කරන්නන් ලවත සමීප කළ හැක්ෂලක්ෂ ලකලසතද
යන්න 10 පරිච්ලේදලයහි විසතතර කරනු ලැලේ. පරීක්ෂෂාවන් ලවනුලවන් වර්තමානලේ යන වියදම් අවම කළ හැකි
ආකාරය ද එහි දැක්ෂලව් (එක්ෂ පරීක්ෂෂාවක්ෂ ලවනුලවන් දුරබැහැර සතථානයක්ෂ ලවත ුන්වරක්ෂ යාමට සිදුවන බව
ඇතැම් නිලයෝජිතයන් විසින් උපලදසත විමසීම වලදී ලපන්වාලදන ලදී).

5.4 ජල ආරක්ෂෂක සැලසුම (WSP)
ජල ආරක්ෂෂක සැලසුම් මගින් උත්සාහ කරනු ලබන්ලන්, මූලාශ්රලේ සිට පරිල ෝජනය දක්ෂවා ජලලේ
ආරක්ෂිත ාවය සාක්ෂෂාත් කිරීමයි. ලමම ප්රලව්ශය සම්බන්ධලයන් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය
සැලකිය යුු ප්රගතියක්ෂ අත්පත් කරලගන තිලබන බව පැවසිය යුුය. ජල ආරක්ෂෂක සැලසුම් ප්රජාමූල සංවිධාන
අතර ප්රවර්ධනය කරන බව ජාතික ප්රජා ජල සම්පාදන ලදපාර්තලම්න්ුව විසින් ද වාර්තා කර තිලේ.
ජල සම්පාදනය සහ වාර්තාගත ධාරිතා සීමාවන් සම්බන්ධලයන් සිදුකළ යුු ලබාලහෝ සංවර්ධනයන් සැලකිල්ලලට
ගත් විට, විලශතෂලයන්ම ප්රජාමූල සංවිධාන සහ පළාත් පාලන ආයතන අතර ඒවා ආරම් ලේදීම බලපත්රයට ඇුළත්
කළ යුු අනිවාර්ය මූලිකාංග ලලස නිර්ලේශ කරනු ලබන්ලන් නැත. වර්තමානලේ සිදුකරන ජල ආරක්ෂෂක සැලසුම්
ප්රවර්ධනය අඛ්ණ්ඩව කරලගන යා යුුය. ඒ හා සම්බන්ධ ධාරිතා සංවර්ධනය ලවනුලවන් අමතර සම්පත් ලවන්කළ
යුුය. එහි අරමුණ වන්ලන් මධයකාලීනව නියාමන ආයතනය විසින් අනිවාර්ය ලකාන්ලේසි ලලස ඒවා බලාත්මක
කිරීමයි.
ජල ආරක්ෂෂක සැලසුම් ාවිතයට ගැනීම හා ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධ තත්වය තක්ෂලසතරු කළ යුු බව නිර්ලේශ
කර තිලේ. එහි ලසායාගැනීම් මත පදනම්ව එක්ෂ එක්ෂ ආයතනය ලවනුලවන් සකසත කරන ලද ධාරිතා සංවර්ධන
වැඩසටහන් ලමලහයවිය යුුය. ජල ආරක්ෂෂක සැලසුම් සම්බන්ධ නියාමන ලකාන්ලේසි පසු අවසතථාවකදී
හඳුන්වාදිය හැකිය. ගුණාත්මක ාවය සම්බන්ධ මූලික මට්ටලම් ලකාන්ලේසි ලවනුවට ජල ආරක්ෂෂක සැලසුම් මත
පදනම් වූ ලකාන්ලේසි ආලේශ කළ හැකිය. එලසත කළ යුත්ලත් නියාමන වූහය පිහිටුවීලමන් පසුව හා සියුලදනා
ලවත ලසතවා සම්පාදනය පුළුල්ල කිරීලම් හදිසි ප්රමුඛ්තා ඉටුකිරීලමන් අනුරුවය. නැවතත්, බලපත්රවල තිලබන
විවිධත්වය සැලකිල්ලලට ගතයුු අතර කුඩා සැපයුම්කරුවන්ට සැහැල්ලු වගකීම් පැවරිය යුුය.

5.5 සතවයංව ජලය සම්පාදනය කරගන්නා අයට සහලයෝගය
ආරක්ෂිත ළිංවලින් ජලය සම්පාදනය කරගන්නා නිවාස හැමවිටම තිබිය හැකිය. එය ඔවුන්ලේ කැමැත්ත ලහෝ
ඔවුන්ට පහසු ආකාරය විය හැකි බව ඇතැම් උපලදසත විමසීම්වලදී ලහළිදරව් විය. ජලලේ ආරක්ෂෂාවට බලපෑ හැකි
තරම් දුරට එපිටින් නිවාස පිහිටා තිබියදී පවා ළිං හා ලවනත් සතවයං ජල සැපයුම් මූලාශ්රවල ජලය නිරුරු පරීක්ෂෂා
කරගැනීම වැදගත් ලව්. නළ ජලය සැපයිය ලනාහැකි තත්වයන්හිදී, අනාරක්ෂිත ජල පේධති ඇති අය ලවනුලවන්
ගෘහසතථ පවිත්රකරණ පේධති සැපයීම අවශය වනු ඇත.
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5.6 නිර්ලේශ
ක්රියාමාර්ග

ගනු ලබනආයතනය

සහාය

පානීය ජලය නිෂතපාදනය කරනු ලබන ජල
මූලාශ්රවල ගුණාත්මක ාවය ලවනුලවන් 2019
ලරගුලාසි පිළිබඳ දැනුවත් ාවය වර්ධනය කිරීම

මධයම පරිසර අධිකාරිය

සැකසීමට නියමිත ජලය හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා
පනලත් ගුණාත්මක ාවය නියාමනය සඳහා, වැරදි ද
ඇුළු විධිවිධාන ඇුළත් කිරීම

අමාතයාංශය

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා
ලකාමිෂන් ස ාව සහ
පළාත් ස ා

කලින් කලට ප්රමිති සහ පටිපාටි ලරගුලාසි මගින්
යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා අවසර ලබාලදන පරිදි
ගුණාත්මක ාවය සම්බන්ධ ලකාන්ලේසි බලපත්ර
ුළට ඇුළත් කිරීම

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව

පළාත් ස ා

අඩු නිරන්තර ාවයකින් අනිවාර්ය පරීක්ෂෂා කිරීම්
සහ පාරිල ෝගික ලසතවා සම්බන්ධලයන් අඩුලවන්
කරදරකාරී ගුණාත්මක වගකීම් අවශය වන කුඩා
ලමලහයුම්කරුවන්ට ලිහිල්ල ලකාන්ලේසි නිර්මාණය
කිරීම (නියාමක පරීක්ෂෂා කිරීම්වලින් පසුව)

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව

පළාත් ස ා

ලසෞඛ්යාරක්ෂෂක නීති හා ලරගුලාසි යටතට පත්වන
අයට වඩා දැඩි ප්රමිතීන් විශාල ලමලහයුම්කරුවන්
ලවනුලවන් ලයදීමට සලකාබැලීම

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව

පළාත් ස ා

කලින් කලට සිදුකරනු ලබන ජල ගුණාත්මක ාවය
පිළිබඳ පරීක්ෂෂා පැවැත්වීම බලපත්රලාභීන්ට
අනිවාර්ය කිරීම. බිල්ලපත් ලහෝ ලවනත් ක්රමයක්ෂ
ඔසතලසත ඒ පිළිබඳ පාරිල ෝගිකයන් දැනුවත් කළ
යුුය. එවැනි ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ නියාමක
ආයතනය දැනුවත් කළ යුුය.

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව

පළාත් ස ා

ජල ආරක්ෂෂක සැලසුම් (WSP) සකසාගැනීම හා
ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධ අධයයනයක්ෂ දියත්
කිරීම

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව

ලසෞඛ්ය අමාතයාංශය
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ජල ආරක්ෂෂක සැලසුම් අනුව ගුණාත්මක ාවය
නියාමනය කිරීම සඳහා ලරගුලාසි හඳුන්වාදීම සහ
අවුරුදු පහකට පමණ පසුව ඒ අනුව බලපත්ර
සංලශෝධනය කිරීම

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව

අහඹු, කලින් ලනාදන්වා කරනු ලබන පරීක්ෂෂා
සිදුකළ යුුය.

පළාත් නියාමන ඒකකය

ජල ආරක්ෂෂක සැලසුම් සමග අනුගත වීම හා
ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධලයන් නිල අධයයන
සිදුකිරීම

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව

ඒ ඒ ලබාගන්නා ලවනුලවන් ගැලලපන ධාරිතා
ලගාඩනැගීලම් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම

අමාතයාංශය, ජාතික
ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව, ශ්රී
ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව

නිලවසත ආශ්රිතව කපන ලද, සතවයංව ජලය
සපයාගන්නා ළිංවල ජලය යම් කාලයකට වරක්ෂ
පරීක්ෂෂා කිරීමට ක්රම සැකසීම; එම ජලය
අනාරක්ෂිත තත්වයක තිලේ නම්, ඒවා පිරිසිදු
කරගැනීලම් උපකරණ කට්ටල සැපයීම
ලබෝතල්ල ඇුළු ඇසුරුම් කරන ලද ජලය
සැපයුම්කරුවන් නියාමනය කිරීම සඳහා සහලයෝගී
ක්රමලව්දයක්ෂ සම්බන්ධලයන් ලසෞඛ්ය අමාතයාංශලේ
ආහාර පාලන පරිපාලන ඒකකය සමග අවලබෝධතා
ගිවිසුමකට එළැඹීම

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව සහ පළාත් ස ා

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා
ලකාමිෂන් ස ාව

ලසෞඛ්ය අමාතයාංශය
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6.0 මිල නියාමනය
ලබාලහෝ රටවල, නිල උපලයෝගිතා නියාමනය හඳුන්වාලදනු ලබන්ලන්, සම්බන්ධතා වැඩිකිරීම ලහෝ ආදායම් රහිත
ජල සම්බන්ධතා අවම කිරීම සඳහා ආලයෝජන ප්රවර්ධනය වැනි අරමුණු සහිත ආංශික ප්රතිසංසතකරණවලදීය.
නියාමනයට ලක්ෂවන ආයතන අවශය ආලයෝජන සිදුකළ යුු ලපෞේගලික ආයතන වන විට, ඒකාධිකාරී මිල නියම
කිරීම් ලවනුලවන් ආරක්ෂෂාවන් ලයදීම එක්ෂ වැදගත් සලකාබැලීමකි. ගාසතු මත පදනම් වූ ආදායම් අනුපාතික (Rate
base rate of return -RBROR) නියාමනය කැනඩාලව් හා එක්ෂසත් ජනපදලේ දශක ගණනාවක්ෂ තිසතලසත ාවිතා
කරන ලද නියාමනයයි. එහිදී ගාසතු පදනමට ඇුළත් කළ යුත්ලත් කුමන මූලිකාංග ද යන්න තීරණය කලළත
නියාමකවරයායි. ඒ අනුව කුමන ආදායම් අනුපාතිකයක්ෂ සඳහා අවසර දිය යුුදැයි නිගමනය කරන ලදී. එහි අදහස
වන්ලන් උපලයෝගිතා ලසතවාව විසින් සියු වියදම් අය කරගැනීම සහ ආලයෝජනය ලවනුලවන් සාධාරණ ආදායමක්ෂ
ලැබීමයි.59 එය ඍජු හා ලපලනන විදියට සරල එකකි. එලහත්, සතය ාවිතාව සංකීර්ණය.
1980 දශකලේදී එක්ෂසත් ජනපදලයන් ආරම් වූ ප්රතිසංසතකරණ රැල්ලල ුළ, මිල සීමාව නම් ලවනසත ආකාරයක
නියාමනයක්ෂ හඳුන්වාලදන ලදී. ලමහිදී, මූලික සැලැසතම වූලේ ගාසතු සංලශෝධන සිල්ලලර මිල දර්ශකය (RPI) වැනි
බාහිර දර්ශක මත පදනම් කිරීමයි. කාර්යක්ෂෂමතාව සහ/ ලහෝ ආලයෝජන සාධක, OFWAT සමග සම්බන්ධ RPIx+k සූත්රය (RPI මගින් ආර්ිකලේ සාමානය මිළ ඉහළ යාම අදහසත කරනු ලබන අතර x යනු කාර්යක්ෂෂමතා
සාධකයයි. k ආලයෝජන සාධකයයි) සහ එක්ෂසත් රාජධානිලේ ජල ලසතවා නියාමනය අනුව හැඩගසතවනු ලැලේ. ලමම
ක්රමය අධික ලලස සංකීර්ණ වූ RBROR ක්රමයට වඩා සරල ලලස සලකන ලදී. එමගින් ආලයෝජනවලට සහ
කාර්යක්ෂෂමතාවට ශක්ෂතිමත් දිරිගැන්වීමක්ෂ සපයන ලදී. ලකලසත ලවතත්, මිල සීමා නියාමනය ලහතුලවන්
නිලශතධාත්මක ප්රතිඵල ඇතිවිය. ඒවාට ලහතු වුලණ් මූලය ඉංජිලන්රුකරණයයි. එහිදී නියාමනයට ලක්ෂකරන ලද
ආයතනලේ ලේපල ලකාටසතහිමියන්ලේ ආදායම් වැඩිකිරීම සඳහා උගසට තබන ලදී. නියාමක ආයතන විසින් ලමම
දූෂණයන් නැවැත්වීමට උත්සාහ කරන විටදී, මිල සීමා ක්රමය අති සංකීර්ණ RBROR ක්රමයට සමාන වන්නට විය.
එහිදී ක්රමලව්ද ලල්ලඛ්න පිටු දහසත ගණනක්ෂ දක්ෂවා දිගු විය.60
වාසනාවට ලමන්, ශ්රී ලංකාලව් ප්රතිපත්ති සම්පාදකයන් හා නියාමකයන් හට සංකීර්ණ මූලය ඉංජිලන්රුකරණ
තාක්ෂෂණයන් ගැන සිතීමට අවශයතාවක්ෂ නැත. කිසිදු සැපයුම් ආයතනයක්ෂ (බව්සර් මගින් ජල සම්පාදනය වැනි
අතිලර්ක ලසතවාවලදී හැර) ලා ය අරමුණු කරලගන පවතින්ලන් නැත. ප්රධාන සැපයුම්කරුවන්ලේ අයිතිය
100%ක්ෂම රජය සුය. එබැවින්, මිල සම්බන්ධලයන් නිර්ලේශ කරනු ලබන්ලන්, ආලයෝජනය සහ මිල මත ප්රතිලා
අනුපාතිකයන නියාමනය කිරීම සඳහා වන පුළුල්ල ලලස වචනගත කරන ලද අධිකාරි බලයකි. තාවකාලිකව
නියාමනයන් නිදහසත කිරීලම් බලය ද ඒ සමග සම්බන්ධ ලව්. සැසඳුම් නියාමනයන් සහ මිල පාදක සූත්ර මත පදනම්ව
මිල නියම කිරීලම් බලය නීතිගත කළ යුුය. දියුණු රටවල නියාමන ආයතන විසින් ක්රමලව්ද ලකටුම්පත් ඉදිරිපත්
කරන ආකාරයටම, විලශතෂඥවරුන්ලගන් හා පාර්ශතවකරුවන්ලගන් ආදාන ලබාගත හැකිය. ඒ අනුව, අවුරුදු
කීපයක්ෂ සතථාවරව පවතින අවසන් ලල්ලඛ්නයක්ෂ ාවිතයට ගත හැකිය. ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව විසින් පසත අවුරුදු ලහෝ ලවනත් ලයෝගය කාලයක්ෂ ලවනුලවන් ක්රමලව්දය සවිසතතරව අර්ථ නිරූපණය කළ
යුුය.
ලයෝජිත නියාමනලේ ලදමුහුන් සතවරූපය සැලකිල්ලලට ගනිමින්, පළාත් නියාමන ඒකකවලට ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන් ස ාලව් සහාය ඇුව තම කාර්යයන් ඉටුකිරීමට හැකි වීම වැදගත්ය. ඵලදායී විසඳුමක්ෂ
වන්ලන් ලමම ඒකකවල ධාරිතාව පිළිබඳ යථාර්ථවාදී අවලබෝධයක්ෂ මත පදනම් වූ එකකි. ඒ අනුව, ප්රලව්ශය සරල
අන්දමින් ආරම් වී, ධාරිතා ලගාඩනගමින්, අවශය පරිදි කාලයත් සමග ඉහළ සංකීර්ණත්වයක්ෂ ලවත ගමන්
කරන්නක්ෂ විය යුුය.
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6.1 බලපත්ර වර්ග
මිල සම්බන්ධලයන් නියාමනය කළ යුු (ලහෝ ලනාකළ යුු) ප්රධාන කණ්ඩායම් පිළිබඳ ලකටි විසතතර පහත
දැක්ෂලව්. විලශතිත ලසතවා සම්පාදකයන් කණ්ඩායමක්ෂ මිල නියාමනලයන් මුදාහළ යුු බවට තිලබන ලයෝජනාවක්ෂ
ගුණාත්මක ාවය සම්බන්ධලයන් ලහෝ සමසතත කාර්යසාධනය සම්බන්ධලයන් නිදහසත කිරීමකට අනිවාර්යලයන්ම
අදාළ විය යුු නැත.

6.1.1 කලාපීය ආධාරක මධයසතථානවල අනුප්රාප්තතික ආයතන
සියු පළාත්වලදී ලනාලව් නම්, ලබාලහෝ පළාත්වලදී ප්රධාන සැපයුම්කරුවන් වන්ලන් ලම්වායි. පළාත් ජාතික ජල
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් බහුවිධ නිෂතපාදන හා ලසතවා සපයනු ලැලේ. ඒවා මළාපවහන ලසතවා, මළ
පවිත්රකරණ ලසතවා, ලතාග ජල සැපයුම්, නිවාසවලට, කර්මාන්තවලට, වානිජ ආයතනවලට හා ලවනත් වර්ගවල
ාවිතා කරන්නන්ට නළ ජලය සැපයීම ආදී පරාසයක විහිලේ. ඒවා විසින් පරීක්ෂෂා කිරීම්, ජල විදයාත්මක විලශතෂඥ
ලසතවා ආදිය ද සපයනු ලැලේ.
ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන් ස ාව විසින් එක්ෂරැසත කරනු ලබන දත්ත මත පදනම්ව (7 පරිච්ලේදලයහි
විසතතර කර තිලේ), වඩාත්ම කැපීලපලනන ලසතවාවන්ට අවධානය ලයාමුකරනු ලැලේ. එහිදී ඇතැම්විට අතිලර්ක
ලසතවාවන්ලේ මිල සම්බන්ධලයන් සම්ූර්ණ නිදහස පිරිනමනු ලැලේ. නැතලහාත්, එක්ෂ අංශයක්ෂ ුළ මිල
ලවනසතවීමට ඉඩ හරිනු ලැලේ. එහිදී අවශය වන්ලන් අුත් මිල පිළිබඳ නියාමන අධිකාරියට දැනුම්දීම පමණි.
එලසතත් නැතලහාත්, මිල නියාමනයන් තාවකාලිකව නිදහසත කල හැකිය. එහිදී නියාමනය නැවත හඳුන්වාලදන්ලන්
කුමන තත්වයන් යටලත්ද යන ලකාන්ලේසිය සහිතය. ලමම අවසතථා ලදලක්ෂදීම මිල ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා
ලකාමිෂන් ස ාව ලවත දැනුම්දීම අනිවාර්ය ලව්.

6.1.2 පළාත් පාලන ආයතන
ලමම සැපයුම්කරුවන් ඉහත 6.1.1 යටලත් සාකච්ඡා කරන ලද පළාත් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන
මණ්ඩලවලට සමාන ලව්. පළාත් පාලන ආයතනයක්ෂ සුව ලබාලහෝ වයාපාර තිලබන නිසා, ජල/ මළාපවහන/ මළ
පවිත්රකරණ ලමලහයුම් සම්බන්ධ ගිනුම් ලවනම තබාගත යුුය. එමගින් පිරිවැය දත්ත නිවැරදිව ගණනය කළ
හැකිය.

6.1.3 ප්රජාමූල සංවිධාන
සාමානයලයන් ගත් කල, ලමම සැපයුම්කරුවන් විසින් සපයනු ලබන්ලන් සීමිත ලසතවාවන් සංඛ්යාවකි. ලබාලහෝ
අවසතථාවලදී එකකි. ඔවුන් විසින් ගාසතු ප්රජාතන්ත්රවාදී ලලස නියම කිරීම අවශය වන වයවසතථාවක්ෂ අනුගමනය
කරන තාක්ෂකල්ල සහ ජලය ලනාවන ක්රියාකාරකම් සීමා කරන තාක්ෂකල්ල, ඔවුන් මිල නියාමනලයන් නිදහසත කළ
හැකිය. ඉහත දක්ෂවන ලද කිසියම් ප්රධාන සැපයුම්කරුවකු ලවතින් ඔවුන් ජලය මිලදී ගන්ලන් නම් හා එලසත මිලදී
ගත් ජලය විකුණන්ලන් නම්, එම ක්රියාකාරකම සාමානය මිල නියාමන පටිපාටිය යටලත් සැලකීම ලහෝ සාධාරණ
මිල පරතරයක්ෂ පමණක්ෂ ඉඩදීම ලහෝ කළ හැකිය.

6.1.4 ජල බව්සර ලමලහයුම්කරුවන්
සුවිලශතෂ අවසතථාවලදී හැර, පළාත් මණ්ඩල හා පළාත් පාලන ආයතනවල ජල බව්සර ලමලහයුම් ආවරණය වන්ලන්
ඔවුන්ලේ සාමානය බලපත්ර මගිනි. ජල සැපයුම් කටයුු වල පමණක්ෂ ලයලදන බව්සර ලමලහයුම්කරුවන් අයත්
වන්ලන් ලපෞේගලික අංශයටයි. නිවාසවලට, කර්මාන්තවලට ලහෝ එවැනි පාරිල ෝගිකයන්ට ජලය සම්පාදනය
කිරීම සම්බන්ධලයන් ඒකාධිකාරයක්ෂ පැවතීමට ලහෝ මුවීමට ඓන්ද්රිය ලහතුවක්ෂ නැත. එක්ෂතරා කාලසීමාවකදී
එක්ෂ සැපයුම්කරුවකු පමණක්ෂ සිටියද, ජලය සපයාගැනීලම්දී බලපාන සතවා ාවික ලහෝ කෘිම බාධක ලනාමැති නම්,
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වයාපාරලේ තිලබන සතව ාවය ලහතුලවන් ලමලහයුම්කරු ඒකාධිකාරී චර්යාවන්හි නියැලීලමන් වළකියි61. එම නිසා,
ඔවුන් මිල නියාමනලයන් ඉවත් කළ යුු බව කල්ලතබා නිගමනය කළ යුුය.

6.1.5 මළ පවිත්රකරණ ලසතවා ලමලහයුම්කරුවන්
නැවතත්, පළාත් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලවල සහ පළාත් පාලන ආයතනවල ගලි බව්සර
ලමලහයුම්කරුවන් ආවරණය වන්ලන් සාමානය සර්වග්රාහී බලපත්රවලිනි. ගලි බව්සර ලමලහයුම්කරුවන් ලවනුලවන්
වන බලපත්ර සම්ූර්ණලයන්ම ලබා ලදනුලේ ලපෞේගලික ආයතනවලටයි. හික්ෂකඩුලවන් වාර්තා වූ ආකාරයට සමාන
ලලස මළ ද්රවය මළ පවිත්රකාරක පේධති ලවත බැහැර කිරීලම් අවසතථාව සීමා කර ලනාමැති නම්, මළාපවහන
ලසතවාවල ඒකාධිකාරයක්ෂ පැවතීමට සාධාරණ ලහතුවක්ෂ නැත. ඔවුන්ට බලපත්ර ලබාදීමට ප්රධාන ලහතුව වන්ලන්
නීතයානුකූල බැහැර කිරීලම් සතථාන ලවත පිවිසීමට අවසරය ලබාදීම හා නීති විලරෝධී බැහැර කිරීම වැළැක්ෂවීමයි.
හරසත සහනාධාර ලැලබන ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට ලහෝ පළාත් පාලන ආයතනවලට අයත්
ගලි බව්සර විසින් අඩුමිල ලසතවා සැපයීම මගින් නියාමකවරුන්ට මැදිහත්වීම සඳහා ලහතුවක්ෂ නිර්මාණය ලව්.
ලකලසත ලවතත්, රාජය ආයතනවල අකාර්යක්ෂෂමතා ලහෝ පටිපාටිමය ගැටු ලහතුලවන් ඔවුන්ලේ ගලි බව්සර
ලමලහයුම්කරුවන් ගෘහ ලහෝ කර්මාන්ත පාරිල ෝගිකයන්ට ආකර්ශනීය ලනාලව් නම්, එම මැදිහත්වීම් නැවැත්වීමට
හැකිය.

6.1.6 RO ජල ලවළඳුන්
හඳුනා ලනාගත් නිදන්ගත වකුගඩු ලරෝගය පැතිරී තිලබන ප්රලේශවල විලශතෂලයන් RO ජල සම්පාදනය ලව්ගලයන්
ප්රචලිත ලවමින් තිලේ. එය වනාහි සක්රිය තරඟකාරීත්වයක්ෂ සහිත ලවළඳලපාළ මගින් පාලනය වන අංශයකි.
නැවතත්, එහි බලපත්ර ලබාදීලම් තර්කය වන්ලන් ගුණාත්මක ාවය සම්බන්ධ ප්රමිති තහවුරු කිරීමයි. ඒවා 1980
අංක 26 දරණ ආහාර පනලත් ලරගුලාසිවලට යටත් ලව්. මානව පරිල ෝජනයට අලයෝගය කිසිදු ආහාරයක්ෂ
නිෂතපාදනය, ආනයනය, ලබදාහැරීම ලහෝ අලලවිය එමගින් තහනම් කර තිලේ. ඒවාලේ මිල නියාමනය කළ යුුද
යන කාරණය තීරණයකළ යුත්ලත් ලසෞඛ්ය අමාතයාංශලේ ආහාර පාලන පරිපාලන ඒකකලේ (FCAU) උපලදසත
විමසීලමන් අනුරුවයි.

6.1.7 ලබෝතල්ල කළ පානීය ජල නිෂතපාදකයන්
ලමම වර්ගය දැනට ලියාපදිංචි කර තිලබන්ලන් ලසෞඛ්ය අමාතයාංශලේ ආහාර පාලන පරිපාලන ඒකකය (FCAU)
යටලත්ය. එය 1980 අංක 26 දරණ ආහාර පනලතහි අධීක්ෂෂණයට යටත්ය. ලමම තරගකාරී අංශලේ මිල
නියාමනයක්ෂ අවශය යයි සැලලකන්ලන් නැත. එලහත්, එලසත අවශය නම්, එය කළ යුු වන්ලන් ලසෞඛ්ය
අමාතයාංශලේ ආහාර පාලන පරිපාලන ඒකකය විසිනි.

6.2 නිර්ලේශ
ක්රියාමාර්ග

ගනු
ලබන්දන්

ආලයෝජන පිරිවැය මත ආදායම් හා මිල නියාමනය කිරීම
සඳහා පුළුල්ල ලලස වචනගත කරන ලද බලාධිකාරය සහ
නියාමනලයන් නිදහසත කිරීමට ඉඩ ඇති (forbearance)
සඳහා බලතල නීතිගත කළ යුුය. සැසඳුම් නියාමනයන් මත

අමාතයාංශය ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව
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සහාය
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පදනම්ව හා පිරිවැය මත පදනම් වූ මිල සූත්ර මත පදනම්ව මිල
නියම කිරීලම් බලතල පනතට ඇුළත් කළ යුුය.
පසත අවුරුදු ලහෝ ලවනත් කාලයකට අදාළ මිල/ අනුපාතික
නියාමන ක්රමලව්දය විසතතර සහිතව අර්ථ නිරූපණය කිරීම

ශ්රී ලංකා
මහජන
උපලයෝගිතා
ලකාමිෂන්
ස ාව

ආරම් ලේදී, විවිධ ලවළඳලපාළ අංශ අධයයනය කිරීම සහ
විවිධ ප්රවර්ගවල සැපයුම්කරුවන් ලවනුලවන් ලයාදනු ලබන
නියාමන සතවරූපය තීරණය කිරීම

ශ්රී ලංකා
මහජන
උපලයෝගිතා
ලකාමිෂන්
ස ාව

පළාත් ස ාවල
නියාමන ඒකක
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7.0 ලතාරුරුවල ලක්ෂන්ීය වැදගත්කම
ලදවන පරිච්ලේදලේදී, නියාමනය අර්ථ දක්ෂවනු ලැබුලව්, “නියාමනය යනු, ප්රජාවක්ෂ විසින් වටිනා ලදයකැයි සලකන
ක්රියාකාරකමක්ෂ ඉලක්ෂක කරමින් රාජය ආයතනයක්ෂ විසින් කරනු ලබන තිරසර පාලන අ යාසයක්ෂ ලලසයි. එමගින්
ඇතැම් චර්යාවන් සහ අලයෝගය ක්රියාකාරකම් සීමා කරනු ලැලේ. යහපත් ප්රතිඵල නිර්මාණය කිරීම සඳහා ද එය
ාවිතා කළ හැකිය.” යම් ආයතනයක්ෂ, ලපාදු වූහයක්ෂ විසින් එවැනි ක්රියාමාර්ග අනධර්යවත් කරමින් හා
පාලකයන්ට පහසු ප්රතිඵල ලබාලදන ලවනත් ක්රියාමාර්ග දිරිමත් කරමින් පවත්වාලගන යන විට, එය ප්රධානියා හා
නිලයෝජිතයා අතර ප්රමුඛ්තා සම්බන්ධ ගැටුමකට (principal-agent problem) මනා උදාහරණයක්ෂ බවට පත්ලව්.
ලමහිදී නිලයෝජිතයාට තමන්ලේ ප්රමුඛ්තා තිලේ (ඉහළ ආදායම්, වැඩි ලසතවක පිරිසක්ෂ,62 සාමකාමී තත්වයක්ෂ,63
ආදිය). ඒවා ප්රධානියාලේ ප්රමුඛ්තාවලින් ලවනසත ලව්. එහිදී නිලයෝජිතයා සුව තිලබන ලතාරුරු ලහතුලවන්
ප්රධානියාට සාලප්තක්ෂෂව නිලයෝජිතයා වාසිදායක තත්වයකට පත්ලව්.
ලමහි ප්රධානියා (නියාමන ආයතනය) විසින් නිලයෝජිතයාලේ (නියාමනයට ලක්ෂවන ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා
සම්පාදනය කරන බලපත්රලාභී සැපයුම්කරු) දිරි ගන්වන සාධක තමන්ලේම ඒවා සමග සම්පාත කර ගැනීම මගින්
ලතාරුරු පරතරය අවම කිරීමට උත්සාහ කරයි. හයවන පරිච්ලේදලේදී සාකච්ඡා කරන ලද පිරිවැය පාදක මිල
නියාමනය සිදුකරන RBROR ක්රමය මගින් කාර්යක්ෂෂමතාව ලවනුලවන් දිරිගැන්වීම් තිලේ. එලසතම, අනවශය තරම්
පිරිවැය ඉහළ නැංවීලම් දිරිගැන්වීමක්ෂ ද එය ුළම තිලේ.64 ප්රතිලා අනුපාතිකය අවසර ලත් පිරිවැය පදනලමහි
ප්රතිශතයක්ෂ ලලස ගණනය කළ විට, පිරිවැය පදනම විශාල වන තරමට ප්රතිලා ද විශාල ලව්.
ලමම අලයෝගය ප්රතිඵලය වැළැක්ෂවීම සඳහා, නියාමනය සිදුකරන (ප්රධානියා) විසින් පිරිවැය පදනම ලවත සම්බන්ධ
වන පිරිවැය අංග පිළිබඳ සවිසතතර ලතාරුරු අලප්තක්ෂෂා කරනු ලැලේ. නියාමනයට ලක්ෂවන ආයතනය
(නිලයෝජිතයා) ද ඒ අන්දමින්ම, ගාසතු පදනමට ඇුළත් කිරීමට ලයෝජිත පිරිවැය අංග සඳහා වන
සාධාරණීකරණයන් සඟවන්නට ලපළලඹයි. නියාමන ආයතනය හා නියාමනයට ලක්ෂවන ආයතනය අතර පිරිවැය
පදනම ගණනය කිරීමට අදාළ වන ලතාරුරුවල නිරවදය ාවය පිළිබඳ ඇතිවන ගැටුම යනු සම්ප්රදායික
උපලයෝගිතා නියාමනලේ ප්රධානතම ආතතියයි.
1980 දශකලේ එක්ෂසත් රාජධානිලයන් ආරම් වූ මිල සීමා ලහෝ RPI-x+k නියාමන සතවරූපය මගින් උත්සාහ කරනු
ලැබුලව් ආතතිය අවම කිරීමයි. එලහත්, ලපාදු යහපතට ලහතු වන පරිදි මිල සීමා නියාමනය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා
තවදුරටත් සැලකිය යුු ලතාරුරු ප්රමාණයක්ෂ නියාමන ආයතනයට අවශය බවට කාලයත් සමග සාක්ෂි ලැබිණි.65
අකාර්යක්ෂෂමතා, අධික ලා (අල්ලලසත ද ඇුළුව) ගණනය සඳහා ඇුළත් කරනු ලැබූව ලහාත් ප්රතිඵලය වන්ලන්
අවුරුේලදන් අවුරුේද පාරිල ෝගිකයාට ඉහළ මිලක්ෂ ලගවීමට සිදුවීමයි.
ප්රධානියා හා නිලයෝජිතයා අතර ප්රශතනය මුළුමනින්ම අවසන් කළ ලනාහැකිය. එහි සතවරූපය ලවනසත කළ හැකිය.
නිවැරදි ලතාරුරු සැපයීම වැනි නිලයෝජිතයා දිරිගැන්විය හැකි කාරණා ප්රධානියාලේ අවශයතා සමග වඩා ලහාඳින්
සමපාත කළ හැකිය. එලහත්, නියාමනයට ලක්ෂවන ආයතනලයන් නිවැරදි සහ පරිූර්ණ ලතාරුරු ලබාගැනීලම්
අවශයතාව නියාමනය පවතින තාක්ෂකල්ල පවතී.
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7.1 ඒකරූපීය ගිනුම් ක්රමය
මූලය දත්ත යනු කිසියම් සංවිධානයක පැවැත්ම පිලිබඳ මූලික ලතාරුරු පදනමයි. සියු නූතන ආර්ිකයන් ුළ
ඒකරූපීය ගිනුම් ක්රමයක්ෂ පවතී. සියු සමාගම්වල ගිනුම් වාර්තා කිරීලම්දී ගිනුම් තැබීලම් හා විගණනය කිරීලම්
ප්රමිති ාවිතා කරනු ලැලේ. ලපලට්රෝලියම් වැනි විවිධ කර්මාන්ත සඳහා සුවිලශතෂ ක්රම සංවර්ධනය කර තිලේ. ජල
නියාමකයන් විසින් තමන්ලේම ක්රම සංවර්ධනය කරලගන තිලේ.66
ලපෞේගලික සැපයුම් ලනාමැති ලංකාලව් වර්තමාන සංදර් ය ුළ, වඩා සරල ඒකරූපීය ගිනුම් ක්රම ාවිතා කළ
හැකිය. විලශතෂලයන්ම, එය මුල්ල අවධිවලදී වැදගත් ලව්. එහිදී ලයෝජනා කර තිලබන්ලන් පිරිවැය පාදක මිල
නියාමනයයි. සියු බලපත්රලාභීන් සඳහා එකම නීති ාවිතා කිරීලම් අවශයතාවක්ෂ නැත. විලශතෂලයන්ම, මිල
නියාමනය ලනාකරනු ලබන කුඩා සංවිධාන සම්බන්ධලයන් ලමම ආකෘති අදාළ ලනාලව්. ඩිජිටල්ල තාක්ෂෂණය අද
පාවිච්චි කල හැකි ලහයින් ගිනුම් මුල සිටම ඩිජිටල්ල සතවරූපයට හැරවිය යුු බව ලයෝජිතය. එමගින් දත්ත ඍජුවම,
සුමටව නියාමනායතනය ලවත ලබාදිය හැකිය. පරීක්ෂෂා කර අනුමත කරන ලද, විගණනය කරන ලද ගිනුම් කාල
සීමාවකට වරක්ෂ ලබාදීම සඳහා විධිවිධාන සැකසිය යුුය.
ඒකරූපීය ක්රමයකින් අලප්තක්ෂිත ප්රතිඵල ලබාගැනීම සඳහා අඛ්ණ්ඩ පුහුණුව අවශයය. ලවනත් තැනක ාවිතා කරන
ලද ක්රමයක්ෂ ලමහි ාවිතා කිරීමට ආරම් කළ විට, සැසඳුම් නියාමනලේ අවශයතා ආමන්ත්රණය කිරීම සඳහා වන
අුත් මූලිකාංග ඇුළත් කිරීම අවශය වනු ඇත. පාර්ශතවකරුවන්ලගන් උපලදසත විමසීලමන් අනුරුව ඒකරූපීය
ක්රම උපලයෝගී කරගැනීම සාමානය පිළිලවතයි.

7.2 විශතලල්ලෂණය
ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන් ස ාව විසින් ඉටුකරනු ලබන වැදගත්ම භූමිකාව වන්ලන්, සෑම පළාතකම
නියාමන ඒකකවලට ආකෘතික සූත්රයක්ෂ සැපයීමයි. පළාතට ගැලලපන පිරිවැය මූලිකාංග එයට එකු කළ හැකිය.
නයායිකව ගත් කල, එය වනාහි වාර්තාගත වියදම් ඇමිණීම ලනාලව්. එලසත කළලහාත් කාර්යක්ෂෂමතාව සම්බන්ධ
දිරිදීම් සහ වැරදිවලට අදාළ දණ්ඩනයන් ඉවත් කරනු ලැලේ. එලහත්, ලා ය අරමුණු කරගත් සැපයුම්කරුවන්
ලනාමැති විටදී, දිරිදීම් හා දණ්ඩන පැනවීම අභිලයෝගාත්මක කාරණයකි. ඒ පිළිබඳ ුන්වන පරිච්ලේදලේ සාකච්ඡා
කර ඇත. නිසි ලලස ක්රියාත්මක ලනාවන අයට ආලයෝජන අරමුදල්ලවලට ප්රලව්ශය ලබා ලනාදීම මගින් ඔවුන්ලේ
චර්යාවන් ලවනසත වන්ලන් නැත. එලහත්, එමගින් ඔවුන් පහළට ලයාමුවීමක්ෂ සිදුවිය හැකි අතර එය ප්රලේශලේ
පාරිල ෝගිකයන්ට රිනාත්මකව බලපායි.
එබැවින්, ලයෝජනා කරනු ලබන්ලන් වාර්තා කරනු ලබන පිරිවැය ප්රශතන කිරීමයි. නිසි ක්රමලව්ද සමග අනුගත
ලනාවීම ගැන පැහැදිලි කරන ලලස නිලයෝග කල හැකිය. අවසර ලත් ආදායම හා ගාසතු ගණනය කිරීලම්දී අදාළ
වන සංලශෝධිත හා පිළිගත් පිරිවැය ගණනය කළ යුුය. විවිධ පළාත්වල පිරිවැය ලවනසත වීම එයට ලහතුවයි. ඒ
අනුව, විවිධ මිල ගණන් නිර්මාණය ලව්. පළාත් අතර පුළුල්ල ලවනසතකම් සම්බන්ධලයන් කටයුු කළ යුුය. ඒ
පිලිබඳ අටවන පරිච්ලේදලේ සාකච්ඡා කරනු ලැලේ.
දුර්වල ආයතනවල කාර්යක්ෂෂමතාව සන්සන්දනය කරන ආයතනවල කාර්යසාධනය සමග සන්සන්දනය කර
පරසතපරයන් ලපන්වාදීම සඳහා නලවෝත්පාදනීය විසඳුම් ඉදිරිපත් කිරීමට ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාවට සිදුලව්. ඒවා මූලය දර්ශකවලට පමණක්ෂ සීමාවන්ලන් නැත. පිළිගත් පරාසයට අයත් ලනාවන සාම්පල වැනි
ගුණාත්මක ාවය හා සම්බන්ධ දර්ශක ද එයට ඇුළත් ලව්.
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For a general introduction: NARUC (2019). Regulatory accounting: A primer for utility regulators. Washington DC:
USAID. https://pubs.naruc.org/pub.cfm?id=EE6402E5-155D-0A36-31F8-36FEBB6D4E44. For an example of a
uniform system of accounts for water and wastewater, see: https://www.flrules.org/gateway/ruleno.asp?id=2530.115.
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7.3 ගුණාත්මක ාවය පිළිබඳ දත්ත
මහජන උපලදසත විමසීම්වලදී ගුණාත්මක ාවය සඳහා ලබාලදන අවධානය සැලකිල්ලලට ගත් විට, විනිවිද ලපලනන
ක්රමයක්ෂ සැකසීම වැදගත් ලව්. එහිදී නියාමකවරුන් හට ලමන්ම ාවිතා කරන්නන් හට ද ලත්රුම්ගැනීම පහසු
ගුණාත්මක ාවය හා සම්බන්ධ දර්ශක සැපයිය යුු ලව්. ඒ පිළිබඳ පසතලවනි පරිච්ලේදලේ විසතතර කරන ලදි.
ගුණාත්මක දර්ශක රඳාපවතින්ලන් පැහැදිලි හා එකඟ වූ නිර්ණායක හා ක්රමලව්ද මතයි. පසතලවනි පරිච්ලේදලේ
විසතතර කර තිලබන, විවිධ වර්ගවල සැපයුම්කරුවන් සඳහා වන ශ්රී ලාංකික ප්රමිති සහ ලලෝක ලසෞඛ්ය සංවිධානලේ
මාර්ලගෝපලේශ මත පදනම් වූ ප්රාලයෝගික දර්ශක කට්ටල සහ ක්රමලව්ද සම්බන්ධලයන් එකඟතාව නිර්මාණය
කරගැනීලම් කාර්යය විලශතෂඥ කමිටුවකට ාරදිය යුුය.67 එවැනි දර්ශක හා ක්රමලව්ද යම් කාල සීමාවකට පසු
නැවත සමාලලෝචනය කිරීම සාමානය පිළිලවතයි. එමගින් ප්රතිපත්තිමය අවශයතාවන් නිරූපණය ලව්ද යන්න ඒ
ඔසතලසත තහවුරු කරගත හැකිය. පාරිල ෝගික කණ්ඩායම්වල මැදිහත්වීම හා ඔවුන්ලගන් එල්ලල වන පීඩනය ලමහිදී
වැදගත් ලව්.

7.4 විනිවිද ාවය
ශ්රී ලංකාලව් පැරණිතම උපලයෝගිතා නියාමන ආයතනය වන ශ්රී ලංකා විදුලි සංලේශ නියාමන ලකාමිෂන් ස ාලව්
අවුරුදු 20කට වැඩි අත්දැකීම් සැලකිල්ලලට ගන්ලන් නම්, කර්මාන්ත දත්තවල හා කාර්යක්ෂෂමතා දර්ශකවල සුවිශාල
විනිවිද ාවයක්ෂ ලනාමැති බව අවලබෝධ වනු ඇත.68 තරඟකාරීත්වයක්ෂ තිලබන ඇතැම් අංශවල ලතාරුරු ලහළිදරව්
කිරීම සම්බන්ධලයන් විලරෝධයක්ෂ තිලේ.69 ලපෞේගලික අංශලේ කැපීලපලනන සහ ාගීත්වයක්ෂ ලනාමැති, අඩු
තරඟකාරීත්වයක්ෂ සහිත ශ්රී ලංකාලව් ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා අංශය සම්බන්ධලයන් එවැනි සලකාබැලීම් අදාළ
වන්ලන් නැත. ආරම් ලේ සිටම විවෘත ාවලේ සංසතකෘතිය ප්රවර්ධනය කලළත නම් සහ අවසන් ප්රතිලාභීන් වන
පාරිල ෝගික කණ්ඩායම් විසින් පීඩනය පවත්වාලගන යන්ලන් නම්, කාර්යක්ෂෂම නියාමනය, විනිවිද ාවය හා
කාර්යසාධනය සාක්ෂෂාත් කරගත හැකිය.

7.5 බලාත්මක කිරීම
යහපත් තත්වය වන්ලන්, බලපෑමකින් ලතාරව දත්ත වාර්තා කිරීමයි. ලකලසත ලවතත්, 2002 අංක 25 දරණ මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන් ස ා පනලතහි ලතාරුරු ලබාගැනීලම් බලතල අඩංගු ලව් (s. 15). එලසතම, ඒ සඳහා ඉල්ලලීම්
අධිකරණය හරහා බලාත්මක කළ හැකිය (s. 21).

7.6 නිර්ලේශ
ක්රියාමාර්ගය

ගනු ලබන්දන්

උපලදසත විමසීමක්ෂ ඔසතලසත ජලය හා සනීපාරක්ෂෂක
ලසතවා අංශය ලවනුලවන් ඒකරූපී ගිනුම් පේධතියක්ෂ
සඳහා සම්මුතිය නිර්මාණය කිරීම. එයට ලපර
ලකටුම්පතක්ෂ සැකසීම ඉතා ලහාඳය.

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව

සහාය

67

WHO (2017). Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first addendum, chapter 4.
Geneva: World Health Organization. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
68
http://www.trc.gov.lk/images/pdf/SectorAnalysis_18042018.pdf
69
Wigglesworth, W.R.B. (1997). The role of information in telecom regulation, in Melody, W.H. (ed.), Telecom
Reform: Principles, policies and regulatory practices, chapter 21. Lyngby, Denmark: Den Private Ingeniorfond.
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දත්ත වාර්තාකරණය හා විශතලල්ලෂණය පිළිබඳ පුහුණු
වැඩසටහන් නිර්මාණය කිරීම

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව

ගාසතු සැකසීලම්දී පළාත් නියාමන ඒකකවලට
ාවිතා කළ හැකි සූත්ර මත පදනම් වූ ක්රමලව්ද
නිර්මාණය කිරීම

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව

නියාමනයට ලක්ෂකරනු ලබන ආයතනවල
කාර්යක්ෂෂමතාව සහ ගුණාත්මක කාර්යසාධනය
සැසඳුම් නියාමනයට අනුව ප්රදර්ශනය කිරීම සඳහා
ක්රම සම්පාදනය

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව
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8.0 සැමට පිරිසිදු ජලය හා සනීපාරක්ෂෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා සහනාධාර
“සැමට පිරිසිදු ජලය හා සනීපාරක්ෂෂාව” ලවනුලවන් වූ හයවන තිරසර සංවර්ධන අරමුණ විසින් 2030 වන විට
ලලාව පුරා සැමට පානය කිරීමට සුදුසු ජලය සඳහා ප්රලව්ශය සහතික කිරීමට කැපවී තිලේ. ඇතැම්විට, අන් කිසි
ආණ්ඩුවකටත් වඩා, වත්මන් ශ්රී ලාංකික ආණ්ඩුව විසින් ආරක්ෂිත පානීය ජලය සැමට ලබාදීම ලකලරහි අවධානය
ලයාමුකර තිලේ. හයවන තිරසර සංවර්ධන අරමුණ 2025 වසර වන විට සාක්ෂෂාත් කරගැනීමට ශ්රී ලංකාව
බලාලපාලරාත්ු ලවයි.
වර්තමානලේදී ශ්රී ලංකාලව් නිවාසවලින් 8%කට ජල සම්පාදනයක්ෂ ඇත්ලත්ම නැත. නිවාසවලින් 38.7%ක්ෂ ළිං,
වැසිජලය එක්ෂරැසත කිරීලමන් ලහෝ නළ ලිං ලහෝ අසල්ලවැසි ළිං මගින් සතවයංව ජලය සම්පාදනය කරගනියි. ශ්රී ලංකාව
හයවන තිරසර සංවර්ධන අරමුණ සාක්ෂෂාත් කරගැනීමට නම්, ඉහත දක්ෂවන ලද 8%ට ආරක්ෂිත ජලය සඳහා
ප්රලව්ශය ලබාදීම අතයවශයය. ලදවනුව කී 38.7%න් සැලකියයුු ප්රතිශතයක්ෂ වර්තමානලේදී තමන් විසින්ම ජලය
සම්පාදනය කරගනු ලැලේ. ඔවුන් ාවිතා කරන ජලය තිරසර සංවර්ධන අරමුණුවල දැක්ෂලවන ආකාරයට
ආරක්ෂිතව කළමනාකරණය කරන ලද වුර ලනාවිය හැකිය.
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය, පළාත් පාලන ආයතන ලහෝ ප්රජාමූල සංවිධාන මගින් ලසතවා
සපයනු ලබන බවට ගණනය වී තිලබන ඇතැලමකු අවශය මට්ටලමන්, අවශය ගුණාත්මක ාවලයන්, අවශය
ප්රමාණයට ජලය ලබාගන්නවා ලනාවිය හැකිය. නියඟයට ලගාදුරු වූ ප්රලේශවල නළ ජලය ලැලබන ලබාලහෝ අයට
සතිපතා බව්සර් මගින් ලැලබන ජලය මත රඳාපැවතීමට සිදුවී තිලේ. හඳුනා ලනාගත් නිදන්ගත වකුගඩු ලරෝගය
පැතිර තිලබන ලබාලහෝ ප්රලේශවල සම්ප්රදායික ජල සැපයුම් සම්බන්ධලයන් ජනතාවලේ විශතවාසය බිඳවැටී තිලේ.
එම නිසා ඔවුහු ලබෝතල්ල කළ ජලය ලවත ලයාමුලවමින් සිටිති. ලමම ලහතු නිසා පහළ ආදායම් මට්ටම්වල
ජනතාවලගන් සැලකියයුු ප්රතිශතයක්ෂ විසින් ජලය විසින් කරනු ලබන වියදම පිළිගත් ඉහළ සීමාව වන
ආදායලමන් 5%ට වඩා වැඩි විය හැකිය.
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් වර්තමානලේදී මිලියන 2.6ක්ෂ සම්බන්ධතාවලට ජලය
සපයනු ලැලේ.70 එය ශ්රී ලංකාලව් නිවාස සංඛ්යාලවන් අඩක්ෂ පමණ ලව්. රජයට අයත් මහජන උපලයෝගිතා ආයතන
විසින් පුරවැසියන්ට/ නිවාසවලට ලසතවා සැපයීලම්දී ලකතරම් පසුපසින් සිටියද, ඔවුන්ලේ ප්රමුඛ්තාව සැමට ලසතවා
සැපයීම බව ද, ලා ය අරමුණු කරගත් ලපෞේගලික ආයතන ලසතවා සපයන පාරිල ෝගිකයන් ප්රමාණයට වඩා ලසතවා
සපයන බව ද කියති. ලම් සඳහා අ යන්තර හරසත සහනාධාර ඒ සඳහා උපලයෝගී වන බව ප්රකාශ කරනු ලැලේ.
සැමට ලසතවා ලබාදීම සපුරාගැනීමට ලනාහැකි වීමට ලහතුව රජය විසින් ප්රමාණවත් තරම් අරමුදල්ල ලනාසැපයීම
ඔවුහු ප්රකාශ කරති.
විසඳුම වන්ලන් සරල ලලස තවත් අරමුදල්ල සම්පාදනය කර දීම ලනාව, අඩු වියදමක්ෂ දැරීමට සිදුවන ආකාරවලින්
අරමුදල්ල ලබාගැනීම (බර තබන ලද සාමානය ප්රාේධන පිරිවැය - WACC - මගින් දක්ෂවා තිලබන ආකාරයට) සහ
මුදල්ල ඵලදායී ලලස වැයකිරීමයි. එලසත නැතලහාත් වන්ලන් මිල උවමනාවට වඩා ඉහළ යාම ලහෝ බදුලගවන
ජනතාවට අධික බරක්ෂ පැටවීමය.
වර්තමානලේදී, ප්රාේධන ආලයෝජනය ලවනුලවන් තිලබන අරමුදල්ල ලහාඳ මට්ටමක ඇති බව ලපලන්. 2021 අයවැය
මගින් 2020දී රු. බිලියන 76ක්ෂ ද, 2021දී රු. බිලියන 101ක්ෂ ද ජල සම්පාදන අමාතයාංශලේ සංවර්ධන වියදම්
ලවනුලවන් ලවන්කරන ලදී. ලමම අරමුදල්ල 2019දී ලවන්කරන ලද අරමුදල්ලවලට වඩා ඉහළය.71 මෑත ඉතිහාසලේ
ාවිතාව අනුව, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන වයාපෘති සඳහා
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Central Bank of Sri Lanka (2021). Annual Report 2020, p. 91.
https://www.treasury.gov.lk/documents/budget/2021/2021_aprovedBE_English_V_1.pdf
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අරමුදල්ලවලට 2019දී රු. බිලියන 102ක හා 2020 රු. බිලියන 138ක රජය මගින් සහතික කරන ලද ණය ඇුළත්
විය.72
ලකලසත ලවතත්, වසංගත සංදර් ය සහ ඒ හා සම්බන්ධ ආර්ික අවපාතය ලහතුවන් ලපාදු අරමුදල්ලවල පහලවී ඇති
යානක තත්වය සැලකිල්ලලට ගත්විට, බැඳුම්කර හා රාජය ලපෞේගලික හවුල්ලකාරීත්වයන් වැනි ලවනත් අරමුදල්ල
මූලාශ්රවලට අවසතථාව ලබාදීම ලයෝගයය. ඒ පිළිබඳ 2020 පරිූර්ණ මූලලෝපායික ආලයෝජන සැලැසතලමහි (CSIP)
සාකච්ඡා කර තිලේ.73 එහි දක්ෂවා තිලබන ආකාරයට, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ලහෝ පළාත්
ඒකක ලමවැනි මූලයකරණයන් සඳහා සූදානම් කිරීම සඳහා කළ යුු ලබාලහෝ ලේ තිලේ. සමාගම් අභිප්රාය ප්රකාශ
කිරීලම් නිලව්දනයක්ෂ (SCI) 2020-22 කාලය ලවනුලවන් අත්සන් කිරීම ඔවුන්ලේ නිර්ලේශ අතර තිලේ. එලහත්, එය
තවමත් කර තිලබන බවක්ෂ ලනාලපලන්. ලශතෂ පත්රය පිරිසිදු කිරීම සහ නිවැරදි ආදායම් ප්රක්ෂලෂතපණ සිදුකළ හැකි
සතථාවර නියාමන පරිසරයක්ෂ නිර්මාණය කිරීම ගනු ලැබූ ක්රියාමාර්ග අතර තිලේ.74
ලසතවා ලනාසපයන ලද අය ලවත ලසතවා සපයන ලලස රාජය හිමිකාරීත්වය ඇති උපලයෝගිතාවන්ට ලකළින්ම අණ
කිරීමට අමතරව, රජය විසින් වැඩි නිවාස සංඛ්යාවකට ලසතවා සැපයීම සඳහා වයාපෘති අරමුදල්ල හා විවිධ ලවනත්
දිරිගැන්වීම් ද සපයයි. එලහත්, වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීලම්දී කාර්යක්ෂෂමතාව සම්බන්ධලයන් කටයුු
ලනාකළලහාත්, ප්රතිඵල ප්රශසතථ වන්ලන් නැත. රජයට අයත් ආයතන ඇුළු ඒකාධිකාරයන් ුළ සුලබ වූ
අකාර්යක්ෂෂමතාව හා ඵලදායිතාව වැඩි ලනාකර ලා ලසවීලම් චර්යාවන් අවම කිරීම සඳහා පිරිවැය මූලිකාංග
විනිවිද ලපලනන තත්වයට පත්කළ යුුය. විනිවිද ලනාලපලනන හරසත සහනාධාර ලවනුවට විනිවිද ලපලනන
යාන්ත්රණයන් ආලේශ කිරීම ඒ සඳහා අවශයය. සියු පුරවැසියන්ට ලසතවා සැපයීම සඳහා බැරෑරුම් උත්සාහයන්
දරණ ලද ලවනත් උපලයෝගිතා කර්මාන්තවල අත්දැකීම මගින් නිරූපණය වන්ලන් හරසත සහනාධාර සහ විශතවීය
ලසතවා සැපයීලම් වගවීම්වලට වඩා විශතවීය ලසතවා අරමුදල්ල වැඩදායී බවයි. 75 විශතවීය ලසතවා අරමුදල්ල විසින් අලප්තක්ෂිත
ප්රතිඵල ලබාගැනීම සඳහා සියු සහනාධාර ඉලක්ෂක කරයි. ලකලසත ලවතත්, අත්දැකීම් මගින් ලපන්වා ලදනු
ලබන්ලන්, ලසමින් සිදුවන ලහෝ ලකාලහත්ම සිදු ලනාවන වියපැහැදම් මගහැරීමට සහ අරමුදල්ල නිශතචිත ප්රතිදාන
සමග සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සහනාධාර වැඩසටහන් මැනැවින් සැලසුම් කිරීලම් අවශයතාවයි.76
“මහජන උපලයෝගිතාව” නම් ලයදුම මගින් අඟවනු ලබන්ලන් මහජනතාවලේ සියු සාමාජිකයන් හට ප්රලව්ශය
අවශය බවයි. ඔවුන් ඒකාධිකාරයන් බවට පත් කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද පේධතිය ුළ අඩුවන ඒකක පිරිවැය
ප්රදර්ශනය කිරීමට මහජන උපලයෝගිතා කර්මාන්ත ලපළලඹයි. ලසතවා අඩුලවන් සැපයීමට ඒකාධිකාරයන්ලේ
නැඹුරුවක්ෂ තිලේ. විලශතෂලයන්ම, පිරිවැය අධික ලවළඳලපාළ මායිම සම්බන්ධලයන් ලමය සිදුලව්. ඒවාලේ ආදායම්,
වියදම් පියවාගැනීමට තරම් ප්රමාණවත් නැත. ලමම ලසතවාවන් ලවතින් සැලකියයුු ධනාත්මක බහිරතාවන් ද
ප්රදර්ශනය ලව්. ලපාදුලව් එකඟ වන ලද තිරසර සංවර්ධන අරමුණක්ෂ අනුව සැමට ලසතවා සම්පාදනය තහවුරු කිරීමට
කටයුු කිරීලම්දී ලම් පිළිබඳ සාක්ෂි ලැලේ. ඕනෑම උපලයෝගිතා කර්මාන්තයකදී, ලසතවාවන් ලනාලැලබන පිරිස
වන්ලන් ලසතවා සම්පාදනය ඉතාම දුෂතකර හා ඉතාමත්ම මිල අධික පිරිසයි (ලබාලහෝ විට, මාවත්වලින් දුරබැහැර
නිවාසවල පදිංචිකරුවන්ය). ඔවුන් සම්බන්ධතා ලවනුලවන් හා ාවිතා කරන ඒකක ගණන ලවනුලවන් මුදල්ල
ලගවීලම් හැකියාව අඩු අය වීමට ද පුළුවන.
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එම නිසා, ඔවුන් ලසතවා සැපයීමට කැමති පාරිල ෝගිකයන්ලගන් ඔේබට ලසතවා සපයන ලලස සියු නියාමකයන්
(විධිමත් හා අවිධිමත්77) විසින් සැපයුම්කරුවන්ට පීඩනය එල්ලලකරනු ලැලේ. එබැවින්, සියු මහජන උපලයෝගිතා
නියාමනයන් ුළ සැමට ලසතවා සැපයීලම් උපාංගයක්ෂ අඩංගු බව පැවසිය හැකිය. නමුත්, නියාමකවරයා
අනිවාර්යලයන්ම ඍජුවම සහනාධාර පරිපාලනය සමග සම්බන්ධ විය යුු බවක්ෂ එයින් අදහසත වන්ලන් නැත.

8.1 සහනාධාර හා ඒවාලේ පරිපාලනය
සහනාධාරයක්ෂ පරිපාලනය කිරීලම් වියදම සහ එමගින් සිදුවිය හැකි අකාර්යක්ෂෂමතාවන් සහනාධාර වැඩසටහනක්ෂ
සකසත කිරීලම්දී ඇුළත් කරගත යුුය. ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා ක්ෂලෂතත්රලේ මූලික ප්රාේධන වියදම ලමලහයුම්
සහ අධීක්ෂෂණ (O&M) වියදම්වලට වඩා අති විශාලය. ප්රධාන සම්ලේෂණ මාර්ගවල දිග ලහතුලවන් ජලය ලපාම්ප
කිරීලම් අවශයතාව, ජන ඝනත්වය සහ පවිත්ර ලනාකරන ලද ජලලේ ගුණාත්මක ාවය ලහතුලවන් සතථානලයන්
සතථානයට ලමලහයුම් හා නඩත්ු වියදම් ලවනසත ලව්.

8.1.1 වර්තමාන ාවිතාවන් පවත්වාලගන යාම
සහනාධාර ලලස විසතතර ලනාකළද, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ ප්රාේධන ආලයෝජන අවශයතා
සඳහා වන වර්තමාන ාවිතාව වන්ලන් ඒකාබේධ අරමුදලලන් මුදල්ල ලබාදීම හා රාජය ඇප මත වානිජ බැංකුවලින්
ණය ලබාගැනීමයි. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය වයාපෘති ලයෝජනා සකසත කරන අතර ඒවා විවිධ
ලකාන්ලේසි යටලත් ජාතික සැලසුම් ලදපාර්තලම්න්ුව විසින් අනුමත කරනු ලැලේ. සාමානයලයන්, ජාතික ජල
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් තම අරමුදල්ලවලින් ණය ආපසු ලගවිය යුු යයි අලප්තක්ෂෂා ලකලර්.
මහා ාණ්ඩාගාරලයන් ලබාලදන ප්රදාන මගින් ග්රාමීය ජල සම්පාදන වයාපෘතිවල 50%ක්ෂ ද, ග්රාමීය වයාපෘතිවලින්
75%ක්ෂ ද ආවරණය කරනු ලැලේ. මළාපවහන වයාපෘති වියදම්වලින් 100%ක්ෂම ප්රදාන මගින් ආවරණය කරනු
ලැලේ. එලසතම, හඳුනා ලනාගත් නිදන්ගත වකුගඩු ලරෝගය අවම කිරීලම් ක්රියාමාර්ගවල පිරිවැය ද සම්ූර්ණලයන්ම
ආවරණය කරනු ලැලේ. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් ඉතිරි 25%, 50% අරමුදල්ල
අ යන්තරිකව ලසායාගත යුුය. ඉහළ ප්රතිශතයක්ෂ වන (50.4 %ක්ෂ වන)78 වැටුප්ත පිරිවැය සැලකිල්ලලට ගත්විට
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට බැංකුවලින් අතිලර්ක අරමුදල්ල අවශය බව ලපලන්.
විවිධ වර්ගවල පාරිල ෝගිකයන්ලගන් එක්ෂරැසත කරගනු ලබන ආදායම් මගින් සියු ලමලහයුම් හා කළමනාකරණ
(O&M) වියදම්, වැටුප්ත වියදම් සහ 10,000ක්ෂ පමණ වන ලසතවකයන්ලේ වරප්රසාද වියදම්, ාණ්ඩාගාරයට ණය
ආපසු ලගවීම් සහ ඉහත විසතතර කරන ලද ඇතැම් ආලයෝජන අවශයතා සපුරාගැනීම් දරාගත හැකි වනු ඇතැයි
අලප්තක්ෂෂා ලකලර්. ගාසතු සංලශෝධන ප්රමාද වන බැවින් (අවසන් ගාසතු සංලශෝධනය කරනු ලැබුලව් 2012දීය), ණය
ආපසු ලගවීම ාණ්ඩාගාරය විසින් බලාගත යුු බව වාර්තා විය.79 එහි 2020-25 ආයතනික සැලැසතලම් සඳහන් කර
ඇත්ලත් ලමයයි: “ ාණ්ඩාගාරලේ අරමුදල්ලවලින් ලමම වයාපෘති කිරීමට බලාලපාලරාත්ු වන නිසා, ප්රාග්ධ්න
වියදම හා සම්බන්ධ් දපාලී දමම ගණනයට ඇතුලත් දනාකරන ලදී.”80 ජල සම්පාදන අමාතයාංශලේ ලල්ලකම්වරයා
ලමම ප්රකාශය ලකලින්ම ප්රතිලෂතප කරමින් කීලව් 2021 වර්ෂලයන් පසු ණය සම්බන්ධලයන් ආණ්ඩුව කිසිදු
වගකීමක්ෂ ලනාගන්නා බවය.81
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ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ ගිනුම් මගින් ලපන්නුම් කරනුලේ ලබාලහෝ අඩු ාවිතා
ගනුලදනුකරුවන්ට ලසතවා සපයනු ලබන්ලන් පිරිවැයට වඩා අඩු මිලකට බවයි. එලසත නැතිනම්, ඔවුන්ට හරසත
සහනාධාර සපයා තිලේ.
ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා ලවනුලවන් ප්රජාමූල සංවිධානවලට ප්රදාන ලහෝ රාජය ඇප මත ලබාලදන ණය
ලැලබන්ලන් නැත. සියල්ලල ලනාලව් නම් ලබාලහාමයක්ෂ ප්රජාමූල සංවිධානවලට තම පේධති පිහිටුවීම ලහෝ
පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා රජය විසින් සාකච්ඡා කරන ලද විවිධ වයාපෘති හරහා අරමුදල්ල ලැබී තිලේ.82 ප්රජාමූල
සංවිධානවල සමාරම් ක සාමාජිකයන්ලේ මූලය හා ද්රවයමය ආධාර මගින් ලමම අරමුදල්ල ඌනූරණය කර ඇත.
ලමලහයුම් හා කළමනාකරණ වියදම් සහ පුළුල්ල කිරීලම් ලහෝ වැඩිදියුණු කිරීලම් වියදම් ගාසතු මගින් ආවරණය
කරගැනීමට අලප්තක්ෂිතය.
ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා දිගු කලක්ෂ තිසතලසත පවත්වාලගන යන මහනුවර වැනි මහ නගර ස ා පවා සම්පත් හිඟය
පිළිබඳ පැමිණිලි කරයි. මහනුවර මහනගර ස ාව විසින් පාසල්ල, ආගමික සතථාන, ගිනි නිවීම් සතථාන සහ වානිජ
ලනාවන සුබසාධන ලයෝජනාක්රම ලවත විශාල සහනාධාර සහිත ලසතවාවන් සපයන බව වාර්තා ලව්. එය ද ලමම
තත්වයට ලහතු විය හැකිය. එලහත්, සාමානයලයන් ගත් කල, අදහසත ඉදිරිපත් කරන ලද පළාත් පාලන ආයතන
සියල්ලලම ලනාලව් නම්, ලබාලහාමයක්ෂ දැඩි ලලස සම්පත් හිඟයකට මුහුණලදන බව දක්ෂනට ලැබිණි. ප්රාලේශීය
ස ාවල නිලයෝජිතලයෝ සම්පත් හිඟය පිළිබඳ විලශතෂලයන් කතා කළහ. මළද්රවය බැහැර කිරීම සඳහා ඉල්ලලීම්
ඉටුකිරීම සඳහා අවශය ගලි බව්සර මිලදී ගැනීමට පවා ඔවුන්ට සම්පත් හිඟය.
1916 අංක 22 දරණ ලේශීය ණය සහ සංවර්ධන ආඥාපනත යටලත් ලේශීය ණය සහ සංවර්ධන අරමුදල (LL&DF)
පිහිටුවනු ලැබුලව් පළාත් පාලන ආයතනවලට ලසතවා සැපයීම සඳහායි. LL&DF විසින් මහනගර ස ා, නගර ස ා
සහ ප්රාලේශීය ස ාවල ප්රාේධන ආලයෝජන ලවනුලවන් සහන ලපාළියට දිගුකාලීන ණය ලබාලදයි. අරමුදල්ල ප්රධාන
වශලයන් ලබාලදන්ලන් ාණ්ඩාගාරය විසිනි. කළමනාකරණ මණ්ඩල විසින් ඇගයීමට ලක්ෂකර අනුමත කරනු
ලබන වයාපෘති ලයෝජනා මත පදනම්ව පළාත් පාලන ආයතනවලට ණය ලබාලදයි.
LL&DF ාවිතා කරනු ලබන්ලන් මඳ වශලයන් බව දක්ෂනට ලැලේ. ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා ලවනුලවන් කැපවූ
ආයතනයක්ෂ පැවතීම හා ඵලදායී වයාපෘති ලයෝජනා සැකසීලම්දී පළාත් පාලන ආයතන මුහුණලදන දුෂතකරතා එයට
ලහතු බව ඇතැම් නිලධාරීන් විසින් ලපන්වාලදන ලදී. අරමුදලලන් ණයක්ෂ ලබාගැනීලම්දී මුහුණලදන්නට සිදුවූ
බාධක පිළිබඳ කරුවලගසතවැව ප්රාලේශීය ස ාලව් ස ාපතිවරයා විසින් විසතතර කරන ලදී. තක්ෂලසතරු කිරීම් සහිත
විධිමත් වයාපෘති ලයෝජනාවක්ෂ සැකසීම ද එයට ඇුළත් විය. ඒ සඳහා මුලදී රු. 85,000ක්ෂ ඉල්ලලා සිටින ලදමුත්,
පසුව ලනාමිලල්ල ලබාගත හැකි විය. එලසතම, ණය ප්රදානය ලැබුලණ් මුළු ඇසතතලම්න්ු වියදම සඳහා ලනාලව්
(රු.21,000,000 ක්ෂ ලැබිණි. ඇසතතලම්න්ුව රු. 28,500,000කි).83 අවදානම් ගැනීමට සූදානම් නායකත්වයක්ෂ
ලනාතිබිණි නම් හා ප්රලේශලයන් සම්පත් රැසතකරගැනීමට අසමත් වී නම්, එම වයාපෘතිය අසාර්ථක වන්නට ඉඩ
තිබිණි. ඇත්ලතන්ම, කලින් එලසත අසාර්ථක වී තිබිණි.84 කලින් වයාපෘතිලයන් ඉතිරි වී තිබුණු සම්පත් වයාපෘතිය
සම්ූර්ණ කිරීලම්දී ලයාදාගන්නට ඇත.
වර්තමානලේදී සහනාධාර ලබාලදන ආකාරය අසමානය. සැපයුම් ලනාමැති ලහෝ තමන්ලේම ජල හා සනීපාරක්ෂෂක
ලසතවා සපයාගන්නා නිවාසවලට කිසිදු සහනාධාරයක්ෂ ලැලබන්ලන් නැත. පළාත් පාලන ආයතන සහ ප්රජාමූල
සංවිධාන ලවතින් ලසතවා ලබාගන්නා 12% සඳහා පුනරාවර්තන වියදම් ලවනුලවන් සහනාධාර ලැලබන්ලන් නැත.
ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා පේධති ඉදිකරන ලද සමලේ ලබාලහෝ ලදලනකුට සහනාධාරවලින් ප්රතිලා
ලැලබන්නට ඇත. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් ලසතවා සපයනු ලබන 43% ලවත රජලේ
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සහලයෝගයන් වැඩි ප්රමාණයක්ෂ ගලා යයි. “ඔවුන්ලේ සම්බන්ධතාව ලවනුලවන් වන වියදම ග්රාමීය ජල සම්පාදන
ලයෝජනාක්රමවල සම්බන්ධතාව ලමන් ලදගුණයකට මඳක්ෂ වැඩිය.”85 තාක්ෂෂණිකව, ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් පාරිල ෝගිකයන්ලගන් අයකරනු ලබන ගාසතු හරහා පුනරාවර්තන වියදම් සහ ණය
හා ලපාළී ආපසු ලගවීම් ආවරණය කරනු ඇතැයි අලප්තක්ෂෂා ලකලර්. එලහත්, ලබාලහෝ අවුරුදුවලදී ජාතික ජල
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය එයට අසමත් ලවයි. මහා ාණ්ඩාගාරය විසින් 2020 හා 2021 වසරවලදී රු.
බිලියන 15ක්ෂ හා 21ක්ෂ බැගින් මණ්ඩලයට ලබාලදන ලදී. 2025 වසර දක්ෂවාම ඒ හා සමාන සහායක්ෂ අලප්තක්ෂෂා
කරනු ලැලේ.86 ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් 2020දී රු. මිලියන 532.9ක ලා යක්ෂ උපයන
ලද බවට තිලබන ප්රකාශය සම්බන්ධලයන් ලමහිදී ප්රශතනයක්ෂ පැනනගී. 87 මණ්ඩලය විසින් සහනාධාර ලබාලදන
අතර, මහා ාණ්ඩාගාරය විසින් පාඩු දරාගනු ලැලේ.
වර්තමාන ාවිතය අසාධාරණය. එහිදී ලපාදු සම්පත් අසමානුපාතික අන්දමින් රජයට අයත් උපලයෝගිතාවකට
ලබාලදන අතර එමගින් ලසතවා ලබාලදන්ලන් නිවාසවලින් 50%කට පමණි. දුෂතකර ප්රලේශවල ලසතවා සපයන
ප්රජාමූල සංවිධානවලට ලැලබන්ලන් අඩු සහායකි. ඔවුන්ට තමන්ලේ කටයුු තමන්ම බලාගැනීමට සිදුවී තිලේ.
ජාතික සැලසුම් ලදපාර්තලම්න්ුව (NPD) විසින් ජාතික ප්රමුඛ්තා මත පදනම්ව ප්රාේධන සහනාධාර අනුමත කරනු
ලබන්ලන් එක්ෂ එක්ෂ වයාපෘතිලයන් වයාපෘතියටය. මළාපවහන වයාපෘති කිහිපයක්ෂ පමණක්ෂ අනුමත වී තිබීම මගින්
නිරූපණය වන්ලන්, ප්රදානවලින් 100%ක්ෂම සම්බන්ධලයන් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ
ලයෝජනා ජාතික සැලසුම් ලදපාර්තලම්න්ුව විසින් ප්රමුඛ්තාකරණලේදී හා අනුමත කිරීලම්දී අනුගමනය කරන
සංකීර්ණ සාධක බලපාන බවයි. ලබලහෝ විට, 50%ක්ෂ සහනාධාර ලබාදුන් නාගරික ජල වයාපෘතිවල ආදායම්
උත්පාදන හැකියාව 100%ක්ෂ ප්රදාන මත ක්රියාත්මක වන මළාපවහන වයාපෘතිවලට වඩා වැඩිය.
නාගරික ප්රලේශවලට වඩා දුරබැහැර ප්රලේශවලට ලසතවා සපයන ප්රජාමූල සංවිධානවලට ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලයට ලමන් සතථාවර අන්දමින් අරමුදල්ල සහාය ලැලබන්ලන් නැත. එලහත්, එම සංවිධාන
ක්ෂලෂතත්රලේදී වැඩි අභිලයෝග ප්රමාණයකට මුහුණ ලදයි. ඒවා නම්, භූමිලේ දුෂතකරතා, ජන ඝනත්වය සහ
පාරිල ෝගිකයන්ට ගාසතු ලගවීමට තිලබන දුෂතකරතායි. ප්රජාමූල සංවිධාන ලබාලහාමයකට සැලකිය යුු තරම්
සහනාධාර ලැලබන බව ද සඳහන් කළ යුුය. රජය මගින් මුලපුරනු ලබන වයාපෘතිවල ප්රාේධන වියදලමන් 8090% දක්ෂවා ප්රතිශතයක්ෂ ඔවුන්ට ලැලේ.
සාමානයලයන්, පළාත් පාලන ආයතන විසින් ලසතවා සපයනු ලබන්ලන් දැඩි ජන ඝනත්වයක්ෂ සහිත ප්රලේශවලටයි
(කරුවලගසතවැව ප්රාලේශීය ස ාලව් ජල සම්පාදන වයාපෘතිය වැනි වයතිලර්ඛ්යන් තිලේ). ඒවාට ජාතික ජල
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට ලැලබන ආකාරලේ සහනාධාර ලැලබන්ලන් නැත. ප්රජාමූල සංවිධාන සඳහා
වන චක්රීය අරමුදලක්ෂ පිළිබඳ වසර ගණනාවක්ෂ තිසතලසත සාකච්ඡා කර ඇත. එලහත්, ඒ සම්බන්ධ කිසිවක්ෂ සිදුවී නැත.
නයායිකව ගත් කල, පළාත් පාලන ආයතනවලට ණය ලබාගැනීලම් පහසුකම් තිලේ. එලහත්, ගලි බව්සර
ලබාගැනීම සඳහා අවශය ප්රාේධනය සපයා ගැනීමටවත් එය ප්රමාණවත් වී ඇති බවක්ෂ ලනාලපලන්. ප්රතිකර්ම සඳහා
අවශය ක්රියාමාර්ග ලනාගතලහාත්, කරුවලගසතවැව සාර්ථකත්වලේ උදාහරණය හැමතැනකදීම සිදුවන්ලන් නැත.
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ලවත රජය විසින් සපයනු ලබන ප්රදාන හා ණය අරමුදල්ල ඉතා
කාර්යක්ෂෂම අයුරින් ාවිතා කරනු ලබන බවට සාක්ෂි නැත. ප්රමිතිගත රාජය ප්රසම්පාදන පටිපාටිවල පවතින
ආරක්ෂෂාවන්ට ඔේලබන්, මුදල්ල ඉතා ලහාඳින් ාවිතා කිරීම සම්බන්ධලයන් දිරිගැන්වීමක්ෂ ලහෝ අකාර්යක්ෂෂමතා
ලවනුලවන් දඬුවම් කිරීමක්ෂ නැත.
කුමන විකල්ලප විසඳුමක්ෂ මගින් වුව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට පළාත් පාලන ආයතන සහ
ප්රජාමූල සංවිධානවලට වඩා ප්රමුඛ්තාව ලබාදීලම් අසමානත්වය සම්බන්ධලයන් යමක්ෂ කිරීම අවශයය. එයට අමතරව
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ලහෝ විකල්ලපයක්ෂ වශලයන්, සහනාධාර ලබන ආයතනලේ කාර්යක්ෂෂමතාව සම්බන්ධලයන් දිරිගැන්වීමක්ෂ සිදුකළ
යුුය.

8.1.2 ජීවයතා පරතර මූලයකරණය
ජීවයතා පරතර මූලයකරණය (VGF) යනු යටිතල පහසුකම් ක්ෂලෂතත්රලයහි වැඩි වැඩිලයන් පාවිච්චි කරනු ලබන
ක්රමලව්දයකි. එය සාමානයලයන් ාවිතා කරනු ලබන්ලන් රාජය ලපෞේගලික හවුල්ලකාරීත්වයන් සම්බන්ධලයනි.
ඒවාලයහිදී ආලයෝජකයා විසින් සමසතත ආලයෝජනය ගාසතුවලින් පමණක්ෂ ප්රතිූරණය කිරීමට අදහසත කරන්ලන්
නම් ලසතවාලව් මිල දරාගත ලනාහැකි වනු ඇත. ලමහිදී ාවිතාව වන්ලන් ජීවයතා පරතර (මූලය හා ආර්ික
ජීවයතාවන් අතර පරතරය) ගණනය කර සහනාධාරය ඒ අනුව ලබාදීමයි.88 ලමම ප්රලව්ශලයහි තිලබන වාසිය
වන්ලන්, එය පදනම් වන්ලන් ඉතා ලහාඳින් සකසත කරන ලද වයාපාර සැලැසතමක්ෂ මත වීමයි (එබැවින් වයාපෘතිය
සාර්ථක වීලම් සම් ාවිතාව වැඩිය). එමගින් පාර්ශතවවල වගකීම් පැහැදිලිව පවරනු ලැලේ. රජලේ මූලය කැපවීම
සම්බන්ධලයන් බැඳීම් නිර්මාණය කරනු ලැලේ. එහි තිලබන අවාසි වන්ලන්, සංකීර්ණ වයාපාර සැලැසතමක්ෂ
සැකසීලම් හැකියාව තිලබන එකම ආයතනය වන ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 100%ක්ෂම
රජයට අයත් ආයතනයක්ෂ වීමයි. එලසතම, වගකීම් අර්ථ නිරූපණය කිරීලම් සියු ප්රයත්නයන් එය ක්රියාත්මක වන
ලේශපාලන සංදර් ය ුළ අසාර්ථක විය හැකිය.
හම්බන්ලතාට කාර්මික කලාපයට, කල්ලපිටිය සංචාරක කලාපයට ලහෝ වරාය නගරයට රාජය ලපෞේගලික
හවුල්ලකාරීත්වයන් නිර්මාණය කිරීමට අදහසත කරන්ලන් නම්, ජීවයතා පරතර මූලයකරණය රාජය ලපෞේගලික
හවුල්ලකාරීත්වයන් සම්බන්ධ සැලැසතලම් ලකාටසක්ෂ බවට පත්කළ හැකිය.
ශ්රී ලාංකික ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා අංශලයහි ලබාලහෝ විට ලපෞේගලික ආලයෝජන සම්බන්ධ ලනාවන නිසා,
රාජය ආයතන අතර සිදු ලකලරන ලගවීම් ලවනුලවන් වඩා ලිහිල්ල ක්රමලව්ද ාවිතා කළ හැකිය. භූලගෝලීය ලහෝ ජන
විකාස ලහතු මත ඇතැම් කලාපවල තත්වය කාර්යක්ෂෂම සැපයුමකට අභිලයෝගයක්ෂ ලව් නම්, මුදල්ල අමාතයාංශය
විසින් දැනට තිලබන සාක්ෂි මත පදනම්ව ජීවයතා පරතර මූලයකරණ ක්රමලව්දය ාවිතා කල හැක.
ප්රතිලාභියා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය වන මහා පරිමාණ වයාපෘතිවලදී ජීවයතා පරතර
මූලයකරණය මුදල්ල අමාතයාංශය විසින් ඍජුවම පරිපාලනය කළ යුුය. සහනාධාර හා ඒ හා සම්බන්ධ ලකාන්ලේසි
සම්බන්ධලයන් නියාමන ආයතනය සම්ූර්ණලයන් දැනුවත් කර තැබිය යුුය.

8.1.3 පළාත් පාලන ආයතන සහ ප්රජාමූල සංවිධාන ලවනුලවන් අඩු ලපාළී ණය
ජීවයතා පරතර මූලයකරණලයහි තිලබන සංකීර්ණතා කුඩා හා අඩුලවන් සම්පත් සහිත ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා
සැපයුම්කරුවන්ට දරාගත ලනාහැකි විය හැකිය. එහිදී ප්රාලයෝගික වන්ලන් අඩු ලපාළී ණයයි. අඩු ලපාළිලයහි බර
මහා ාණ්ඩාගාරය විසින් දරා ගත යුුය. එම පටිපාටිය විධිමත් කිරීමටත්, ණය දීලම් ධාරිතාව පුළුල්ල කිරීමට හා
සාමානයලයන් පළාත් පාලන ආයතන විසින් සපයනු ලබන ලසතවාවන් සැපයීම සඳහා ප්රජාමූල සංවිධානවලට ණය
ලබාගැනීමට හැකි වන ආකාරයටත්, ලේශීය ණය හා සංවර්ධන අරමුදල්ල ආඥාපනත සංලශෝධනය කිරීම සඳහා
සලකා බැලීමට රජයට පුළුවන (වැඩිදුර විසතතර 10 පරිච්ලේදලේ).
හුලදක්ෂ අරමුදල්ල පමණක්ෂ ප්රමාණවත් වන්ලන් නැත. ලයෝජනා සැකසීලම්දී සහ ඉදිකිරීම් අතරුරදී තාක්ෂෂණික සහාය
පිරිනැමීම සඳහා පළාත් පාලන පළාත් ලකාමසාරිසතවරයා යටලත් ඒකක පිහිටුවිය යුුය. වෘත්තික ාවලයන් යුුව
සකසතකරන ලද වයාපෘති ලයෝජනා ලනාමැතිව ප්රජාමූල සංවිධානවලට සහ පළාත් පාලන ආයතනවලට (ඇතැම් විට
මහනගර ස ාවලට ලමම ප්රශතනය අදාළ ලනාවිය හැකිය) ණය ලබාගත ලනාහැකි වන්නට පුළුවන. තාක්ෂෂණික
පශතචාත් සහායකින් (විශාල සිවිල්ල ඉංජිලන්රු වයාපෘතිවලදී උපලේශකවරයා විසින් රජයට සපයන ලද ලසතවාවන්ලේ
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සතවරූපය අනුව) ලතාර වුවලහාත්, ඇතැම් ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා වයාපෘති අයවැය සීමාව ුළ සහ
තාක්ෂෂණික පිරිවිතර ුළ සම්ූර්ණ කිරීම සිදු ලනාවීමට ඉඩ ඇත.

8.1.4 අඩු ආදායම්ලාභී ාවිතා කරන්නන්ට සහනාධාර
වර්තමානලේදී ාවිතා කරන අධික ලලස සංකීර්ණ වන පාවිච්චි කරන ඒකක ගණන අනුව වැඩිවන ජාතික ජල
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ ගාසතු සැලැසතම මගින් අඩුලවන් ාවිතා කරන්නන්ට හරසත සහනාධාර
සපයනු ලැලේ. සමෘේධිලාභීන්ට හා සමෘේධිලාභී ලනාවන නාගරික වුවල නිවැසියන් හට අමතර වට්ටම් සපයනු
ලැලේ. ධනවත් වුවත්, දුප්තපත් වුවත්, මාසික ාවිතය ඒකක 25ට අඩු පාරිල ෝගිකයන්ට සමසතත බිලලන් 10%ක
වට්ටමක්ෂ ලැලේ. සහනාධාර සඳහා සම්පත් ලබාගත යුත්ලත් ඒකාබේධ අරමුදලලනි; ලසසු පාරිල ෝගිකයන්ලගන්
ලනාලව්. අඩු ආදායම්ලාභීන්ලේ නිවාසවලට ජල සැපයුම තහවුරු කිරීම සඳහා එවැනි සහනාධාර ක්රම සාර්ථක
ලලස ලමලහයවන රටවල, සහනාධාරය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීම සඳහා අයදුම් කළ යුුය. එලසත නැතලහාත්, ඔවුන්
ලවනුලවන් සැපයුම්කරුවන් විසින් සුදුසුකම් තහවුරු කරන ලල්ලඛ්න ඉදිරිපත් කළ යුුය.89
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ වර්තමාන බිල්ලපත් සැකසීලම් ක්රමය විසින් සමෘේධිලාභීන් හා
සමෘේධිලාභී ලනාවන නාගරික වු නිවැසියන් හඳුනාගනු ලැලේ. ශ්රී ලංකාලව් සුබසාධන පේධති තරමක්ෂ උසසත
නිසා, 40ක්ෂ පමණ වන බව කියැලවන විවිධ සතවරූපවල සහාය සඳහා සුදුසුකම් ලබන නිවාස සම්බන්ධ දත්ත ග්රාම
නිලධාරි මට්ටලමන් ලබාගත හැකිය. එතරම් දුෂතකරතාවකින් ලතාරව, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන
මණ්ඩලලේ බිල්ලපත් වාර්තා සහ ලමම වාර්තා සන්සන්දනය කර සහනාධාරයට ලයෝගය අය හඳුනාගත හැකිය.
සම්බන්ධතාව ලබාලදේදී අුත් පාරිල ෝගිකයන් සහනාධාරය සඳහා සුදුසුද යන්න පරීක්ෂෂා කළ හැකිය.
2012දී අනුමත කරන ලද ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ වර්තමාන ගෘහසතථ ගාසතු සැලැසතම
සැලහන්න සංකීර්ණය. පාරිල ෝජන මට්ටම මත පදනම් වන ලසතවා ගාසතු (ලකාටසත ලදලක්ෂ ගාසතුලවහි සතථාවර
ලකාටස), කුඩා පාරිල ෝජන පරාස (ලබාලහෝ විට ඒකක පලහන් පහට), සමෘේධි සහ සමෘේධි ලනාවන කුලී
නිවැසියන්ට ලබාලදන වට්ටම් සහ බදු එයට ඇුළත් ලව්. එහි අභිප්රාය විය හැක්ෂලක්ෂ ජල සංරක්ෂෂණය දිරිගැන්වීම
සහ පාරිල ෝජන මට්ටම් පරාසයන් ලවනුවට සැබෑ අඩු පාරිල ෝජන ගාසතු ක්රමයක්ෂ ක්රියාත්මක කළලහාත් ඇතැම්
ාවිතා කරන්නන් හට මිල දරාගත ලනාහැකි වීම අවම කිරීමයි. ලම් සියල්ලලටමත් වඩා, 2014 අග ාගලේදී සමසතත
බිලලන් 10%ක වට්ටමක්ෂ ඒකක 25ට වඩා අඩුලවන් ාවිතා කරන සියුලදනා ලවත රජය විසින් ලබාලදන ලදී.
නිවාසවලින් 75%කට පමණ එම වට්ටම ලැලේ.
සාධාරණ නියාමන ආයතනයක්ෂ විසින් ගාසතු පේධතියක ලම් මට්ටලම් සංකීර්ණත්වයක්ෂ අනුමත ලනාකරනු ඇත.
එයට ලහතුව වන්ලන් බිල්ලපත ගණනය කරන ආකාරය සාමානය පාරිල ෝගිකයකුට ලත්රුම්ගත ලනාහැකි වීමයි.
සාමානය පාරිල ෝගිකයකුට ලත්රුම්ගත හැකි ආකාරයට ගාසතු ක්රමය ප්රතිවූහගත කළ යුුය. හරසත සහනාධාර
අඩංගු ලනාවන ආකාරයට ගාසතු ගණනය කළලහාත්, පාරිල ෝජන පරාසයන් අනුව ගාසතු මට්ටම් එක්ෂලකෝ පහත
වැලටනු ඇත. නැතිනම් වර්තමාන මට්ටලම්ම පවතිනු ඇත.
අඩු ආදායම් සහනාධාරවලට ලයෝගය වන පුේගලයන් හට බිල්ලපලතන් වට්ටම් ලබාදිය යුුය. ඒ සඳහා වන අරමුදල්ල
ඒකාබේධ අරමුදලලන් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ලවත ලබාදිය යුුය. ලමහි තිලබන අවදානම
වන්ලන් රජය විසින් අඛ්ණ්ඩව අරමුදල්ල ලනාසපයා ඉන්නට ඉඩ තිබීමයි. උදාහරණයක්ෂ ලලස, රු. මිලියන 40-50ක්ෂ
වන ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට පාසල්ලවලට ජලය ලබාදීම ලවනුලවන් කරනු ලබන
පුනරාවර්තන ප්රදානය 2014දී පැහැදිලි කිරීමකින් ලතාරව කපාහරින ලදි.90 ලම් ආකාරලේ ක්රියාමාර්ගවලට එලරහිව
මහජන මතය හා බලපෑම හැර ලවනත් සැබෑ ආරක්ෂෂාවක්ෂ නැත. ලම් සඳහා වන සැකැසතම අවලබෝධතා ගිවිසුමට
ලහෝ සමාගම් අභිප්රාය ප්රකාශයට ඇුළත් කළද මහා ාණ්ඩාගාරයට එලරහිව රජයට අයත් වයවසායන්ට ගත
හැක්ෂලක්ෂ ඉතා සීමිත ක්රියාමාර්ගයි.
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ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් ලසතවා සපයනු ලබන සහනාධාරය සඳහා ලයෝගය නිවාස
ලසායන විට, සමාන සමාජ ආර්ික තත්වයන් සහිත, පළාත් පාලන ආයතන ලහෝ ප්රජාමූල සංවිධාන විසින් ලසතවා
සපයන ප්රලේශවල තිලබන නිවාස සම්බන්ධලයන් ප්රශතනයක්ෂ තිලේ. ලයෝගය නිවාස හඳුනාගැනීම සඳහා දැරීමට
සිදුවිය හැකි ඉහළ වියදම හැර ඔවුන්ට සහනාධාර ලබා ලනාදීම සඳහා සාධාරණ ලහතුවක්ෂ නැත. සියු පළාත්
පාලන ආයතනවල සහ 4,500ට වැඩි ප්රජාමූල සංවිධානවල ගාසතු සැකසීලම් ක්රම පරිගණකගත කරන ලතක්ෂ එය
දුෂතකරය. එම නිසා, ලමවැනි සැපයුම්කරුවන්ට අඩු ලපාළී ණය සතවරූපලේ සහායක්ෂ පිරිනැමීම (8.1.3 ලකාටලසහි
විසතතර කර තිලේ) හැර ලමම ප්රශතනය පාලනය කිරීම සඳහා පහසු සරල විකල්ලපයක්ෂ නැත. ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් ලසතවා සපයන්ලන් නැති පාරිල ෝගිකයන් ලවත වැඩිදුරටත් සහාය ලබාදීලම්
උවමනාවක්ෂ තිලේ නම්, එහිදී අනුගමනය කළ යුු බහුවිධ සහනාධාර මාදිලි පිළිබඳ CSIP වාර්තාලවහි සාකච්ඡා
කරනු ලැලේ.91

8.1.5 සමකිරීලම් අරමුදල
බලපත්ර ලබාදීම පළාත් පදනලමන් කළ යුු බවට ඉහතදී නිර්ලේශ කර තිලබන නිසා, වියදම අඩුවන ලහෝ එම
මට්ටලම්ම පවතින පරිදි, සන්සන්දනාත්මක නියාමනය ලවනුලවන් කලාප ලයාදාගැනීම අර්ථ නිරූපණය කිරීලම්
අවශයතාව අත්හැර දැමිය හැකිය. ජන ඝනත්වය, මානව ඉදිකිරීම්වලින් ආවරණය වන ප්රමාණය, ගබඩා හා ලපාම්ප
අවශය වන භූමි මට්ටම් ආදිය මත පදනම්ව පිරිවැය ලවනසත වනු ඇත.
එම නිසා, පිරිවැය මත පදනම්ව නියම කරන ලද ගාසතුවක්ෂ මගින් එක්ෂ පළාතකදී ඇතිකරනු ලබන ප්රතිඵලය ලසසු
පළාත්වලින් ලවනසත විය හැකිය. අඩු ජන ඝනත්වයක්ෂ සහිත, වියළි උුරුමැද පළාලත් පානීය ජල ගාසතු වැසි
සුලබ, ජන ඝනත්වය වැඩි බසතනාහිර පළාලත් ජල ගාසතුවලට වඩා ඉහළ විය හැකිය. බසතනාහිර පළාලත් ජල ගාසතු
පැතිකඩ ලවනසත එකකි. බසතනාහිර පළාලත් මධයනය ආදායම ( 2016දී මසකට රු. 84,231) රලට් ඉහළම මධයනය
ආදායමයි. (රලට් මධයනය ආදායම රු. 74,505),92 2016දී මධයනය ආදායම රු. 46,081ක්ෂ වූ උුරුමැද පළාලත්
ඉහළ ගාසතු අයකිරීම සාධාරණ ලනාවිය හැකිය.
වර්තමානලේදී ඒකීය ගාසතු ක්රමයක්ෂ රට පුරාම ක්රියාත්මක ලව්. එමගින් ඇතැම් කලාපවල ජලලේ වටිනාකමට වඩා
අඩුලවන් ගාසතු අයකරනු ලබන අතර, ඇතැම් කලාපවල ජල ගාසතු අධිකය. ාවිතා කරන්නන් වර්ග අනුව
සපයනු ලබන විවිධ සහනාධාර ලමයට අමතරව පිරිනමනු ලැලේ. ඵලදායී සන්සන්දනාත්මක නියාමනයක්ෂ සඳහා
වඩාත්ම සුදුසු වන්ලන් කලාපයන් අතර ගාසතු සාමානයය ගණනය කිරීමයි. ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා
ලකාමිෂන් ස ාව විසින් සකසත කරන ලද ලපාදු ආකෘතියක්ෂ ුළ පළාත් ස ා ද නියාමනයට සම්බන්ධ වන සංදර් ය
ුළ, විවිධ සැපයුම්කරුවන් අනුව, තම ගාසතු සැකසීම සඳහා විවිධ කලාපවලට නිදහස ලබාදීම වඩාත් ලයෝගයය.
පිරිවැය වූහය ුළට ඇතැම් සහනාධාර ඇුළත් කර තිලබන නිසා, ගාසතු මගින් සහනාධාර ලනාසපයන ලද
පිරිවැය නිරූපණය වන්ලන් නැත. එලහත්, එය ලපාදු ජනතාවට දකින්නට ලනාලැබුණත්, ඕනෑම සහනාධාරයක
ප්රතිඵල දැකීලම් හැකියාව නියාමක ආයතනයට තිබිය යුුය.
ඉහත 8.1.4 යටලත් විසතතර කරන ලද ලයෝගය පාරිල ෝගිකයන් සඳහා වන ඉලක්ෂක කරන ලද සහනාධාර සැපයීම
මගින් අඩු ආදායම් ලබන ලහෝ ලවනත් ලයෝගය නිවාස සඳහා ඉහළ වියදම්වලට සාලප්තක්ෂෂ අවම ලගවීම් කළ හැකිය.
එලසතම, වියදම් අඩු පළාත්වලදී ද අඩු ගාසතු ලගවිය හැකිය. ඉහළ වියදම් සහිත පළාත්වලදී සහනාධාරවල බර
වැඩිය. වඩා ලහාඳ තත්වය වන්ලන් ලවනත් ාවිතා කරන්නන්ට අදාළ වන ගාසතු පළාත අනුව ලවනසත වීමයි.
ගාසතුවල ලමන්ම පිරිවැලයහි ද දැකිය හැකි ලවනස අකාර්යක්ෂෂමතාවන් සහ අසාමානය ආදාන ප්රසම්පාදනයන්
ලවත අවධානය ලයාමුකිරීලම්දී ප්රලයෝජනවත්ය.
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ජීවයතා පරතර මූලයකරණය සම්බන්ධ සහනාධාර මගින් ඉහළ පිරිවැය සහිත පළාත්වලදී නව ආලයෝජනයන්ට
අවසතථා නිර්මාණය වන බවට පිළිගැනීමක්ෂ තිලේ. ලවණතාව නැතිකිරීම වැනි විලශතෂ කාරණාවලදී සහනාධාර
එක්ෂවරකට සීමා ලනාවී අඛ්ණ්ඩව ලබාදීමට සිදුවිය හැකිය.

8.2 නිර්ලේශ
ක්රියාමාර්ගය

ගනු ලබන්දන්

දැනට තිලබන ප්රදාන ක්රමලව්දය ලවනුවට,
වයාපාර සැලසුම් මත පදනම් වූ සරල කරන
ලද ජීවයතා පරතර මූලයකරණ (VGF)
ක්රමලව්දය හඳුන්වා දීම; නියාමකයා දැනුවත්
කිරීම

මුදල්ල අමාතයාංශය

රාජය ලපෞේගලික හවුල්ලකාරීත්වයන් (PPP)
සලකා බලන්ලන් නම්, නියාමකයා දැනුවත්
කරමින් ඒවාට ජීවයතා පරතර මූලයකරණ
(VGF) ලබාදීම

මුදල්ල අමාතයාංශය

විකල්ලප ලලස, [ප්රජාමූල සංවිධානවලට අඩු
ලපාළී ණය ලබාගත හැකි චක්රීය අරමුදල
නිර්මාණය කිරීම සඳහා නීති බලාත්මක
කිරීම]

ජල සම්පාදන අමාතයාංශය

දැනට කරනු ලබන නියාමන ක්රියාකාරකම්
අතරුරදී අධික ලලස සංකීර්ණ ගාසතු වූහය
සරල කිරීම

නීති බලාත්මක කිරීලමන්
පසු නියාමන අධිකාරිය

පහළ ආදායම් සහිත ජනයාලේ සහනාධාර
ලවනුලවන් සුදුසුකම් ලබන උප කුලකය
හඳුනාගැනීම
සහනාධාර ලැබීම සඳහා ලයෝගය සියු
නිවාසවලට මුල්ල ඒකක 15 දක්ෂවා බිල්ලපත
ලවනුලවන් ප්රමාණවත් වට්ටමක්ෂ
ාණ්ඩාගාරය හරහා ලබාදීම.

මුදල්ල අමාතයාංශය සහ
සමෘේධි විෂය ාර රාජය
අමාතයාංශය
මුදල්ල අමාතයාංශය සහ
සමෘේධි විෂය ාර රාජය
අමාතයාංශය

සහාය

අමාතයාංශය සහ
පළාත් පාලන විෂය
ාර අමාතයාංශය

ජාතික ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය

83

9.0 ජල මූලාශ්ර සහ ඒවා සංරක්ෂෂණය
මහජන උපලදසත විමසීම්වලදී සහ නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡාවලදී අවසතථා ගණනාවකදීම ජල මූලාශ්ර ලවත ප්රලව්ශය
සහ ඒවා සංරක්ෂෂණය කිරීම පිළිබඳ ලිඛිතව හා වාචිකව කරුණු ඉදිරිපත් කරන ලදී. එලහත්, සාමානයලයන්
ගත්කල උපලයෝගිතා නියාමන විෂයපථය ුළට ජල මූලාශ්ර අයත්වන්ලන් නැත.93 මහජන උපලයෝගිතා ලසතවා
නියාමනලේ පරාසය ආරම් වන්ලන් උපලයෝගිතා ලසතවා නිෂතපාදනලේ ආරම් ක සතථානලයනි. විදුලිය නිෂතපාදනය
කරන පේධතිය සම්බන්ධලයන් ජනකාගාරය ලහෝ ලපලට්රෝලියම් නිෂතපාදන සම්බන්ධලයන් ගත් කල පිරිපහදු
සතථානය ලහෝ එවැනි ආරම් ක සතථානයි. එම පරාසය අවසන් වන්ලන් උපලයෝගිතා ලසතවාව පාරිල ෝගිකයා ලවත
ලැබීලමනි.
පවිත්ර කරන ලද ජලය වැනි මූලික ලසතවාවන් පැවතීම නියාමක ආයතනයට ඍජුවම අදාළය. ජල මූලාශ්ර ලවත
ප්රලව්ශ වීම සම්බන්ධ ගැටු නිසා, එය ප්රමාණවත් තරමින් සහ අවුරුේද පුරා නිෂතපාදනය කළ ලනාහැකි නම්, එම
ප්රශතනය ලනාතකා හැරිය ලනාහැකිය. මූලාශ්ර ලවත ප්රලව්ශය අඩු නිසා මහජනතාවට හා වයාපාරවලට ලසතවා
සපයන්ලන් නැතිනම්, එම ප්රශතනය සම්බන්ධලයන් උපලයෝගිතා නියාමකවරයා ක්රියා ලනාකළත්, ලවනත් කිසිවකු
ක්රියා කළ යුුය. කිලිලනාච්චිලේ පැවැත්වුණු උපලදසත විමසීමකදී එක්ෂ පුේගලයකු ප්රශතන කලළත ජලය ලනාමැති නම්
නියාමනය කිරීමට තිලබන්ලන් කුමක්ෂද යන්නයි.
නයාය පැත්තකින් තැබූ විට, නීති සහ ලපාදු ප්රතිපත්ති මගින් නියාමනලේ පරාසය ුළ තිලබන අන්තර්ගතය අර්ථ
නිරූපණය කළ හැකිය. ඉඩම් ලකාමසාරිසත ජනරාල්ලවරයා හා පළාත් ඉඩම් ලකාමසාරිසතවරු, මධයම හා පළාත්
වාරිමාර්ග ලදපාර්තලම්න්ු, මහවැලි අධිකාරිය, ජල සම්පත් මණ්ඩලය වැනි ශ්රී ලංකාලව් විවිධ ආයතන සුව ජල
හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා නිෂතපාදනය කිරීලම් බලතල තිලේ. වර්තමාන අරමුණ ලවනුලවන් ඒවාලේ බලතල
ලවන්කිරීම ලවනසත කල ලනාහැකි ලලස සැලකිය යුුය. පාර්ලිලම්න්ුව විසින් නීතිමය වශලයන් අර්ථ නිරූපණය
කරන ලද වගකීම් ලවනසත කල හැක. ප්රජා ජල සැපයුම් ලදපාර්තලම්න්ුව ගැන වූ පනත් ලකටුම්පත මගින් උත්සාහ
කරන්ලන් එවැනි ලවනසත කිරීමක්ෂ කරන්නටයි. එලහත්, එවැනි ක්රියාමාර්ග ලකටිකාලීනව හා මධය කාලීනව
අලප්තක්ෂෂා කළ ලනාහැකිය. වඩා යථාර්ථවාදී වන්ලන් ජල සම්පත් මණ්ඩලය හා එය සම්බන්ධ වගකීම් වාරිමාර්ග
අමාතයාංශලයන් ජල සම්පාදන අමාතයාංශය ලවත මාරු කිරීම වැනි ක්රියාමාර්ගයි.
සතය ාවිතාලව්දී, විවිධ නිලයෝජිතායතනවලට පවරන ලද බලතල කිහිපයක්ෂ පමණක්ෂ ක්රියාත්මක කර ඇති බව
ලපලන්. ඒවා පහත ලපන්වාදී තිලේ. 1947 අංක 8 දරණ රාජය ඉඩම් ආඥාපනලත් හා 1964 අංක 29 දරණ ජල
සම්පත් මණ්ඩල (සංලශෝධිත) පනලත් පුළුල්ල බලතල ාවිතා වන්ලන් නැත. නැතලහාත්, ඒ බලතල ාවිතා කරනු
ලබන්ලන් අඩුලවන් ලහෝ කලාුරකිනි. විලශතෂලයන්ම, රාජය ආයතන විසින් ජලය ාවිතා කිරීම හා
සම්බන්ධලයන් පවතින්ලන් විධිමත් ලරගුලාසි පේධතියක්ෂ ලනාව අවිධිමත් ක්රමලව්ද හා අවලබෝධතාය.
ලපාදු දියබසතනාවන් කළමනාකරණය කිරීලම් ප්රලව්ශයක්ෂ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මූලලෝපායික යාන්ත්රණයක්ෂ
සැකසීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් කමිටුවක්ෂ පත්කර තිලේ. එමගින් ජල මූලාශ්ර සම්බන්ධ ප්රාමාණික
ලයෝජනා ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අලප්තක්ෂෂා කළ හැකිය. ලමම පරිච්ලේදය විසින් විසතතර කරනු ලබන්ලන් ජල මූලාශ්ර
කළමනාකරණලේ තත්වයයි. පවතින නීතිමය රාමුව ුළ කළ හැකි ලේ හා එම රාමුවට කළ යුු සංවර්ධනයන් ද
එමගින් ලයෝජනා කරනු ලැලේ.

9.1 මුපිට ජලය
ගංගා සහ ජලාශ, මහා පරිමාණ ජල සම්පාදන ලයෝජනාක්රම සඳහා වැදගත් මූලාශ්ර ලව්. ලපාදු විල්ල හා ලදාළවල්ල
පිළිබඳ 1947 අංක 8 දරණ රාජය ඉඩම් ආඥාපනලත් (SLO) විධිවිධාන මගින් ශ්රී ලංකාලව් ලබාලහෝ මුපිට ජලය
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The PUCSL’s commissioning of a separate report by Wijesekera, et al. well before the work on the present report
commenced indicates that the Commission also sees the issues as separate.
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පාලනය කිරීලම් බලය රජයට පැවලර්.94 රාජය ඉඩම් ආඥාපනත යනු ඉඩම් විෂය ාර ඇමතිවරයාට බලය පවරනු
ලබන නීති අතරින් එකකි.95 ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාලව් 13වන සංලශෝධනය මගින් පළාත් ස ාවලට පවරන ලද ඉඩම්
බලතල ලහතුලවන් තත්වය සංකීර්ණ වී තිලේ. එලහත්, එම බලතල ූර්ණ ලලස විමධයගත කර නැත. ලපාදු විල්ල හා
ලපාදු ලදාළවල්ල ලලස රාජය ඉඩම් ආඥාපනලත් 70වන ලකාටලසහි හැඳින්ලවන මුපිට ජලය සම්බන්ධ කාරණා
ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාලව් නමවන උපලල්ලඛ්නයට අයත් ලව්. එය පහත විසතතර කර තිලේ.
මධයම රජලේ ඉඩම් ලකාමසාරිසත ජනරාල්ලවරයා සහ පළාත් ඉඩම් ලකාමසාරිසතවරුන් විසින් රාජය ඉඩම් ආඥාපනත
යටලත් ශ්රම වි ජනය ලවනුලවන් ක්රියා පිළිලවලක්ෂ සකසත කරලගන තිලබන බව ලපලන්. උදාහරණයක්ෂ ලලස,
මධයම ලදපාර්තලම්න්ුව විසින් ලපාදු ලදාළවල ක්ෂුද්ර ජල විදුලි පේධති පිහිටුවීම සඳහා බලපත්ර දීමට ප්රමුඛ්තාව
ලබාලදන බව ලපලන්. පළාත් ප්රමුඛ්තා ලවනසතය. සමහර පළාත්වල ජල මූලාශ්ර සංරක්ෂෂණයට ප්රමුඛ්තාව ලදනු
ලැලේ. උදාහරණයක්ෂ ලලස ඌව පළාලත් පළාත් ලකාමසාරිසතවරයා විසින් ජල මූලාශ්ර 1,193ක්ෂ හඳුනාලගන තිලේ.
හඳුනාගත් මූලාශ්ර 100ක පමණ සංරක්ෂෂණය ආරම් කර තිලේ.96 ලකාමසාරිසතුමිය පවසන පරිදි, ප්රමාදයන්ට
ලහතුව වන්ලන් මිනින්ලදෝරු ලදපාර්තලම්න්ුව විසින් සංරක්ෂෂණය කල යුු ප්රලේශ සලකුණු කළ යුු වීමයි. වැට
ඉදිකිරීම සඳහා පළාත් ලල්ලකම්වරයා විසින් සම්පත් සැපයිය යුුය. වැටවලට සිදුවන හානි හා අනවසර පදිංචි වීම්
නිරීක්ෂෂණය කළවිට, ලපාලිසිය හරහා ක්රියාමාර්ග ගනු ලැලේ.
2014දී සම්මත කරන ලද ශ්රී ලංකාලව් ජල මූලාශ්ර, ඒවාලේ ජල ලපෝෂක ප්රලේශ හා රක්ෂිත ආරක්ෂෂා කිරීම හා
සංරක්ෂෂණය පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තිය97 මගින් එහි පරාසය ලමලසත අර්ථකථනය කරන ලදී. “ගංගා හා ලදාළවල්ල
ඇුළු ක්ෂුද්ර ජල ලපෝෂක, ඒවාලේ රක්ෂිත හා උල්ලපත් සහ ගංගාවල ගංවුර තැනිතලා, සතවා ාවික ලහෝ මිනිසා
විසින් ඉදිකරන ලද වැව් හා ජලාශ සහ විල්ලු, ඒවාලේ රක්ෂිත සහ එම වැව්වල හා වාරිමාර්ග ඇලවල සමීපසතථ ජල
ලපෝෂක ප්රලේශ හා ඒවාලේ රක්ෂිත, දැනට පවත්නා භූගත ජලාශ ලහෝ ජල සංචිත ලහෝ මුපිට උල්ලපත් ලහෝ
ලපාදු ාවිතාව ලවනුලවන් ලයාදාගැනීලම් හැකියාව තිලබන ලවනත් මූලාශ්ර සහ ඒවාලේ පැවැත්ම හා ආරක්ෂෂාව
තහවුරු කිරීම සඳහා අවශය භූමි ප්රමාණය.”
ප්රතිපත්තිය සෑලහන්න ඉහල මට්ටමකින් සකසා ඇත. එය ක්රියාත්මක කිරීම පවරා තිලබන්ලන් සියු අමාතයාංශ
සහ නිලයෝජිතායතන නිලයෝජනය කරන, තනි හිමිකරුවකු ලනාවන ලමලහයුම් කමිටුවක්ෂ ලවතයි. එනිසා, එය ලම්
වන විට අක්රිය වී තිබීම පිළිබඳ පුදුම විය යුු නැත. එයට ලහතු වන්ලන් නිසි ක්රියාත්මක කිරීලම්
නිලයෝජිතායතනයක්ෂ ලනාමැතිකමයි. අලනක්ෂ කාරණය වන්ලන් ආණ්ඩු ලවනසත වීමත් සමග අමාතයාංශවල ඉහළ
මට්ටලම් සිදුවන ලවනසතකම්ය. පරිූර්ණ අධයයනයක්ෂ ලලස සැලකිය හැකි විලේලසතකර වාර්තාලව් මූලාශ්ර
ලැයිසතුලව්වත් ඒ පිළිබඳ සඳහන් වන්ලන් නැත. ඉහත දක්ෂවන ලද ප්රතිපත්තිලයන් ආවරණය කරනු ලබන (ගංගා හා
ජලාශ හැර) ජල මූලාශ්ර හා ඒවා සංරක්ෂෂණය සම්බන්ධලයන් කිසියම් අභිලාෂයක්ෂ තිලබන එකම රාජය
නිලයෝජිතායතන වර්ගය වන්ලන් දැඩි සම්පත් හිඟයකට මුහුණ ලදන පළාත් ඉඩම් ලකාමසාරිසත ලදපාර්තලම්න්ු
පමණක්ෂ බව උපලදසත විමසීලමහි සාක්ෂිවලින් ලහළිදරව් විය.
ජල මූලාශ්ර, ඒවාලේ ජල ලපෝෂක ප්රලේශ හා රක්ෂිත ආරක්ෂෂා කිරීම හා සංරක්ෂෂණය පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තිලේ
ලදලවනි උපලල්ලඛ්නය ුළ, ජල මූලාශ්ර ආරක්ෂෂා කිරීම හා සංරක්ෂෂණය තහවුරු කිරීම සඳහා සංලශෝධනය කිරීම
අවශය රාජය ඉඩම් ආඥාපනත ඇුළු ආඥාපනත් 15ක්ෂ ලැයිසතුගත කරයි. එවැනි පුළුල්ල පරාස නීතිමය
ප්රතිසංසතකරණයක වටිනාකම ගැන මත ලේදයක්ෂ නැත. එලහත්, එය සිදුවීලම් හැකියාව අවමය. රජය පානීය ජලය
සම්බන්ධලයන් බැරෑරුම්ව සිතන්ලන් නම්, ජල මූලාශ්ර ගැන ද එපරිේලදන්ම සිතන්ලන් නම්, රජය විසින් අඩු
වශලයන් රාජය ඉඩම් ආඥාපනතට ලයෝගය සංලශෝධන සිදුකිරීම ලකලරහි ලහෝ ප්රමුඛ්තාව ලබාදිය යුුය. ජල
94

The SLO is seen as the foundational legislation in Section 6.2.2 of Wijesekera, S., et al. (2020). Study on
sustainable water resource management for drinking purposes. Colombo: Public Utility Commission of Sri Lanka.
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Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, No. 2187/27 (2020 August 09).
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The 2014 National Policy on Protection and Conservation of Water Sources states that 1,544 such water sources
in the Nuwara Eliya District, 204 in the Kandy District, 319 in the Kurunegala District, 210 in the Monaragala District
and 288 in the Matale District. It reports a total of 3,540 springs across the island. It appears that the Uva list
includes additional sources.
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https://luppd.gov.lk/images/content_image/downloads/water_policy_english.pdf
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සංරක්ෂෂණලේදී උපකාරී වන හා හානිකර ශාක පිළිබඳ විවිධ පාර්ශතව විසින් දරන දැඩි අදහසත සැලකිල්ලලට ගත්විට,
ජල මූලාශ්ර විදයාත්මක අයුරින් සංරක්ෂෂණය කිරීම සම්බන්ධලයන් නිර්ලේශ ඉදිරිපත් කිරීමට කමිටුවක්ෂ පත්කිරීමට
නිර්ලේශ කරනු ලැලේ.98
ලපාදු විලක්ෂ ලහෝ ලපාදු ලදාළක්ෂ මහවැලි අධිකාරිලේ ඉඩමක පිහිටා තිලබන විට, රාජය ඉඩම් ආඥාපනත යටලත්
හිමිවන බලතල අයත් වන්ලන් මහවැලි අධිකාරියටය. ඉඩම් ප්රතිසංසතකරණ ලකාමිෂන් ස ාවට අයත් ඉඩම්
සම්බන්ධලයන් තත්වය ද එවැනිම බව ලපලන්. ආකෘති පත්ර, බලපත්ර ආදිය ලපාදුය.99 රාජය ඉඩම් ආඥාපනත වන
සංරක්ෂෂණ ලදපාර්තලම්න්ුව විසින් පාලනය කරනු ලබන ඉඩම්වලට අදාළ ලනාවන බව කියැලව්. එලහත්, පනත
ුළින් ඒ ගැන නිගමනයකට එළඹිය ලනාහැක.
ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාලව් 13වන සංලශෝධනය මගින් මුපිට ජලය සම්බන්ධ බලතල පළාත් ස ාවලට පවරයි. ‘එක්ෂ
පළාතකට වඩා ගණනක්ෂ හරහා ගලන ගංගාවලට අදාළ ලහෝ අන්තර් පළාත් වාරි ලයෝජනාක්රම සහ ඉඩම් සංවර්ධන
ලයෝජනාක්රම’ සම්බන්ධ බලතල පැවලරන්ලන් මධයම රජයටයි.100 එහිදී නීතිය වන්ලන් මුපිට ජලය පහත
දැක්ෂලවන වයතිලර්ඛ්වලදී හැර අන් අවසතථාවලදී පළාත් නීතිමය බලය යටතට පත්කිරීමයි. උදාහරණයක්ෂ ලලස,
උුරු පළාලත් ලබාලහෝ ගංගා හා ජලාශ පවතින්ලන් උුරු පළාත් ස ාලව් පාලනය යටලත්ය. ඇතැලමකු අනුමාන
කරන පරදි, ඉරණමඩු ලහෝ ලවනත් ජලාශයක්ෂ මුල්ල සැලැසතම ප්රකාරව ලමාරගහකන්ද ජලාශලේ මහවැලි ජලලයන්
ලපෝෂණය කිරීමට කරුණු සලසන්ලන් නම්101, එම ජලාශය හා ඒ හා සම්බන්ධ ඇල මාර්ග මධයම රජයට පැවලර්.
එහිදී වාරි ජලය සපයන ලද ඉඩම්වල බාහිර පුේගලයන් පදිංචි කිරීලම් ඉඩක්ෂ තිලේ යැයි සැක කරනු ලැලේ. ඒ අනුව,
උුරට ජලය රැලගන යාම වටිනා සම්පතක්ෂ ලබදා හදා ගැනීමට අමතරව ගැටුවක්ෂ නිර්මාණය කිරීමක්ෂ ද විය
හැකිය.102
රාජය ඉඩම් ආඥාපනත අනුව, ලපාදු විල්ලවලින් හා ලදාළවලින් බාල්ලදිවලින් ජලය ගැනීම හැර අනිත් සියු ජල
ාවිතාවන් ලවනුලවන් බලපත්ර ලබාගත යුුය.103 එහි අර්ථය වන්ලන් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය, පළාත් පාලන ආයතන සහ ප්රජාමූල සංවිධාන විසින් කරනු ලබන සෑම ජලය ලබාගැනීමක්ෂ ලවනුලවන්ම
බලපත්රයක්ෂ ලබාගත යුු බවයි;104 එලහත්, ලමය ලබාලහෝ විට සිදුවන්ලන් නැත. එලසතම, වාරිමාර්ග හා ලගාවිජන
ලසතවා ලදපාර්තලම්න්ු මගින් සිදුකරනු ලබන සියු කටයුු හා ඉදිකිරීම් ලවනුලවන් ද බලපත්ර ලබාගත යුුය.
එලහත්, එය ද සිදුවන්ලන් නැත. කුඩා ජල විදුලි බලාගාර වැනි තම ආලයෝජන ආරක්ෂෂා කරගැනීලම් උවමනාව
සහිත ලපෞේගලික ආයතන කීපයක්ෂ පමණක්ෂ ඉඩම් ලකාමසාරිසත ජනරාල්ලවරයා ලහෝ ප්රාලේශීය ලල්ලකම්වරයා
ලවතින් බලපත්ර ලබාගනියි. එක්ෂ අවුරුේදක කාලයක්ෂ සඳහා වන ලමම බලපත්රවල එමගින් අවසර ලැලබන
කාර්යයන් පැහැදිලිව දක්ෂවා තිලේ. එහි තවත් ලකාන්ලේසි කීපයක්ෂ ද අඩංගු ලව්. අයදුම් කරන ප්රජාමූල සංවිධාන
ලවත රු. 500ක වාර්ික ගාසතුවකට යටත්ව බලපත්ර නිකුත් කරනු ලැලේ. එලහත්, ලකාපමණ ජලය ලබාගත හැකිද
යන්න පිළිබඳ ලකාන්ලේසි එහි සඳහන් වන්ලන් නැත. ලමම ලපාදු විල්ලවලින් හා ලදාළවලින් ලබාගන්නා ලබාලහෝ
ජල සතකන්ධයන් සම්බන්ධලයන් දැඩි හා පරිූර්ණ බලපත්ර සහ නියාමන පේධති නැත. ලපලනන ආකාරයට මුපිට
ජලය සම්බන්ධලයන් රාජය ඉඩම් ආඥාපනලතහි ාෂාලවහි පුළුල්ල පරාසය හැර ලවනත් ඵලදායී රාජය නියාමනයක්ෂ
ඇත්ලත්ම නැති තරම්ය.
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යටත් විජිත සමලේ හා නිදහසින් පසුව වාරිමාර්ග සහ කෘිකර්මාන්ත සඳහා ජලය ාවිතය පිළිබඳ කරනු ලබන
අවධාරණය ලහතුලවන් ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා සඳහා මධයම හා පළාත් වාරිමාර්ග අධිකාරීන් යටලත් තිලබන
ජලාශවලින් අමු ජලය ලබාගැනීම දුෂතකර බව ඔප්තපු ලව්.
පානය කිරීම හා ආශ්රිත ාවිතාවන් ලවනුලවන් ජලලයහි තිලබන වැදගත්කම පිළිබඳ විවිධ නිලව්දන ජාතික
ප්රතිපත්තිවල පවා අඩංගු ලව්: “ගෘහසතථ ාවිතා අරමුණු ලවනුලවන් ජලය සඳහා අලනක්ෂ ාවිතාවන්ට වඩා
ප්රමුඛ්තාව හිමිලව්. එය ලවනත් ාවිතාවන් සම්බන්ධ ූර්ව ගිවිසුම් ක්රියාත්මක කිරීමට යටත් ලව්.”105 නමුත් ඇත්ත
වශලයන්ම නීතිය වන්ලන් ‘පළමුව පැමිලණන්නාට පළමුව ලසතවා සැපයීමයි.’ ඒ අනුව, සාමානයලයන් ගත් කල,
කෘිකාර්මික කටයුු සඳහා ප්රමුඛ්තාව ලබාදී තිලබන අතර, පානීය ජල ාවිතාවන්ට අඩු ප්රමුඛ්ත්වය දී ඇති බව
සිේධිලයන් සිේධියට අදාළව ලල්ලඛ්නගත වී තිලේ.106 ලමම දුෂතකරතා ලහතුලවන්, වියදම් ඉහළ ගියත්, ලකතරම්
ප්රමාද වුණත්, ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා සඳහා ජලය ලබාගැනීම ඒ සඳහාම වන ජලාශවලින් සිදුකළ යුු බවට
ප්රතිපත්ති සම්පාදකයන් තර්ක කරන්නට පටන්ලගන තිලේ.107
ශ්රී ලංකාව ඉහළ මැදි ආදායම් සහිත රටක්ෂ බවට පත්වන විට, ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා සඳහා ඉල්ලුම හා
අලප්තක්ෂෂාවන් වර්ධනය ලව්. වැරදි පල්ලලදෝරු හා මළ ද්රවය බැහැර කිරීම් ලහතුලවන් සිදුවන හානි ද වර්ධනය ලවමින්
තිලේ. කෘිකාර්මික අරමුණු ලවනුලවන් ජලය වඩා ඵලදායී ලලස ාවිතා කිරීම ලේශගුණික විපර්යාස සංදර් ය ුළ
අවශයතාවකි. එලසත කිරීලමන් ලවනත් කටයුු සඳහා ජලය මුදාහැරිය හැකිය. එලහත්, විශතවාසය ලනාමැතිකම හා
විෂම ක්රියා ලහතුලවන් ඵලදායී විසඳුමකට එළඹීම දුෂතකර ලව්. ඉරණමඩු ජලාශලේ වුර යාපනය අර්ධේවීපය සඳහා
ාවිතා කිරීම සහ රාජංගනය ජලාශය වැනි අවසතථා කීපයකදී ජලය හවුලල්ල ාවිතා කිරීම සඳහා ලදන ලද සතීර
ලපාලරාන්දු ප්රතික්ෂලෂතප කිරීලමන් සංවර්ධන ණය විශාල වශලයන් නාසතති වී ප්රමාදයන් ද නිර්මාණය වී තිලේ.
පානීය ජලයට ඉහළම ප්රමුඛ්තාව ලබාදීම ඉතා ලහාඳය. ජලය ජීවය සඳහාත්, හයවන තිරසර සංවර්ධන අරමුණ
සාක්ෂෂාත් කරගැනීම සඳහාත් අතයවශයය. ලකලසත ලවතත්, ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා වැනි අුත් ාවිතාවන්
සඳහා ජලය ලයාදාගැනීම සඳහා කෘිකාර්මික ක්ෂලෂතත්රලේ දැනටම සතථාපිත වී තිලබන ාවිතාවන්ට වඩා ප්රමුඛ්තාව
ලබාදීම සිදුවීලම් ඉඩ අඩුය. එබැවින්, වඩා ප්රාලයෝගික වන්ලන් විශතවසනීය ක්රමලව් දයක්ෂ මගින් ජලය ලබදාගැනීලම්
සූත්රයකට එළැඹීමයි. ශ්රී ලංකා මහජන උපලයෝගිතා ලකාමිෂන් ස ාව විසින් බලය පවරන ලද පරිූර්ණ වාර්තාවක්ෂ
මගින් ලම් සඳහා වූහයක්ෂ ලයෝජනා කරයි.108
එවැනි විධිමත් ක්රමලව්දයක්ෂ අවශය වන්ලන් නිලධාරීන්ලේ හා ලේශපාලනඥයන්ලේ ප්රකාශ සම්බන්ධලයන් විවිධ
පාර්ශතවකරුවන් අතර බරපතල අන්දමින් විශතවාසය පුදු වී තිලබන බැවිනි. ලබදාගැනීලම් සූත්රය ුළ, ජලාශ පිරී
පවතින විට පමණක්ෂ ලනාව නියං කාලවලදී ලබදාගැනීම පිළිබඳ ලකාන්ලේසි ද ඇුළත් විය යුුය. නවීකරණය
කරන ලද හා සවිසතතර රාජය ඉඩම් ආඥාපනලත් බලපත්ර සහ/ ලහෝ දිසතික්ෂ ලල්ලකම් වැනි ලජයතෂතඨ රාජය
නිලධාරියකු විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන ක්රියාවලියක්ෂ මගින් එයට නීතිමය බලයක්ෂ ලබාදිය හැකිය. රාජය
ඉඩම් ආඥාපනත යටලත් නිකුත් කරන ලද බලපත්ර බලාත්මක කිරීම සඳහා නීතිමය සංලශෝධන අවශය වනු ඇත.
ඊට අමතරව, පනත නිසි ලලස ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මධයම හා පළාත් ඉඩම් ලකාමසාරිසතවරුන් හට ප්රමාණවත්
සම්පත් ලබාදිය යුුය.
එලහත්, ඇතැම් ප්රශතන ජල කළමනාකරණලේ රාමුව ුළ ලේරාගත ලනාහැකි තරම් විශාල ගැටුය. උදාහරණයක්ෂ
ලලස, ඉරණමඩු ජලාශයට මහවැලි ජලය සැපයීලමන් පසුව ලවනත් ප්රලේශවල ජනයා එහි පදිංචි කරවීම සිදුලනාලව්

105

Ministry of Water Supply and Drainage (n.d.) National Drinking Water Policy., S. 6(e).
http://waterboard.lk/web/images/contents/organization/policies/national_drinking_water_policy.pdf
106
Wijesekera, S., et al. (2020). Study on sustainable water resource management for drinking purposes.
Colombo: Public Utility Commission of Sri Lanka, chapter 9.
107
Several intervenors at the Northern Province Public Consultation held in Jaffna on 11 th of February 2021.
108
Wijesekera, S., et al. (2020). Study on sustainable water resource management for drinking purposes.
Colombo: Public Utility Commission of Sri Lanka.

87

යයි උුරු පළාලත් මහජනතාවට හා ඔවුන්ලේ ලේශපාලන නිලයෝජිතයන්ට දැඩි ලලස තහවුරු කළ හැකිද? විශතවාස
කරනු ඇත්ලත් කාලේ වචනයද?

9.2 භූගත ජලය
භූගත ජලය පිළිබඳ ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාලව් කිසිවක්ෂ සඳහන් වන්ලන් නැත. මුපිට ජලය සම්බන්ධලයන්
ආණ්ඩුක්රම වයවසතථාලව් තර්කය භූගත ජලය සම්බන්ධලයන් තිලබන හිදැස පියැවීම සඳහා ලයාදාගත හැකි බවට
තර්ක කළ හැකිය.109 එහිදී, භූගත ජල සතකන්ධ සම්බන්ධලයන් ඒවා අයත් වන පළාත්වලට බලය පැවරිය හැකිය.
පළාත් අතර විහිලදන භූගත ජල සංචිතවල බලය මධයම රජයට පැවරිය හැකිය. උුරු පළාත ලවනුලවන්
ලකටුම්පත් කරන ලද ජල ප්රතිපත්තිලයහි පදනම වූලේ ද ලමම ලමම පිළිගැනීමයි. ලකලසත ලවතත්, දැනට මධයම
රජය ුල පවතින අර්ථකථනය වන්ලන්, ශ්රී ලංකාලව් ඕනෑම තැනක භූගත ජලය උකහාගැනීම සිදුවිය යුත්ලත් ජල
සම්පත් මණ්ඩලලේ (WRB) බලයට යටත්ව බවයි. ඒ සම්බන්ධ බලය 1964 අංක 29 දරණ සංලශෝධිත පනතින් ජල
සම්පත් මණ්ඩලයට පැවලර්.110 වන සංරක්ෂෂණ ලදපාර්තලම්න්ුව යටලත් තිලබන ඉඩම් පමණක්ෂ ලමයට යටත්
ලනාවිය හැකිය. අදාළ නිලධාරීන් වැඩිලදලනකුලේ මතය වන්ලන් භූගත ජලය මධයම රජලේ විෂයක්ෂ බවයි.
උුරු පළාලත් ජල ප්රතිපත්ති ලකටුම්පලතහි ලමම විකල්ලප දැක්ෂම හමුලව්. විලශතෂලයන්ම, ලකටුම්පලතහි දැක්ෂලවන
පිහිටුවීමට ලයෝජිත උුරු පළාත් ජල සම්පත් අධිකාරිලේ බලතල හා ක්රියාකාරීත්වයන් ලකටුම්පලතහි සහ දැනුවත්
විශතලල්ලෂකවරයකු විසින් ලයෝජනා කරන ලද පළාත් ඉඩම් හා ජල අධිකාරි ලකටුම්පලතහි පදනම වන්ලන් එම
දැක්ෂමයි.111 ඉඩම් රක්ෂිතයන් ආරක්ෂෂා කිරීම මගින්, භූගත ජලය සහ ලපාදු ලදාළවල්ල හා විල්ල දූෂණලයන් හා ලවනත්
අවදානම්වලින් ආරක්ෂෂා කළ යුු බවට තිලබන ඒකමතිකත්වය අනුව, ඉඩම් හා ජල මූලාශ්ර එකට සලකා බැලීලම්
අවශයතාවක්ෂ තිලේ. 1964 අංක 29 දරණ ජල සම්පත් මණ්ඩල පනලතහි 12 ලකාටලසහි ලමම දැක්ෂම නිරූපණය
ලව්. එලහත්, සතය ාවිතාව ුළ, ජල සම්පත් මණ්ඩලය ලකලරහි තිලබන්ලන් වඩා පටු අවධානයක්ෂ බව ලපලන්.
පනත යටලත් 15/03/2017දා නිකුත් කරන ලද නිලයෝගයක්ෂ112 මගින්, ලකාන්ලේසි කීපයක්ෂ යටලත් අනාගතලේදී
භූගත ජලය ාවිතා කිරීම සඳහා ජල සම්පත් මණ්ඩලලේ ලිඛිත අවසරය අවශය බව දැක්ෂලව් (උදා: වානිජ
කෘිකාර්මික කටයුු සඳහා). නළ ළිං සෑදීලමහි ලයදී සිටින අය ද ජල සම්පත් මණ්ඩලලයහි ලියාපදිංචි විය යුුය.
නිලයෝගලයහි 6 ලකාටලසහි ප්රකාශ වන පරිදි උල්ලලංඝනයන් සම්බන්ධලයන් පනලත් 20 ලකාටස යටලත් ක්රියා
කරනු ලැලේ. පණවනු ලබන උපරිම දඩය රු. 5,000කි.113 පනත විසින් නිර්මාණය කරන ලද එකම වරද
දැනුම්දීම්වලට ප්රතිචාර දැක්ෂවීම සමග සම්බන්ධය. පනලතහි 15 ලකාටස අනුව මණ්ඩලය ලවත ලතාරුරු සැපයිය
යුුය. 2017 නිලයෝගය බලාත්මක කිරීලම් විධිවිධාන ඵලදායී යයි කිව ලනාහැකිය. වර්තමානලේදී ජල සම්පත්
මණ්ඩලය විසින් උුරු පළාත වැනි ඇතැම් ප්රලේශවල පරිූර්ණ ළිං හා නළ ළිං ලල්ලඛ්නයක්ෂ සකසත කරමින් තිලේ.
ජල සම්පත් ඇමතිවරයාලේ ප්රකාශ පිළිබඳ පුවත්පත් වාර්තාවලින් කියැවුලණ් 2017 නිලයෝගය සංලශෝධනය කිරීමට
නියමිත බවයි. ඒ අනුව, ගෘහසතථ ලනාවන ාවිතාවන් සඳහා භූගත ජලය ලබාගැනීම මැනීම සඳහා මාපක සවිකිරීම
අනිවාර්ය වන අතර ගාසතු අයකරනු ලබන්ලන් ාවිතා කරනු ලබන පරිමාව අනුවය.114
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ලකලසත ලවතත්, ජල සම්පත් මණ්ඩලලේ කාර්ය මණ්ඩලලේ සිටින්ලන් වෘත්තීය ජල විදයාඥයන් 22ක්ෂ පමණි.
ලකාළඹින් බැහැර පිහිටා තිලබන්ලන් කාර්යාල හතරකි (පුත්තලම, යාපනය, අනුරාධපුර සහ ලමානරාගල). ඒවා
වර්තමානලේදී පහසුකම් හිඟයකට මුහුණ ලදන අතර සමසතත ශ්රී ලංකාලව්ම භූගත ජලය නියාමනය කිරීමට
ප්රමාණවත් නැත. භූගත ජලය උකහා ගැනීම පුළුල්ල ලලස සිදුවන යාපනය අර්ධේවීපය වැනි තැන්වල නිසි නියාමනය
ඉතා දුෂතකරය. සෑම බිම් ලකාටසකම පාලහත භූගත ජලය උකහා ගැනීම සිදුවන විට, නීති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා,
ප්රලේශලේ නදනික ක්රියාකාරකම් සමග සම්බන්ධ නිලධාරීන් සැලකියයුු සංඛ්යාවක්ෂ සිටීම අවශය ලව්. භූගත ජලය
දූෂණය කිරීම සම්බන්ධලයන් පැමිණිලි කිරීම පහසු විය යුුය. පැමිණිල්ලල ාරගන්නා විශතවසනීය ආයතනය
පැමිණිලිකරුට සමීපව පිහිටා තිබීම වඩා ලහාඳ තත්වයයි. එහිදී විශතවාසය ඉතා වැදගත් ලව්. එයට ලහතුව වන්ලන්
පැමිණිලි කරන ලබාලහෝලදනා අසල්ලවැසියන් වන නිසා සම්බන්ධතාවලට හානි ලනාවන පරිදි නිර්නාමිකත්වය
රැකගැනීමට ඔවුන් දක්ෂවන කැමැත්තයි.
පනතට සංලශෝධනයක්ෂ මගින් ලයෝගය වැරදි සහ දඬුවම් අර්ථ නිරූපණය කිරීමට අමතරව, ජල සම්පත් මණ්ඩලය
විසින් එහි භූමිකාව නැවත විග්රහ කරගත යුුය. ඒ පළාත් පාලන ආයතන, පළාත් ස ාවල ඒකක ආදියට විලශතෂඥ
ලසතවා සපයන ආයතනයක්ෂ ලලසයි. එම ආයතන සමාජයට වඩා සමීප වන අතර, මූලික නියාමන ක්රියාකාරීත්වය
පැවරිය යුු වන්ලන් ඔවුන්ටය. ජල සම්පත් මණ්ඩලය විසින් තම ශක්ෂතීන් ලයාමු කළ යුු වන්ලන් වඩාත්ම
බරපතල වැරදිවලට දඬුවම් පැමිණවීමට හා සංලශෝධිත නීතිලයහි 12 ලකාටස යටලත් පවරා තිලබන පුළුල්ල වගකීම්
ඉටුකිරීම සඳහාය.
මුපිට ජලයටත් වඩා, භූගත ජලයට පරිසතසම් සහගත නියාමනයක්ෂ අවශය බව සැලකිය හැකිය. එක්ෂ ාවිතා
කරන්නකු තම ජල අවශයතාවන් සපුරාගැනීම සඳහා කරනු ලබන ක්රියාවක්ෂ ලහතුලවන් ගණනය කළ ලනාහැකි
තරම් අධික නිලශතධාත්මක බහිරතා භූගත ජලය සම්බන්ධලයන් සිදුවිය හැකිය. එයට ලහතුව වන්ලන් භූගත ජල
සතකන්ධයන් අතර සිරසත හා තිරසත අන්තර් ක්රියාකාරීත්වයන් පිළිබඳ ඇත්ලත් අඩු අවලබෝධයක්ෂ වීමයි. මුපිට ජලය
සම්බන්ධලයන් ගත් කල, සතය ප්රමුඛ්තා පිළිලවල වන්ලන් ‘පළමුව පැමිලණන්නාට පළමුව ලසතවා සැපයීමයි.’ සතය
වශලයන්ම පවතින ක්රමය බව ලපලනන්ලන් ගෘහසතථ පරිල ෝජනයට කර්මාන්ත ාවිතයට වඩා ප්රමුඛ්තාවක්ෂ
ලබාදීමයි. එය සැමට ලසතවා සැපයීලම් ප්රතිපත්තිය සමග අනුකූල වුණද, අඩු තරමින් ලේශීය ලවළඳලපාළ
ලවනුලවන්වත් නිෂතපාදන කර්මාන්ත සංවර්ධනය කිරීම අරමුණු කරගත් මධය ආදායම් මට්ටලම් රටකට එය ගැටු
සහගතය.
ඍණාත්මක බහිරතාවන් පිළිබඳ තිලබන සැලකිලිමත් ාවය ලහතුලවන් ඒ පිළිබඳ සැලකිලිමත් විලශතෂඥයන් විසින්
තරමක්ෂ දැඩි නිර්ලේශ ඉදිරිපත් කර තිලේ. සංලව්දී ප්රලේශවල සියු නළ ළිං තහනම් කිරීම සහ වඩා මධයසතථ
සතථාවරයක්ෂ වන ගිල්ලවන විදුලි ලපාම්ප තහනම් කිරීම ඒ අතර ලව්.115 වානිජ වශලයන් ජලය ලබාගැනීම, කර්මාන්ත
සඳහා ජලය ාවිතා කිරීම ලහෝ ආසන්න පරිසරලයන් බාහිර පුේගලයන් විසින් ජලය ලබාගැනීම සම්බන්ධලයන්
විලරෝධය සාධාරණය. එලහත්, එයට පරසතපරව, භූගත ජලලේ මූලික සතව ාවය වන්ලන් එය සැම ලදනා ලවනුලවන්
සංරක්ෂෂණය කළ යුු ලපාදු සම්පතක්ෂ වීමයි. එය සැමලේ පරිල ෝජනය සඳහා ඇති ලදයකි. ලනාඑලසතව, ගැඹුරු
ළිඳක්ෂ ආසන්නලේ ජීවත්වන්නට අවසතථාව ලැබුණු අයට පමණක්ෂ සීමාවන්ලන් නැත.
මුලින් එන අයට මුලින් ලසතවා සැපයීලම් මූලධර්මය අර්බුදවලට ලහතු වී තිලේ. ජල සම්පත් මණ්ඩලය යටලත්
ශක්ෂතිමත් බලපත්ර හා බලාත්මක කිරීලම් පේධතියක්ෂ අවශයය. එලසතම, විශතවසනීය ආරාවුල්ල නිරාකරණ
යාන්ත්රණයක්ෂ ද ඕනෑම විසඳුමකදී අතයවශයය.
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9.3 වැසි ජල සම්පත
2005 වර්ෂලේ ජාතික වැසි ජල ප්රතිපත්තිය සහ උපාය මාර්ග නිල වශලයන් අනුමත කර ගැනීම සහ යම් ප්රමාණයක්ෂ
රාජය අනුග්රහයක්ෂ සහිතව ලංකා වැසි ජල සංසදය නමින් සංවිධානයක්ෂ සතථාපිත කර තිබීම මගින් ලපලනන්ලන් වැසි
ජලය පානීය ජල ප්ර වයක්ෂ ලලස සැලකීම කාලයක්ෂ තිසතලසත කර ඇති බවයි.116
ලගාඩනැගිලි අනුමත කිරීලම් රීතින් ුලට අදියර වශලයන් වැසි ජලය එකු කිරීලම් යාන්ත්රණයන් අනිවාර්යලයන්
ඇුල්ල කිරීම ප්රතිපත්තිලයන් ලයෝජනා ලකලරයි. එමගින් ලයෝජිත න නතික සංලශෝධන අතරින් අනුමත කර
ඇත්ලත් එකක්ෂ පමණි: 2007 අංක 36 දරන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි (සංලශෝධන) පනත පමණි.117 පනත යටලත්
ලරගුලාසි 2009 අනුමත කලද, ඒවා බලපාන්ලන් සමහර පළාත් පාලන ආයතනවලට පමණි.118 කිලිලනාච්චි
මහජන උපලේශනලේදී වැසි ජල එක්ෂ කිරීම් ගැන විලව්චන ඉදිරිපත් වුනි. එයට ලහතුව එම ප්රලේශලේ නියං කාලය
දීර්ඝ වීම විය හැක. නමුත් වහලලන් එක්ෂ කරගන්නා ජලය ලිඳකට ගලා යෑමට සැලසීලමන් භූගත ජලලේ
ගුණාත්මක බව දියුණු වනවා පමණක්ෂ ලනාව ප්රමානලයන්ද මීටර් 1.2කින් වැඩි වන බව වැසි ජල සංසදය
පර්ලේෂණ මගින් ලපන්වා දුන්ලන්ද කිලිලනාච්චිලේ දීය.119
පාරිසරික විපර්යාස ඉදිරිලේ වැසි ජල ාවිතයට වඩා ඉහල වැදගත් කමක්ෂ ආලරෝපණය ලව්. ජල සැපයුම්
අමාතයාංශය එනිසා 2005 ප්රතිපත්තිය යාවත්කාලීන කර එය සාර්ථකව ක්රියාවට නැගීම සඳහා අවශය සම්පත්
ලබාදීමට කටයුු කල යුුය. ජල සම්පත් මණ්ඩල පනලත් ලයෝජිත සංලශෝධනයනදී සහ මණ්ඩලලේ ධාරිතාව
වැඩිදියුණු කිරීලම් කටයුු වලදී භූගත ජලය ප්රතිලපෝෂණය කිරීලම් වැදගත් ලමලහවරක්ෂ ඉටු කරන වැසි ජලය ගැන
අවධානය ලයාමු කිරීම වටී.

9.4 නිර්ලේශ
ක්රියාමාර්ගය

ගනු ලබන්දන්

සහදයෝගය

පහත දැක්ෂලවන සියු නිර්ලේශ කමිටු සමග
සම්බන්ධීකරණය කරමින් ලපාදු දියබසතනා
කළමනාකරණ ප්රලව්ශයක්ෂ ක්රියාත්මක කිරීම
ලවනුලවන් මූලලෝපායික යාන්ත්රණයක්ෂ සකසත
කිරීම

පහත නම් කර තිලබන එක්ෂ
එක්ෂ නිලයෝජිතායතන විසින්

රාජය ඉඩම් ආඥාපනත සංලශෝධනය කිරීම

ඉඩම් විෂය ාර අමාතයාශය

ඉඩම් ලකාමසාරිසත
ජනරාල්ලවරයා

රාජය ඉඩම් ආඥාපනත බලාත්මක කිරීම සහ
උල්ලපත් ඇුළු ජල මූලාශ්ර සංරක්ෂෂණය
සඳහා ප්රමාණවත් සම්පත් සැපයීම

ඉඩම් විෂය ාර මධයම හා
පළාත් අමාතයාංශ

ඉඩම් ලකාමසාරිසත
ජනරාල්ලවරයා සහ පළාත්
ඉඩම් ලකාමසාරිසතවරු

අතරමැදි කාලලේදී, ඉරණමඩු හා රාජාංගනය
වැනි හදිසි ප්රශතනවලදී ආරාවුල්ල නිරාකරණය
සඳහා යාන්ත්රණ පිහිටුවීම

අදාළ දිසතික්ෂ ලල්ලකම්
කාර්යාල

ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය
වාරිමාර්ග
ලදපාර්තලම්න්ුව
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බලාත්මක කළ හැකි ලකාන්ලේසි ඇුළත්
කරමින් ජල සම්පත් මණ්ඩලලේ බලපත්ර
නවීකරණය කිරීම. ආරාවුල්ල නිරාකරණය කිරීලම්
යාන්ත්රණයන් නිර්මාණය කිරීම

ජල සම්පත් මණ්ඩලය

විලේසතකර වාර්තාලව් නිර්ලේශ කර තිලබන
ආකාරයට ජලය ලබදාහදාගැනීලම් ක්රමලව්ද
සකසත කරගත යුු වන්ලන් විධිමත්
ක්රියාවලියක්ෂ හරහාය. විශතවසනීය බල
අධිකාරියක විධිමත් කැපවීමක්ෂ හරහා එය
ශක්ෂතිමත් කළ යුුය.
ජල සම්පත් මණ්ඩල පනතට සංලශෝධන
නිර්ලේශ කිරීම සඳහා විලශතෂඥ කමිටුවක්ෂ
පත්කිරීම. බිම් මට්ටලම් රාජය ආයතන සමග
එය මනාව සම්බන්ධ කිරීම සහ එයට
ප්රමාණවත් පහසුකම් ලබාදීම
අනුමත කරන ලද වැසි ජල රැසතකිරීලම්
ජාතික ප්රතිපත්තිය යාවත්කාලීන කර, එය
නිසි ලලස ක්රියාත්මක කිරීමට අවශය සම්පත්
ලබා දීම
ජල සම්පත් පනත සංලශෝධනය කිරීලම්දී
භූගත ජල සම්පත ඌණූර්ණ කිරීලම්දී වැසි
ජලයට කල හැකි ලසතවය හඳුනාගැනීම
රාජය ඉඩම් ආඥාපනත යටලත් බලපත්ර
තිලබන ජල මූලාශ්ර සම්බන්ධ නියාමනය
මහවැලි අධිකාරිය, ඉඩම් ප්රතිසංසතකරණ
ලකාමිෂන් ස ාව ආදිය යටලත් ඇති
ඉඩම්වලට ද පුළුල්ල කිරීම
රාජය ඉඩම් ආඥාපනත යටලත් නිකුත් කරන
ලද බලපත්ර නවීකරණය කිරීම. එයට
බලාත්මක කළ හැකි ලකාන්ලේසි ඇුළත්
කළ යුුය. සියුලදනාට ක්රියාත්මක කළ
යුුය.
ප්රමුඛ්තාවයක්ෂ ලලස ජල මූලාශ්ර සම්බන්ධ
ලපෝෂක ප්රලේශ සීමා සලකුණු කිරීම
සම්ූර්ණ කිරීම සහ ඒවා සංරක්ෂෂණය කිරීම

අමාතයාංශය

අදාළ අමාතයාංශ,
වාරිමාර්ග අමාතයාංශය
ඇුළු

අමාතයාංශය

ජල සම්පත් මණ්ඩලය

අමාතයාංශය

වැසි ජල රැසතකිරීලම්
සංසදය

අමාතයාංශය

ජල සම්පත් මණ්ඩලය

ඉඩම් ලකාමසාරිසත
ජනරාල්ලවරයා

මහවැලි අධිකාරිය ආදිය

ඉඩම් ලකාමසාරිසත
ජනරාල්ලවරයා

පළාත් ඉඩම්
ලකාමසාරිසතවරු

පළාත් ඉඩම්
ලකාමසාරිසතවරු

මිනින්ලදෝරු
ලදපාර්තලම්න්ුව
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10.0 ජාතික ප්රජා ජල සම්පාදන ලදපාර්තලම්න්ුව (DNCWS)
ප්රජාමූල සංවිධාන යනු, පළාත් පාලන ආයතන විසින් කළ යුුව තිලබන, එලහත් ලනාකරන කාර්යයන් ඉටුකරන
සංවිධානයි. ප්රජාමූල සංවිධාන විසින් ආරක්ෂිත පානීය ජලය සපයනු ලැලේ. එයට අමතරව, ලසතවාවන් සැලසුම්
කිරීලම් සිට ලමලහයුම් දක්ෂවා වැදගත් තීරණවලට ාවිතා කරන්ලනෝ සම්බන්ධ ලවති. ඔවුහු ඒ සඳහා ද්රවයමය
ආධාර ද සපයති. ගාසතු තීරණය කරනු ලබන්ලන් ද ඔවුන් විසිනි.
එම නිසා, ඔවුන්ට මාර්ලගෝපලේශනය සහ පසුබිම් සහාය සැපයීම සඳහා මනා සහායක සංවිධාන පැවතීම
සාධාරණීකරණය ලව්. විලශතෂලයන්ම, උපකාරශීලී ලනාවන, දෘඪ රාජය ආයතන සමග කටයුු කිරීලම්දී එම සහාය
වැදගත්ය. රාජය සංවිධාන ඉදිරිලේ ඔවුන් නිලයෝජනය කිරීම හා ඔවුන්ලේ අභිලාෂයන් ආරක්ෂෂා කිරීම සඳහා
ඔවුන්ට රාජය ආයතනයක්ෂ අවශයය.

10.1 ලයෝජිත ලකටුම්පත
අංක 1881/6 දරණ 2014 සැප්තතැම්බර් 22 දිනය දරණ අති විලශතෂ ගැසට් පත්රය මගින් ජාතික ප්රජා ජල සම්පාදන
ලදපාර්තලම්න්ුව පිහිටුවන ලදී. එහි කාර්ය ාරය වන්ලන් රලට් ප්රජාමූල සංවිධානවලට සහාය දීමයි.
2014 මාර්ු මස කැබිනට් මණ්ඩලලේ අනුමැතිලයන් ජාතික ප්රජා ජල සම්පාදන ලදපාර්තලම්න්ුව පිහිටුවන ලදී.
ලකලසත ලවතත්, ජාතික ප්රජා ජල සම්පාදන ලදපාර්තලම්න්ුලව් වරම ඒ ලවනුලවන් වූ ජාතික ප්රජා ජල සම්පාදන
ලදපාර්තලම්න්ු පනතක්ෂ මගින් ශ්රී ලාංකික නීතිය යටලත් විධිමත් ලලස අර්ථ නිරූපණය කර නැත. පනතක්ෂ
සම්පාදනය කිරීම 2016දී ආරම් විය. එය 2020දී නැවත ක්රියාත්මක කරන ලදී. එලහත්, එම කාර්යය තවමත්
සම්ූර්ණ කර නැත. 2021 වර්ෂලේ නීති ලකටුම්පත් කිරීලම් ලදපාර්තලම්න්ුව ලවත ලයාමුකර ඇති ලකටුම්පත
ලමම පරිච්ලේදය සැකසීලම්දී පරිශීලනය කරන ලදි.
ලකටුම්පත අනුමත කළලහාත් සිදුවන්ලන් ප්රජාමූල සංවිධානයන්ලේ සමාජිකයන් සහ ඔවුන් පත්කරගත් නිලධාරීන්
බල රහිත කිරීම සහ ලදපාර්තලම්න්ුව සහ අධයෂ ජනරාල්ල වරයා බල සම්පන්න කිරීමය. ලකටුම්පත සැකසීලම්දී
තම නලම් අන්තර්ගත “ප්රජා” යන ලමලහයුම්කාරී වචනයට කිසි බරක්ෂ දී නැති බව ලපලන්. 16(9) වගන්තිය මගින්
CBO එකක කළමනාකාරිත්වය අත්හිටුවීමට, අුරු කළමනාකාරිත්වයක්ෂ පත් කිරීමට සහ පරීක්ෂෂණයකින් පසුව
සංවිධානය විසුරුවා හැරීමට අධයක්ෂෂ ජනරාල්ල වරයා බලාත්මක කරනු ලැලේ. සමහර පළාත් පාලන ආයතන සහ
ප්රජා මූල සංවිධාන අතර ඇති ඝර්ෂණයන් නිසා ලමම බලතල ලේශපාලන ලහතුන් මත පාවිච්චි කිරීමට ඇති ඉඩ
ලබාලහෝය. අවිධිමත් ලලස අංකනය කර ඇති ලමම ලියවිල්ලලල්ල 4(5) වගන්තිය අනුව ප්රාරම් ක වාර්ික මහා
රැසතවීම ලදපාර්තලම්න්ුලව් නිලධාරිලයකුලේ ප්රධානත්වලයන් පැවැත්විය යුුය.
පුේගලික ඉඩම්වල පිහිටි ජල ප්ර වයන් අත්පත් කර ගැනීමටත්, ජල සම්පාදන වයපෘති ලමලහයවීමටත්
ලදපාර්තලම්න්ුවට බලතල පැවලර් (16(4) වගන්තිය). ලමම ලකටුම්පත ලම් ආකාරලයන් අනුමත කළලහාත් ජල
සම්පත් මණ්ඩලලේ බලතල ලදපාර්තලම්න්ුවට පැවලරනු ඇත. 1947 අංක 8 දරන රාජය ඉඩම් ආඥාපනත මගින්
ඉඩම ලකාමසාරිසත ජනරාල්ල වරයාට සහ පළාත් ලකාමසාරිසත වරුන්ට පවරා ඇති න නතික බලතල ගැන කිසිදු
සඳහනක්ෂ නැත.
විවිධ තත්වයන් යටලත් කටයුු කරන 5,000ක්ෂ පමණ ප්රජා මූල සංවිධානයන්ලේ ගාසතු අනුමත කිරීමට අවශය
මානව සම්පත් ගැන ලනාසලකා, 6(f) වගන්තිය සියු ගාසතු අධයක්ෂෂ ජනරාල්ල ලේ අනුමැතියට යටත් ලකලර්.
ලමලහයුම් කටයුු සඳහා ලකලරන සියු වියදම් වලටද 6(g) වගන්තිය අනුව අධයක්ෂෂ ජනරාල්ල ලේ අනුමැතිය
අවශය ලව්. ලමහිදීද විධිමත් ලලස සාක්ෂි මත පදනම්ව ලමවන් අනුමැතිය දීම් කිරීමට අවශය වැඩ ප්රමාණය සලකා
බලා නැති බවක්ෂ ලපලන්.
තම සාමාජිකත්වලයන් ලබා ගත් මුදල්ල සංවිධානලේ ප්රධාන අරමුණු සාක්ෂෂාත් කර ගැනීම සඳහා වැය කිරීමට
ලදපාර්තලම්න්ුලව් අනුමැතිය අවශය ඇයිදැයි පැහැදිලි කර නැත. නමුත්, ප්රධාන අරමුණු වලට පරිබාහිර ක්ෂුද්ර ණය
කටයුු වල ලයදීමට ලදපාර්තලම්න්ු අනුමැතියක්ෂ අවශය බවක්ෂ ලකටුම්පලතහි 6(d) වගන්තිලේ සඳහන් ලනාලව්.
ලමවන් කටයුු ශ්රී ලංකා මහ බැංකුලව් නියාමන අධිකාරියට යටත් වන බව ලකටුම්පත සකසත කල අය දැනුවත්
බවට සාක්ෂි නැත.
92

10.2 ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සමග සම්බන්ධතා
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සහ ජාතික ප්රජා ජල සම්පාදන ලදපාර්තලම්න්ුව අතර 2018 මැයි
11දා අත්සන් කරන ලද අවලබෝධතා ගිවිසුම මගින් ප්රජාමූල සංවිධානවලට අනාගතලේ සපයනු ලබන සහලයෝගය
සම්බන්ධලයන් භූමිකා, වගකීම්, සහලයෝගලේ සතවරූප සහ භූමිකාවන් ක්රමානුකූලව ලවනසතවීම් සම්බන්ධලයන්
ක්රමලව්ද සකසත කරන ලදී. එලසතම, කලින් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ වගකීම ුළ තිබුණු
ග්රාමීය ජල අංශය (RWS) සම්බන්ධලයන් ද ලවනසතකම් සිදුකරන ලදී. අවලබෝධතා ගිවිසුලම් ප්රධාන කරුණු
ලවන්ලන් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් ජාතික ප්රජා ජල සම්පාදන ලදපාර්තලම්න්ුවට
පහත දැක්ෂලවන ආකාරවලින් සහලයෝගය ලබාදීම හා තවත් කරුණුය:
•

තාක්ෂෂණික කාරණා සම්බන්ධලයන් ලදපාර්තලම්න්ුව ප්රමාණවත් තරමින් ශක්ෂතිමත් කරන ලතක්ෂ
තාක්ෂෂණික උපලදසත හා සහාය පිරිනැමීම;

•

ජල ගුණාත්මක ාවය සම්බන්ධ අධීක්ෂෂණ (WQS) වැඩසටහන් සංවර්ධනය කර ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා
සහාය ලබාදීම සහ ලේශගුණික දරාගැන්ම හා ආපදා කළමනාකරණය ලවනුලවන් ක්රියාමාර්ග ගැනීම; සහ

•

ආංශික මූලලෝපායන් ලවනුලවන් ජාතික ප්රජා ජල සම්පාදන ලදපාර්තලම්න්ුව සමග සහලයෝගය හා
සම්බන්ධීකරණය.

ප්රජාමූල සංවිධාන විසින් දැනට කළමනාකරණය කරනු ලබන ලයෝජනාක්රම ලවත පහසුකම් සැපයීම හා සහලයෝගය
සඳහා ද, ඒවා යාවත්කාලීන කිරීම, පුනරුත්ථාපනය සහ පුළුල්ල කිරීම සඳහා ද ජාතික ප්රජා ජල සම්පාදන
ලදපාර්තලම්න්ුව අවධානය ලයාමුකළ යුු බව අලප්තක්ෂෂා ලකලර්.
ජාතික ප්රජා ජල සම්පාදන ලදපාර්තලම්න්ුලව් තාක්ෂෂණික ධාරිතාව සෑම ුන් වසරකටම වරක්ෂ සමාලලෝචනය කර
අවශය පරිදි සංලශෝධනය කළ යුුය (2021 මැයිවලදී ලමන්). ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ
අධයක්ෂෂ මණ්ඩලය විසින් ප්රජාමූල සංවිධාන ලවත ලතාග වශලයන් ජලය සැපයීම අත්හිටුවීමට ගන්නා ලද ඒක
පාර්ශතවික තීරණය මගින් අදහසත වන්ලන්, ලයදූ බව දක්ෂනට ලැලබන පුළුල්ල ප්රයත්නයන් මගින් අලප්තක්ෂිත ප්රතිඵල
ලනාලැලබනු ඇති බවයි. මූලලෝපායික පිකාවක්ෂ සැකසීම සහ ක්රියාමාර්ග හා දර්ශක සවිසතතරව ඉදිරිපත් කිරීම එම
ප්රයත්නයන් අතරට අයත් ලව්.
ලමම මූලලෝපාය සහ අවලබෝධතා ගිවිසුම මගින් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ කලාපීය
ආධාරක මධයසතථානවල (RSCs) ග්රාමීය ජල සම්පාදන (RWS) ඒකක ජාතික ප්රජා ජල සම්පාදන
ලදපාර්තලම්න්ුවට සමාන්තරව ශක්ෂතිමත් කිරීමට අදහසත කරනු ලැලේ. ලමම යථාර්ථවාදී හා ප්රාලයෝගික ප්රලව්ශය
විසින් නිලධාරි සංවිධානවල සතවයං සංරක්ෂෂණය හා පුළුල්ල කිරීලම් ලපළඹවීම ලකලරහි අවධානය ලයාමුකර තිලේ.
එලහත්, අවාසනාවට ලමන්, සිදුවී තිලබන ලදය වන්ලන්, එකිලනකට ලවනසත කැපී ලපලනන සංවිධාන ලදකක්ෂ අතර
ඝර්ෂණය දිේගැසීමයි. එයින් එකක්ෂ 10,000ක්ෂ ලසතවකයන් රැකියාලව් ලයලදන සතථාවර රාජය වයවසායකි. එම
ආයතනයට මනා අන්දමින් සහනාධාර ලැලේ. අලනක්ෂ ආයතනය සම්ප්රදායික රාජය ලදපාර්තලම්න්ුවකි. 2014දී
පිහිටුවන ලද ලමම ආයතනයට සම්පත් හිඟය. අවලබෝධතා ගිවිසුම ූර්ණ හා විශතවසනීය අන්දමින් ක්රියාත්මක කර
නැත.
නිරවුල්ල විසඳුම වන්ලන් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ජලය පවිත්ර කිරීම සහ පළාත් පාලන
ආයතන සහ ප්රජාමූල සංවිධාන විසින් එම ජලය ලබදාහැරීම හා ගාසතු අයකිරීමයි. ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය ලතාග මට්ටමින් ජලය සම්පාදනයට සීමාලවමින් ග්රාමීය ජල සම්පාදන අවකාශලයන් ඉවත්
විය යුුය. ග්රාමීය ජල සම්පාදනලේ නිලධාරීන් ප්රජාමූල සංවිධාන සහ ඒවාලේ ාරකරු වන ජාතික ප්රජා ජල
සම්පාදන ලදපාර්තලම්න්ුව රජලයන් සහ විලශතෂලයන් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ ලලෝක බැංකුව වැනි
ආධාරකරුවන්ලගන් ලැලබන සම්පත් සඳහා තරඟකරුවන් ලලස දැකිය හැකිය. එලහත්, ඔවුන් පාරිල ෝගිකයන්
ලවනුලවන් තරඟ කරන්ලන් නැත. ප්රශතනයට විසඳුම වන්ලන්, ග්රාමීය ජල සම්පාදනය ුළ කාලයක්ෂ තිසතලසත
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නිර්මාණය වූ දැනුම හා සම්පත් ජාතික ප්රජා ජල සම්පාදන ලදපාර්තලම්න්ුව ලවත ලබාදීම සහ අතයවශය
තාක්ෂෂණික ලසතවාවන් එම ලසතවාවන් සඳහා ගාසතු අයකිරීලම් පදනම මත ලබාදීමයි.
මණ්ඩලලයන් ලතාග ජලය ලබාගත් ඇතැම් ප්රජාමූල ආයතන විසින් අලලවිලේදී ඉහළ මිලක්ෂ අයකරන බව ද,
එබැවින් ලතාග වශලයන් ජලය ලනාසැපයිය යුු බව ද ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ ඇතැම්
නිලයෝජිතලයෝ පැවසූහ. ලම්වා වනාහි නියාමන ආයතන විසින් තීරණ ගත යුු කාරණාය. ලතාග ජල සැපයුම්කරු
විසින් එම ප්රලේශලේම ලබදාහැරීලම් ලසතවා පවත්වාලගන යන්ලන් නම්, නියාමන ආයතන විසින් වියදම් අතහැර
සාධාරණ ලා යක්ෂ කුඩා ලබදාහරින්නන්ට ලබාගත හැකි වන පරිදි මිල නියම කළ යුුය. එහිදී, නිශතචිත මිලක්ෂ
නියම කරනවාට වඩා උපරිම ඉහළ මිලක්ෂ නියම කිරීම වඩා ලයෝගයය. ලතාග ජල සැපයුම්කරු විසින් අදාළ
ප්රලේශලයහි ලබදාහැරීම් ලසතවා පවත්වාලගන යන්ලන් නැතිනම්, පිරිවැය පාදක ගාසතු සාධාරණ ලව්.

10.3 ප්රජාමූල සංවිධානවල සංවිධානමය සීමා
ප්රජාමූල සංවිධානයක්ෂ සමන්විත වන්ලන් ලයෝජනාක්රමයක්ෂ මගින් ජලය ලබාගන්නා සියු පාරිල ෝගිකයන්ලගනි.
ප්රාලයෝගිකව ගත් කල, ඉදිකිරීම් අවධිලේදී එයට ශ්රමය හා ලවනත් දායකත්වයන් සැපයූ සමාරම් ක පවුල්ලවලට
පසුව එකුවන්නන්ට වඩා ප්රජාමූල සංවිධානය ුළ ප්රමුඛ්තාව හිමි ලව්.
ප්රජාමූල සංවිධානය යම් කාලසීමාවකට වරක්ෂ සාමාජිකත්වය අතරින් කළමනාකරණ කමිටුවක්ෂ ලතෝරා
පත්කරගනියි. අනුගමනය කරනු ලබන වයවසතථාව මත පදනම්ව කළමනාකරණ කමිටුව විසින් ජල සැපයුම්
පේධතිය කළමනාකරණය කරනු ලැලේ. ඔවුන් විසින් සුදුසු ගාසතු ක්රමයක්ෂ ද සම්පාදනය කරනු ලැලේ. එය ප්රජාමූල
සංවිධානලේ මහා ස ා රැසතවීලම්දී සම්මත කරගනු ලැලේ. අනුමත ගාසතු අනුව ආදායම් එක්ෂරැසත කරනු ලැලේ. .
ලබාලහෝ අය විසින් ප්රයත්නයන් දැරුවද, සෑම ප්රජාමූල සංවිධානකටම නියමානුකුල වයවසතථාවක්ෂ හා පාලන
සැකැසතමක්ෂ නැත. ඇතැම් ඒවා සම්ූර්ණලයන්ම අසමත් වී තිලේ.

10.1 මංජුසාව: විසඳුම් නැති නීති කැඩීම්
වෑකන්දවලදී පැවැත්වුණු උපලදසත විමසීලමහිදී අඟුණලකාළපැලැසතස සමගි ප්රජාමූල සංවිධානලේ ාණ්ඩාගාරික
වන සමන්ත ලපන්වා දුන්ලන් ඔහුලේ සංවිධානය මෑතකදී අර්බුදයකට මුහුණ දුන් බවයි. 2017 වසලර්දී පැවැත්වුණු
නිලවරණලේදී සාමාජිකයන් ලනාවන ලදලදලනකු ස ාපති හා ාණ්ඩාගාරික තනුරුවලට පත්වූහ. ප්රජාමූල
සංවිධානලයහි සාමාජික සංඛ්යාව 350ක්ෂ වනමුත් 450 ලදලනකු පමණ නිලවරණයට සහ ාගී වූහ. තංගල්ලලල්ල
නිලධාරීන්ලගන් ඉල්ලලීම් කළත්, නීති විලරෝධී ක්රියා ආපසු හැරවිය ලනාහැකි විය. අවුරුදු ුනක්ෂ තිසතලසත විගණනයක්ෂ
ලහෝ නිලවරණ ලනාපැවැත්විණි. 2019 වසලර්දී නීතයානුකූල නිලවරණයක්ෂ පැවැත්වුණු අතර, නීතයානුකූලව
නිලධාරීන් පත්කරගන්නා ලදී. අුත් කමිටුව ලවත මූලය ගිනුම් ාරදුන්ලන් නැත. 2017දී, ප්රජාමූල සංවිධානය ලවත
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිලයන් වන්දි ලැබුණු අතර රු. ලක්ෂෂ 50ක සතථාවර තැන්පු තිබිණි. ඉන්පසු සම්ූර්ණ
කාලය ුළදී රු. 300,000ක අතිරික්ෂතයක්ෂ තිබිණි. 2019 වසලර් පළමු මාස ුන ුළ පමණක්ෂ අතිරික්ෂතය රු.
350,000කි. රු. ලක්ෂෂ 20ක්ෂ පමණ ගිනුම්ගත වී නැත. අභියාචනා ඉදිරිපත් කළ ද, ජාතික ප්රජා ජල සම්පාදන
ලදපාර්තලම්න්ුව ලමහිදී උපකාර කිරීමට අසමත් විය. වගකිවයුත්තන්ට නඩු පැවරීමට සාමාජිකයන්ට අවශයය.
එලහත්, එය කළ යුත්ලත් ලකලසතදැයි පැහැදිලි නැත.
ලදපාර්තලම්න්ුව සකසත කල ලකටුම්පත් පනලතහි 10(e) වගන්තිය අනුව අධයක්ෂෂ ජනරාල්ල වංචාවක්ෂ සිදුවී ඇති
නිගමනය කල අවසතථාවක CBO එලක්ෂ ාණ්ඩාගාරික ලහෝ මුදල්ල ාර පුේගලයා මලහතසතත්රාත්වරයකු ලවත ඉදිරිපත්
කර, එම මුදල්ල ආපසු ගැනීමට ක්රියා කල හැක. ලමය අභූත ප්රතිපාදනයකි. න නතික පැවැත්මක්ෂ ඇති සමාගමක්ෂ
වැනි ආයතනයක මුදල්ල වංචාවක්ෂ වගකිව යුත්ලතකු සිදු කලල්ල යයි ඔප්තපු කල හැකි නම් ප්රතිකර්මය වන්ලන් මුදල්ල
ආපසු ලබාගැනීම පමණක්ෂ ලනාලව්. එම කරුණ ලපාලිසිලේ වංචා විමර්ශන අංශයට ලයාමු කල යුු වන්ලන්ය. නඩු
දමන තීන්දුව විදිතයා සු ලනාලව්. ලමම අමුු විධි විධාන ඇුලත් කලල්ල ලදපාර්තලම්න්ුව CBO න නතික
ආයතන ලලස පිළිගැනීමට අකමැති නිසාලදෝ යයි සිලත්.
ප්රජාමූල සංවිධාන විසින් සාමානයලයන් ජල සම්පාදනයට අමතරව සාමාජිකත්වලේ යහපතට ලහතුවන ලවනත්
ලබාලහෝ කාර්යයන් ද සිදුකරනු ලැලේ. අවමංගය ආධාර සැපයීම, ක්ෂුද්ර මූලය ණය සැපයීම, ආදායම් උත්පාදන
ලයෝජනාක්රම සහ සුබසාධන ක්රියාකාරකම් ඒ අතර ලව්. ජල සම්පාදනය සමග සම්බන්ධයක්ෂ ලනාමැති ලමම
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කාර්යයන් අවශය වන්ලන් සතථාවරව බිල්ල ලගවීම සඳහා සාමාජිකයන් ලපළඹවීම සඳහා පක්ෂෂපාතීත්වය
පවත්වාගැනීමට බව උපලදසත විමසීම්වලදී ප්රකාශ විය. ලපාළී ආදායම් උපරිම වන පරිදි සමුච්චිත අරමුදල්ල
ආරක්ෂිතව තබාගැනීලම් ප්රශතනය එම සංවිධාන ක්ෂුද්ර මූලය ණය සමග සම්බන්ධ වීලම් තීරණයට ලහතු විය.
ඔවුන්ලේ කාර්යයන් ජල සම්පාදනයට සීමාකිරීම සම්බන්ධලයන් විලරෝධය එල්ලල විය. ලකලසත ලවතත්, පුළුල්ල
පරාසයක ක්රියාකාරීත්වය ලහතුලවන් අවධානය ආකර්ශනය වන බව ද දක්ෂනට ලැබිණි. එමගින් විකල්ලප බල
ලක්ෂන්ද්රයන් නිර්මාණය වන බව දකින ඇතැම් ප්රාලේශීය ලේශපාලනඥයන් ලවතින් ඇතැම් අවසතථාවලදී විලරෝධය
එල්ලල වීමට ඉඩ ඇත.
පසුගිය දශක කීපය ුළ ලබාලහෝ ප්රජාමූල සංවිධාන පිහිටුවනු ලැබුලව් ආධාරක සංවිධාන අරමුදල්ලවලිනි
(විලශතෂලයන්ම, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් ුන්වන ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂෂක වයාපෘතියට ද, ලලෝක
බැංකුව විසින් ප්රජා ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂෂක වයාපෘතියට ද මූලය ආධාර ලබාලදන ලදී). දැනට ක්රියාත්මක
ජල සම්පාදනය හා සනීපාරක්ෂෂාව වැඩිදියුණු කිරීම (WaSSIP) වයාපෘතිය යනු දැනට පවත්නා ලයෝජනාක්රමවල
ජලලේ ගුණාත්මක ාවය වර්ධනය කිරීම සඳහා වන ඊළඟ ප්රයත්නයයි. පවිත්රකරණ පේධති ලගාඩනැගීම, දැනට
තිලබන පේධතිය පුළුල්ල කිරීම සහ අමතර නව ලයෝජනාක්රම හරහා ලසතවා ආවරණය වර්ධනය කිරීම එහි අරමුණු
ලව්. ලබාලහෝ ප්රජාමූල සංවිධාන ලියාපදිංචි කර තිලබන්ලන් සමාජ ලසතවා ලදපාර්තලම්න්ුව යටලත් තිලබන සමාජ
සංවර්ධන සංවිධාන සහ ජාතික ප්රජා ජල සම්පාදන ලදපාර්තලම්න්ුව විසින් සපයනු ලබන ජලය කළමනාකරණය
කරන ප්රජාමූල සංවිධාන ලලසයි. උුරුමැද පළාත වැනි ඇතැම් පළාත්වලදී ඒවා සඳහා පළාත් ස ාලවන් වාර්ික
බලපත්ර ලබාගැනීම ද අවශයය. එලහත්, එවැනි බලපත්රයක්ෂ ලනාමැති නිසා දණ්ඩනයකට යටත් වන්ලන් ද නැත.120
ලකලසත ලවතත්, එවැනි ලියාපදිංචි කිරීම් ලහතුලවන් ඔවුන් ූර්ණ ‘නීතිමය ආයතන’ බවට පත්වන්ලන් නැත.
ප්රාලේශීය ලල්ලකම් කාර්යාලලේ ලියාපදිංචි කිරීම නිසා ඔවුන්ට බැංකු ගිනුම් ආරම් කිරීමට හා පවත්වාලගන යාමට
අවසතථාව ලැලේ.
ප්රජාමූල සංවිධාන වලට මගලපන්වීම හා සහාය සපයනු ලබන්ලන් ජාතික ප්රජා ජල සම්පාදන ලදපාර්තලම්න්ුව
විසිනි. එය ද ඔවුන්ලේ ධාරිතාවට පිටින් තිලබන තාක්ෂෂණික කාරණාවලදී ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන
මණ්ඩලලේ සහාය ලබාගනියි. ජාතික ප්රජා ජල සම්පාදන ලදපාර්තලම්න්ුවට (ප්රමාණවත් ප්රවාහන පහසුකම් වැනි)
සම්පත් හා කාර්ය මණ්ඩලය හිඟ බව ලබාලහෝ උපලදසත විමසීම්වලදී ප්රකාශ විය. ලයෝජිත පනත් ලකටුම්පත ලමම
ප්රශතනවලට විසඳුම් ලලස අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය ප්රසාරණය කිරීමට ලයෝජනා කරයි. ඊට අමතරව රජලේ
ලදපාර්තලම්න්ුවකට අසාමානය වන විලශතෂ අරමුදලක්ෂ “ප්රජා ජල සුරැකුම් අරමුදල” නමින් සතථාපිත කිරීමට
ලයෝජනා කරයි (18 වගන්තිය). ලකාමිෂන් ස ා සහ වයවසතථාපිත මණ්ඩල වල පවත්නා අරමුදල්ල රජලේ
ලදපාර්තලම්න්ුවකට අනුමත කරයිද යන්න සැක සහිතය.
ජල සම්පාදනය හා සනීපාරක්ෂෂාව වැඩිදියුණු කිරීම (WaSSIP) වයාපෘතිලේ අධීක්ෂෂණ හා ඇගයීම් උපලේශනය
මගින් ප්රජාමූල සංවිධානවල අදාළ සියු දත්ත වාර්තා කිරීම සඳහා ලවේ අුරු මුහුණතක්ෂ සකසත කර තිලේ.
වර්තමානලේදී, ඒ පිළිබඳ සමීක්ෂෂණ පවත්වමින් දත්ත උඩුගත කරමින් තිලේ. එය සම්ූර්ණ කළ විට, එය ජාතික
ප්රජා ජල සම්පාදන ලදපාර්තලම්න්ුලවහි ලියාපදිංචි සියු ප්රජාමූල සංවිධානවල පරිූර්ණ දත්ත එකුවක්ෂ වනු ඇත.
ප්රජාමූල සංවිධාන කාර්යසාධනය අධීක්ෂෂණය හා පුහුණුව, ධාරිතා ලගාඩනැගීම හා පුනරුත්ථාපනය වැනි අවශය
සහාය සැලසුම් කිරීම සිදුකරනු ලබන්ලන් ජාතික ප්රජා ජල සම්පාදන ලදපාර්තලම්න්ුව විසිනි. ප්රජාමූල සංවිධාන
විසින් ලයාමුවීමට අවශය ලල්ලඛ්න, මාර්ලගෝපලේශ, පුහුණු ලමාඩියුල, ද්රවයමය සැපයුම්කරුවන්ලේ ලැයිසතු හා
පිරිවිතර සහ තාක්ෂෂණික ලසතවා සම්පාදකයන්ලේ විසතතර ලවේ බිහිලදාර ුළ අඩංගු වනු ඇතැයි අලප්තක්ෂෂා කරනු
ලැලේ.
වර්තමානලේදී දළ වශලයන් රලට් ජනගහනලයන් 11%කට ප්රජාමූල සංවිධාන විසින් කළමනාකරණය කරනු
ලබන ලයෝජනාක්රම මගින් ජලය සම්පාදනය කරනු ලැලේ. තමන්ලේම ජල සම්පාදන ලයෝජනාක්රම
කළමනාකරණය කරන සතය ප්රජාමූල සංවිධාන සංඛ්යාව තවමත් නිවැරදිව ගණනය කර නැත. ජාතික ප්රජා ජල
සම්පාදන ලදපාර්තලම්න්ුව විසින් ප්රජාමූල සංවිධාන 4,349ක්ෂ හඳුනාලගන තිලේ. ඇතැම් කුඩා ප්රජාමූල සංවිධාන
ජල සම්පාදනලේදී ගුරුත්වාකර්ෂණය මත පමණක්ෂ රඳාපවතින අතර ඒවාලේ නළ මාර්ග රාජය ආයතනවලට අයත්
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මාර්ග හරහා ගමන් ලනාකරයි. එවැනි සංවිධාන ජලය ලවනුලවන් මුදල්ල අය ලනාකරන අතර ලියාපදිංචි ලනාවී
පවතී.
ප්රජාමූල සංවිධාන විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන ඇතැම් ලයෝජනාක්රම සාර්ථක ලලස ක්රියාත්මක ලව්.
එලහත්, ඇතැම් ඒවා එතරම් සාර්ථක නැත. ඇතැම් ඒවා පළාත් පාලන ආයතන ලහෝ ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් පවරාලගන තිලේ. ඇතැම් ඒවා අසාර්ථක වී තිලේ. එක්ෂ උපලදසත විමසීමකදී ලපන්වා
ලදන ලද පරිදි, අසාර්ථක. ප්රජාමූල සංවිධානවල නිලයෝජිතයන් ප්රශතනාවලිවලට පිළිුරු ලබාදීම සඳහා මහජන
අදහසත විමසීම්වලට සහ ාගී වන්ලන් නැත.
සැලකිය යුු වැඩ ප්රමාණයක්ෂ කිරීලමන් පසු අසාර්ථක වූ ජල සම්පාදන ලයෝජනාක්රම ජාතික ප්රජා ජල සම්පාදන
ලදපාර්තලම්න්ුව විසින් හඳුනාගත යුුව තිලේ. ඒවා සම්ූර්ණ කිරීම සඳහා සම්පත් සැපයිය යුුය. ලයෝජනාක්රමය
පවත්වාලගන යාම සඳහා සංවිධානයක්ෂ පවතින බව තහවුරු කළ යුුය. නැතිනම්, ප්රලේශලේ පළාත් පාලන
ආයතනය ලවත පැවරීම වැනි විකල්ලප සලකාබැලිය යුුය.
ප්රජාමූල සංවිධානවල ලේපළ හිමිකාරීත්වය ලබාලහෝ අවසතථාවලදී අපැහැදිලිය. උදාහරණයක්ෂ ලලස, ටැංකි හා
ලවනත් පහසුකම් පිහිටා තිලබන්ලන් ලපෞේගලික ඉඩම්වල ලහෝ පාසල්ලවලය. වගකිවයුු පුේගලයන් ලවනසත වන
විට ප්රශතන නිර්මාණය විය හැකිය. ඇතැම් ප්රජාමූල සංවිධාන නිලයෝජිතයන් හට ලමම ගැටු විසඳාගැනීමට අවශය
විය. එලහත්, ලමම ප්රශතන විවෘත කරගැනීලමන් තවත් ගැටු නිර්මාණය විය හැකි බව ජාතික ප්රජා ජල සම්පාදන
ලදපාර්තලම්න්ුලව් නායකත්වය විශතවාස කරන බව දක්ෂනට ලැබිණි.
ජල ලයෝජනාක්රම පුළුල්ල කිරීම ලහතුලවන් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් ප්රජාමූල සංවිධාන
පවරාගනු ලැබූ අවසතථාවලදී ඒවාලේ සතිර තැන්පු වැනි ලේපලවලට කුමක්ෂ ලව්ද යන ප්රශතනය මුලව්. එක්ෂ
අවසතථාවකදී, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ ජල සැපයුම පවතිේදීම ප්රජාමූල සංවිධානයක්ෂ ද
ක්රියාත්මක වීම ලහතුලවන් ඔවුන්ට ගාසතු ලබාගත ලනාහැකි විය.
ජල සම්පාදනය හා සනීපාරක්ෂෂාව වැඩිදියුණු කිරීම (WaSSIP) වයාපෘතිය මගින් එහි ආයතනික සංවර්ධන සහ
ධාරිතා ලගාඩනැගීලම් උලපලේශනය (COWI IDC CEYWATER, 2019) හරහා ප්රජාමූල සංවිධානවලට අනාගත
අභිලයෝගවලට මුහුණදීමට හැකිවන පරිදි ඔවුන්ලේ ධාරිතාවන් සංවර්ධනය කර ඔවුන් ශක්ෂතිමත් කිරීම සඳහා
ක්රියාමාර්ග කීපයක්ෂ ලගන තිලේ. ඒවා අතර පහත දැක්ෂලවන ක්රියාමාර්ග තිලේ:
•

ප්රජාමූල සංවිධාන ලවත නිසි නීතිමය තත්වය පිරිනැමීලම් විකල්ලප අධයයනය කරන ලදී. 1891 අංක 18
දරණ සමාජ ආඥාපනත යටලත් ප්රජාමූල සංවිධාන ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා නිර්ලේශ කරන ලදී. ලියාපදිංචි
කිරීම සඳහා පටිපාටි ලල්ලඛ්නගත කරන ලදී.

•

ජාතික ප්රජා ජල සම්පාදන ලදපාර්තලම්න්ුව විසින් අනාගත පුහුණු කිරීම් හා නැවත පුහුණු කිරීම් සිදුකිරීම
සඳහා පුහුණු මූලලෝපායක්ෂ සකසත කරන ලදී.

•

පුහුණු අවශයතා තක්ෂලසතරු කිරීම් ලමලහයවන ලදී. පුහුණු කිරීලම් හා නැවත පුහුණු කිරීලම් අවශයතාවන්
හඳුනාගන්නා ලදී.

•

ඒ අනුව, හඳුනාගන්නා ලද විෂයයන් සම්බන්ධලයන් ලබාලහෝ පුහුණු ලමාඩියුල හා අත්ලපාත් සකසත කර
ලබදාහරින ලදී.

•

ප්රජාමූල සංවිධාන ලවනුලවන් ආදර්ශ වයවසතථාවක්ෂ සමාලලෝචනය කර සංලශෝධනය කරන ලදී.

•

ප්රජාමූල සංවිධාන ලවනුලවන් ජලලේ ගුණාත්මක ාවය පිළිබඳ අධීක්ෂෂණය කිරීලම් පේධතියක්ෂ
සංවර්ධනය කර හඳුන්වාලදන ලදී. ප්රජාමූල සංවිධාන ලපාකුරු විදයාගාර පිහිටුවන ලදී.
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පළාත් උපලදසත විමසීම්වලදී පහත දැක්ෂලවන ප්රශතන හඳුනාගන්නා ලදී:
ජල මූලාශ්ර

ජලලේ ගුණාත්මක ාවය පරීක්ෂෂා කිරීලම් පහසුකම් හිඟවීම ලහතුලවන් ජලලේ
ගුණාත්මක ාවය නිරීක්ෂෂණය කිරීලම් දුෂතකරතාව.
නියං කාලවලදී ජල හිඟය
ඇතැම් ප්රජාමූල සංවිධාන මුහුණලදන වැවිලි සමාගම්වල ඉඩම් ුළ පිහිටා තිලබන ජල මූලාශ්ර
ලවත ප්රලව්ශය ලබාගැනීලම් දුෂතකරතා
ඇතැම් ප්රජාමූල සංවිධාන මුහුණලදන වන සංරක්ෂෂණ ලදපාර්තලම්න්ුවට අයත් ඉඩම් ුළ
පිහිටා තිලබන ජල මූලාශ්ර ලවත ප්රලව්ශය ලබාගැනීලම් දුෂතකරතා

සංවිධානමය
ගැටු

තාක්ෂෂණික ධාරිතාලව් හා දැනුලව් අඩුපාඩු
ප්රජාමූල සංවිධානවල සීමිත කළමනාකරණ ධාරිතාව ලහතුලවන් ඇතැම්විට අ යන්තර
ආරාවුල්ල ඇතිවීම
ප්රජාමූල සංවිධාන පිළිගැනීම සඳහා නීීිමය අනනයතාවක්ෂ ලනාමැතිවීම
ප්රජාමූල සංවිධානවලට තාක්ෂෂණික, කළමනාකරණ, නීතිමය හා මූලය සාධක සම්බන්ධ
පසුබිම් සහාය ලනාමැතිකම

ලමලහයුම්
ගැටු

ජල සම්පාදන ලයෝජනාක්රමවල හිමිකාරීත්වය පිළිබඳ ගැටු
පළාත් පාලන ආයතන විසින් පවරාගැනීමට ඉඩ තිබීම සම්බන්ධ කාරණා
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ අුත් ලයෝජනාක්රම ලහතුලවන් මුවන
ගැටු සහ ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලලේ වඩා විශාල ලයෝජනාක්රම ලවත
අවලශෝෂණය කරගනු ඇති බවට තිලබන බිය
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් ලතාග වශලයන් ජලය සම්පාදනය කිරීම
නතර කිරීම
අධික විදුලි වියදම්
මාර්ග සම්බන්ධ අධිකාරීන් විසින් පාරවල්ල පළල්ල කිරීම ලහතුලවන් නළමාර්ගවලට හානි සිදුවීම
මහා අුත්වැඩියාවන්, වැඩිදියුණු කිරීම් හා සංවර්ධනයන් සඳහා අරමුදල්ල හිඟය

10.4 චක්රීය අරමුදල
ලමලහයුම්, නඩත්ු සහ ප්රතිසතථාපනය කිරීලම් වියදම ආවරණය කරගැනීමට අදහසත කරන්ලන් එක්ෂ එක්ෂ
ලයෝජනාක්රමයන්ට නිශතචිත වූ, අදාළ ප්රජාමූල සංවිධානය විසින් තීරණය කරනු ලබන ගාසතු ක්රමයක්ෂ හරහා එක්ෂරැසත
කරනු ලබන ආදායම මගිනි. ගාසතුව නිර්ණය කළ යුු වන්ලන් සතථාවර ලමලහයුම් හා නඩත්ු සහ දිගුකාලීන
ප්රතිසතථාපනය කිරීම හා පුනරුත්ථාපන වියදම් ආවරණය කරගැනීම ලවනුලවනි.
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ලකලසත ලවතත්, පළාත් උපලදසත විමසීම්වලදී ලබාලහෝ අවසතථාවලදී නිරීක්ෂෂණය කරන ලද පරිදි, අවශය සියු
වියදම් ලවනුලවන් ප්රතිපාදන ප්රජාමූල සංවිධාන විසින් ගාසතු හරහා අරමුදල්ල උපයන්ලන් නැත (උදා., වැඩිදුර
සංවර්ධනය කිරීම, ප්රධාන අුත්වැඩියාවන්, පුළුල්ල කිරීම්, ආපදා ආදිලේදී). ලමම තත්වය ප්රජාමූල සංවිධානවල
තිරසර පැවැත්ම සඳහා දැඩි තර්ජනයකි. විවිධ පළාත්වල බහුවිධ ඉදිරිපත් කිරීම්වලදී. ප්රජාමූල සංවිධාන නායකයන්
විසින් ලපාම්ප අුත් කිරීම ආදී කටයුු ලවනුලවන් ඉල්ලලීම ඉදිරිපත් කරන ලදී.
එම නිසා, ග්රාමීය ජල සම්පාදන ක්ෂලෂතත්රලේ ආලයෝජන වැඩසටහන්වල තිරසර ාවය තහවුරු කිරීම සඳහා සහ
සමසතත අරමුණු සාක්ෂෂාත් කරගැනීම සඳහා ප්රජාමූල සංවිධානවලට එවැනි අවසතථාවලදී ාවිතා කළ හැකි අරමුදලක්ෂ
පිහිටුවීම හා නඩත්ු කිරීම අතයවශයය.
ප්රජාමූල සංවිධාන සඳහා ලයාදාගත හැකි අරමුදල්ල සැකැසතමක්ෂ වන්ලන් ‘ප්රජාමූල සංවිධාන සංවර්ධනය සඳහා චක්රීය
අරමුදලක්ෂ’ පිහිටුවීමයි. ලමම අදහස මුලින්ම පැනනැගුලණ් 2000 දශකලේදී ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින්
සහාය ලදන ලද ුන්වන ජල සම්පාදන ලයෝජනාක්රමලයහිදීය. එම අදහස ලලෝක බැංකුව විසින් ඉදිරියට ලගනයන
ලදී. එවැනි අරමුදලක්ෂ පිහිටුවීලමන් ප්රජාමූල සංවිධානවලට සහන ලකාන්ලේසි මත ලකටිකාලීන හා දිගුකාලීන ණය
ලබාදිය හැකිය. ලමම අරමුදල්ල සැකැසුම් සිදුවිය යුත්ලත් මහා පරිමාණ ආංශික වයාපෘතිවලට විවෘත වූ අරමුදල්ලවලට
අතිලර්කවය. ලමම අරමුදලලහි අරමුණු සහ සංකල්ලප 2020 පරිූර්ණ මූලලෝපායික ආලයෝජන සැලැසතලමහි පසතවන
කාර්යය (Task V report of the CSIP 2020) ුළ පහත දැක්ෂලවන ආකාරයට විසතතර කර තිලේ:
චක්රීය අරමුදලලහි අරමුණු වූලේ ග්රාමීය ජල සැයුම් ලයෝජනාක්රමවල මූලය උපාංග සහ තිරසර ාවය සහතික කිරීම
සඳහා අවශය ආරක්ෂෂණය නිර්මාණය කිරීම සහ ලසතවා සම්බන්ධලයන් සමාජ ප්රතිලා තහවුරු කිරීමයි. එය සඳහා ද
ප්රජාමූල සංවිධාන සහ කලාපීය ප්රජාමූල සංවිධාන සංසද ඵලදායී විය යුුය. ලයෝජනාක්රමය කළමනාකරණය කිරීම
සමග සම්බන්ධ විය යුුය.

10.2 මංජුසාව: චක්රීය අරමුදලලහි ප්රලයෝජන
• තිරසර ාවය සඳහා අතයවශය, එලහත් ඒ සඳහා අධික වියදමක්ෂ දැරීමට සිදුවන ලයෝජනාක්රමයක්ෂ
පුනරුත්ථාපනය, වර්ධනය කිරීම ලහෝ දීර්ඝ කිරීම
• විශතවසනීයත්වය වර්ධනය කිරීම පිණිස පේධතිය යාවත්කාලීන කිරීම (උදා: හදිසි ාවිතය සඳහා ලපාම්ප,
වැදගත් ලකාටසතවල ගුණාත්මක ාවය වර්ධනය කිරීම, මූලාශ්ර ආරක්ෂෂණය ආදිය)
• පවිත්රකාරක පහසුකම් සැපයීම ලහෝ ඒවා යාවත්කාලීන කිරීම මගින් ජලලේ ගුණාත්මක ාවය වර්ධනය
කිරීම
• ප්රජාමූල සංවිධානයට ඉක්ෂමණින් අරමුදල්ල සම්පාදනය කරගත ලනාහැකි නම්, පහත දැක්ෂලවන අවශයතා
ලවනුලවන් හදිසි අරමුදල්ල සම්පාදනය (රක්ෂෂණයක්ෂ ලලස ක්රියාත්මක ලවමින්)
-

බලාලපාලරාත්ු ලනාවූ හදිසි විශාල බිඳවැටීම් සම්බන්ධලයන් කටයුු කිරීම
ලගවීගිය මිල අධික උපාංග ලවනුවට අුත් ඒවා ලයදීම
ආපදාවකට පසු පුනරුත්ථාපනය
බලාලපාලරාත්ු ලනාවූ විශාල නඩත්ු අවශයතා (ගැඹුරු ළිං සිදුරක්ෂ පිරිසිදු කිරීම වැනි)

• ආරක්ෂිත හා විශතවසනීය ජල සැපයුම් සහතික කිරීලම් අලනකුත් තත්වයන් සමග කටයුු කිරීම
• ප්රජාමූල සංවිධාන සහ ප්රජාමූල සංවිධාන සංසද විසින් අුත් ආදායම් ජනනය කිරීලම් ආලයෝජන ප්රවර්ධනය
කිරීම ප්රජාමූල සංවිධානලේ ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධලයන් සාමාජිකත්වලේ උනන්දුව රඳවා තබාගැනීම සහ
සංවිධානය තිරසරව පවත්වා ගැනීම අරමුණු කරගත් ආලයෝජන ප්රවර්ධනය කිරීම
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චක්රීය අරමුදලට මුලපිරීම සඳහා මූලික ප්රාේධනය අවශයය. ලවනත් ආධාරකරුවන් සහ සංවිධාන ලවතින්
සාමූහිකව දායක වන අරමුදල්ල ලවනුලවන් ඉල්ලලීම් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. අරමුදලල්ල ප්රාේධනය තිරසර කරගනු
ලබන්ලන් ණය ලගවීලමනි. ඒ සමග පහත දැක්ෂලවන කාරණා ද සම්බන්ධ කළ හැකිය:
• ජල ලයෝජනාක්රමවලින් එක්ෂරැසත කරගනු ලබන වාර්ික ජල ගාසතුලවන් නිශතචිත ප්රතිශතයක්ෂ (5%කැයි
සිතමු) ප්රලේශලේ සියු ප්රජාමූල සංවිධාන විසින් අරමුදලලහි තැන්පත් කරනු ලැලේ – ලමය ප්රධාන
දිගුකාලීන දායකත්වයයි. එය රක්ෂෂණ ගාසතුවක්ෂ වැනිය.
• පළාත් ස ා සහ ප්රාලේශීය ස ා ලවතින් අනිවාර්ය වාර්ික අයවැය ප්රතිපාදන (ලයෝජිත ප්රතිශතය ජලය
සහ ලසෞඛ්යය ලවනුලවන් සෑම ප්රාලේශීය ස ාවක්ෂ විසින්ම කරනු ලබන වියදලමන් 0.1%ක්ෂ සහ ඒ හා
සම්බන්ධ පළාත් ස ා ප්රතිපාදනවලින් 0.01%ක්ෂ)
• අරමුදල විසින් ලබාලදන ලද ණය සඳහා ලපාළිය
අරමුදල පළාත් මට්ටලමන් පිහිටුවිය යුු බවට ලයෝජනා කර තිලේ. අරමුදල්ල රැසතකිරීම හා ාවිතය සම්බන්ධ තීරණ
ගැනීම පළාත් මට්ටලම් අරමුදල්ල කළමනාකරණ කමිටුවකට පැවරිය යුු බව ලයෝජනා කර තිලේ. අරමුදල
කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ලයෝජනා කර තිලබන්ලන් ලතෝරාගත් වානිජ බැංකුවකි.
පනත් ලකටුම්පත (19 වගන්තිය) මගින් ලදපාර්තලම්න්ුව විසින් මධයගතව පාලනය කරන චක්රීය අරමුදලක්ෂ
ලයෝජනා ලකලර්. ඉහත සඳහන් කල ආකාරලේ CBO දායකත්වයකින් ලතාරව, ලේශීය සහ විලේශීය
ප්රධානයන්ලගන් සහ ණය මගින් පමණක්ෂ ප්රාේධනය සකසා ගැනීමට ලයෝජනා ලකලර්. අරමුදලල්ල මුදල්ල වයාපෘති
හඳුනා ගැනීමට, සැලසුම් කිරීමට, ආදියට (19(a) වගන්තිය) ලමන්ම ලමලහයුම් කටයුු සඳහාද (19(b)) ලයාදා ගත
හැක. ලමවන් අරමුදලක්ෂ ලදපාර්තලම්න්ුවක්ෂ යටලත් සතථාපනය කිරීම නැවත සලකා බලනු වටී. දැනට LL&DF
අරමුදල පාලනය කරන මුදල්ල අමාතයාංශය ලම් සඳහා වඩා සුදුසු විය හැක.

10.5 නිර්ලේශ
ක්රියාමාර්ග

ගනු ලබන්දන්

සහාය

ලයෝජිත ප්රජා ජල සැපයුම් පනත් ලකටුම්පලත්
“ප්රජාවට” දිය යුු ලක්ෂන්ීය භූමිකාව ආරක්ෂෂා
කිරීම; එම ලකටුම්පත මගින් පවතින නීති
උල්ලලංඝනය ලනාවන ලලස වග බලා ගැනීම
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය
සහ ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් ලදපාර්තලම්න්ුව
අතර තිලබන ආතතිය, සියු ග්රාමීය වගකීම්
ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් ලදපාර්තලම්න්ුව
ලවත පැවරීම මගින් විසඳීම
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය
සහ ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් ලදපාර්තලම්න්ුව
අතර අවලබෝධතා ගිවිසුම නැවත අධයයනය
කර, එහි ාෂාව ශක්ෂතිමත් කර ගාසතු පාදක
තාක්ෂෂණික ලසතවා සඳහා විධිවිධාන සැකසීම.

අමාතයාංශය

ජාතික ප්රජා ජල
සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් ලදපාර්තලම්න්ුලව්
සම්පත් සමාලලෝචනය කිරීම සහ නව පනත
ක්රියාත්මක කරන අතරුරම අවශය පරිදි එයට
සම්පත් ඌනූරණ සිදුකිරීම

අමාතයාංශය

අමාතයාංශය

අමාතයාංශය

ජාතික ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය සහ
ජාතික ප්රජා ජල
සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව
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ප්රජාමූල සංවිධානවලට ලේශීය ණය හා
සංවර්ධන අරමුදල (LL&DF) ලවතින් ණය
ලබාගැනීමට අවසර දීම ලනාපිළිගතලහාත්,
පරිූර්ණ 2020 මූලලෝපායික ආලයෝජන
සැලැසතම (CSIP) නිර්ලේශ මත පදනම්ව ප්රජාමූල
සංවිධාන මත පදනම් වූ චක්රීය අරමුදලක්ෂ
පිහිටුවීම
ග්රාමීය ජල ලබදාහැරීම් හා මුදල්ල අය කර
ගැනීලම්දී සම්බන්ධ වන මට්ටම තීරණය කිරීම;
අවශය තැන වල එම කටයුු අනුන්ට පැවරීම
ප්රජාමූල සංවිධාන ලවත ලතාග වශලයන් ජලය
සම්පාදනය කිරීම නැවැත්වීලම් තීරණය අවලංගු
කිරීම
ජල සම්පාදන ලයෝජනා ක්රමවල බල ප්රලේශ
සීමාවන් පුළුල්ල කිරීලම්දී බලපෑමට ලක්ෂවූ
ප්රජාමූල සංවිධානවලින් අදහසත විමසීම සඳහා
දැනට තිලබන මාර්ලගෝපලේශ බලාත්මක කිරීම.
ප්රජාමූල සංවිධාන ලේපලවල හිමිකාරීත්වය
සම්බන්ධලයන් තිලබන හදිසි ප්රශතන විසඳීම.
අවශය අවසතථාවලදී වන්දි ලගවීම සඳහා
අරමුදලක්ෂ පිහිටුවීම ද එයට ඇුළත් ලව්.
ජල සම්පාදනය හා සනීපාරක්ෂෂාව වැඩිදියුණු
කිරීම (WaSSIP) මගින් නිර්මාණය කරන ලද
ආදර්ශ වයවසතථාව සියු ලියාපදිංචි ප්රජාමූල
සංවිධාන විසින් අනුගමනය කරනු ලබන බව
තහවුරු කිරීම
ජලය සමග සම්බන්ධ ලනාවන, සමායතන
සමාජ සත්කාර (CSR) වර්ගලේ කටයුු ඉහළ
සීමාවකට යටත් කිරීම සහ එවැනි වියදම්
සම්බන්ධලයන් දැඩි වාර්තාකරන නීති
බලාත්මක කිරීම
ප්රජාමූල සංවිධාන සු සංචිත තැන්පත් කිරීම
සම්බන්ධලයන් නිර්ලේශ කිරීම සඳහා විලශතෂඥ
කමිටුවක්ෂ පත්කිරීම සහ ක්ෂුද්ර මූලය කටයුු
තිලේ නම් ඒ සම්බන්ධලයන් මාර්ලගෝපලේශ
සැකසීම
ප්රජාමූල සංවිධානවල ලේපල පාලනය
සම්බන්ධලයන් නීති සම්පාදනය. විසුරුවාහැරීම
ලහෝ ඒකාබේධ කිරීම ද එයට ඇුළත්ය.
ඔවුන්ලේ වයවසතථාවට අනුකූලව කටයුු
ලමලහයවීම සඳහා ප්රජාමූල සංවිධානවලට
උපකාර කිරීම සහ අඟුණලකාළපැලැසතස සමගි
ප්රජාමූල සංවිධානය විසින් වාර්තා කරන ලද
ආකාරලේ සිදුවීම් නැවත සිදුවීම වැළැක්ෂවීම

අමාතයාංශය

මුදල්ල අමාතයාංශය

ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය
ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය
ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය

ජාතික ප්රජා ජල
සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව

අමාතයාංශය

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව
ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව
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සියු ප්රජාමූල සංවිධානවලට 1891 අංක 18
දරන සමිති ආඥාපනත යටලත් ලියාපදිංචි වීම
සඳහා දිරිගැන්වීම
ප්රජාමූල සංවිධාන ලවනුලවන් ජල සම්පාදනය
හා සනීපාරක්ෂෂාව වැඩිදියුණු කිරීම ලවනුලවන්
(WaSSIP) නිර්ලේශානුකූල ධාරිතා
ලගාඩනැගීලම් වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම
සම්ූර්ණ කිරීමට ආසන්නව තිබියදී අසාර්ථක වූ
ජල සැපයුම් ලයෝජනා ක්රම හඳුනාගැනීම සහ
ඒවා සම්ූර්ණ කිරීම සඳහා සම්පත් සැපයීම;
වයාපෘතිය ලමලහයවීම සඳහා සංවිධානයක්ෂ
පවතින බව තහවුරු කිරීම
පසතවන පරිච්ලේදලේ සහ ජාතික ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සමග අවලබෝධතා
ගිවිසුලමහි තිලබන ජලලේ ගුණාත්මක ාවය
සම්බන්ධ ප්රාලයෝගික නිර්ලේශ ක්රියාත්මක කිරීම
ලයෝගය පරිදි මගහරින ලද පිරිවැය පදනම ලහෝ
පිරිවැය පාදක ආදර්ශ ක්රම ලයාදාගනිමින් ලතාග
ජල ගාසතු නියාමනය කිරීම
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන
මණ්ඩලලේ ලතාග ජලය ාවිතා කරන ප්රජාමූල
සංවිධාන ලවනුලවන් ඉහළ සීමාවන් සහිත මිල
පරාසයන් සැකසීම

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව
ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව
ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්
ලදපාර්තලම්න්ුව

ජාතික ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය

පළාත් නියාමන ඒකකය

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා
ලකාමිෂන් ස ාව
ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා
ලකාමිෂන් ස ාව

පළාත් නියාමන ඒකකය
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11.0 පළාත් පාලන අධිකාරීන් සහ ආධාරක සංවිධාන
ජල සැපයුම සහ පල්ලලදෝරු/ මළාපවහන ලසතවා සුව ප්රධාන උපාංග/ අදියර ුනක්ෂ තිලේ. ඒවා නම්, පානීය ජල
නිෂතපාදනය (ලහෝ පල්ලලදෝරු/ මළාපවාහන ජලය පවිත්ර කිරීම), සම්ලේෂණය/ ප්රවාහනය හා ලබදාහැරීම (පානීය
ජලය අවසන් ාවිතා කරන්නන් ලවත කිසියම් ආකාරයකින් රැලගන යාම ලහෝ ද්රවමය අපද්රවය යම් ආකාරයකින්
එක්ෂරැසත කිරීම) සහ ගාසතු අයකිරීමයි. පානීය ජලලේ සැපයුම් දාමය අවසන් වන්ලන් පාරිල ෝගිකයාලගනි.
පල්ලලදෝරු/ මළාපවහන ලසතවා සම්බන්ධලයන් නම්, සැපයුම් දාමය ආරම් වන්ලන් පාරිල ෝගිකයාලගනි. විදුලිය හා
විදුලි සංලේශනය ලමන් ලනාව, ප්රවාහනලේදී ලමන්, ජල සම්පාදනය හා පල්ලලදෝරු/ මළාපවහන ලසතවා දැඩි ලලසම
ප්රාලේශීය ලව්.
සාධාරණ මිලට ලසතවා සැපයීලම් වැදගත්කම නිසාත්, ශ්රී ලංකාව යනු ජල හිඟය තිලබන කලාප කිහිපයක්ෂ පමණක්ෂ
තිලබන රටක්ෂ නිසාත්, ජලය ලහෝ ද්රව අපද්රවය දීර්ඝ දුරවල්ල ප්රවාහනය කිරීලමහි ලත්රුමක්ෂ නැත. ලමම ලසතවාවන්
ලදලකහිම ලබදාහැරීම හා ගාසතු අයකිරීම පළාත් පාලන ආයතන ලහෝ අවසන් ාවිතා කරන්නාට සමීප ලවනත්
සමාන සංවිධාන මගින් සිදුකළ හැකිය.
ශ්රී ලංකාලව් සෑම බිම්කඩක්ෂම පාලහත පළාත් පාලන ආයතනයකට අයත්ය.121 පළාත් පාලනය යනු මහජනතාවට
සමීපම ආණ්ඩුකරණයයි. කුඩා හා විශාල ප්රජාවන්ට ජලය සැපයීම සඳහා නිර්මාණය වී තිලබන, ආසන්න වශලයන්
5,000ක්ෂ පමණ වන ප්රජාමූල සංවිධාන පළාත් පාලන ආයතනවල විලශතිත සතවරූපයකැයි ඇතැලමකු සිතනවා විය
හැකිය. මහජන ඡන්දලයන් ලත්රී පත්වූ නිලයෝජිතයන් විසින් ප්රජාවට අවශය ලසතවාවක්ෂ සපයන බව ඔවුන් තමන්
ලසතවා සපයන ප්රජාවට වගවන බව සිතනවා විය හැකිය. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පළාත්
පාලන ආයතන සහ ප්රජාමූල සංවිධානවලට ආදාන සපයනවා විය හැකිය (උදා: කුරුණෑගල මහනගර ස ාවට
ලතාග වශලයන් ජලය සැපයීම). එලසත ලනාමැති නම්, ඔවුන් ලවනුලවන් ක්රියාත්මක ලවනවා විය හැකිය. (උදා: ඉතා
මෑතදී බණ්ඩාරලවල මහ නගර ස ාව සමග එකඟ වූ ආකාරයට).
බව්සර් ලසතවාවන්, RO ජල සැපයුම්, ලබෝතල්ල ජල සැපයුම්කරුවන් සහ ලපෞේගලික ගලි බව්සර ලසතවා වැනි වානිජ
වයවසාය යනු, කුමන ලහෝ ලහතුවක්ෂ නිසා පළාත් පාලන ආයතන සහ ප්රජාමූල සංවිධාන ලවතින් ලසතවා
ලනාලැලබන සීමිත පිරිසකලේ අවශයතා ලවනුලවන් ලසතවා සපයන ආයතන ලව්. විවිධ වැදගත් අවශයතා
ලවනුලවන් (උදා: මළද්රවය පවිත්රකරණ පේධති) සම්බන්ධලයන් ඔවුහු පළාත් පාලන ආයතන ලහෝ ජාතික ජල
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පිළිබඳ විශතවාසය තබති. උදාහරණයක්ෂ ලලස ලකාළඹ මහනගර ස ාව විසින්
ලමලහයවනු ලබන මාදම්පිටිය පවිත්රකරණ පේධතිය විසින් නගර ස ා ලහෝ ලපෞේගලික ගලි බව්සර්වලින් සපයනු
ලබන මළ ද්රවය ාර ගනු ලැලේ. පරමාදර්ශී තත්ත්වයන් යටලත්, දැනට ක්රියාත්මක මළාපවහන පේධතිය මගින් මුළු
ලකාළඹටම ලසතවා සැපයිය හැකිය. ගලි බව්සර්වල අවශයතාවක්ෂ ලනාමැති විය හැකිය. එලහත්, ලවනත් ලබාලහෝ
ප්රලේශවල තත්වය එලසත ලනාලව්.
ලම් සියල්ලලලන් අදහසත වන්ලන් විවිධ ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා සපයන්නන් එකිලනකා සමග සාමානය
ආකාරලේ තරඟයක ලනාලදන බවයි. ඔවුහු තරඟ කරන අතරුර විවිධ මටටම්වලින් එකිලනකා මත යැලපති.
කිසියම් ප්රලේශයක ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ලහෝ පළාත් පාලන ආයතන ලසතවා ලහෝ
අනිකුත් සැපයුම්කරුවන් නියාමනය කිරීම පේධතිලේ ප්රශසතථ ාවයට තර්ජනයකි. සැපයුම්කරුලේ හා නියාමන
ආයතනලේ භූමිකා එකම ආයතනයක්ෂ විසින් ඉටුකරනු ලබන විට සිදුවිය හැකි අගතීන් පිළිබඳ උදාහරණයක්ෂ
වන්ලන් කලරයිනගර් ප්රාලේශීය ස ාව ලපෞේගලික ජල බව්සර ලමලහයුම්කරුවකුලේ ලසතවාවන්ට බාධා කරන බවට
ලැබුණු පැමිණිල්ලලයි. ලකලසත ලවතත්, ලම් අවසතථාලව් ඒ පිළිබඳ නිගමනයකට එළැඹිය ලනාහැකිය.
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Until 1970, the Gal Oya Development Board performed the functions of an LGA and most state functions other
than the Police. This was also the case with export zones under the BOI and its predecessors. The Port City will be
outside the authority of an LGA.
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මහජන ලසෞඛ්යය සෑම පළාත් පාලන ආයතනයකම මූලික වගකීමකි.122 ආරක්ෂිත පානීය ජලය සම්පාදනය කිරීම
සහ අපද්රවය කළමනාකරණය කිරීම මහජන ලසෞඛ්යය ආරක්ෂෂා කිරීම සඳහා අවශය එකිලනකට සම්බන්ධ
වැදගත්ම ලසතවා ලලස සැලකිය හැකිය. සෑම පළාත් පාලන ආයතනයක්ෂ විසින්ම තමන්ලේම ජල නිෂතපාදන හා
පල්ලලදෝරු/ මළාපවහන ලසතවා පවත්වාලගන යාම අනිවාර්යලයන් අවශය වන්ලන් නැත. ලමම පහසුකම් විශාල
පළාත් පාලන ආයතන විසින් ලමලහයවිය හැකි වන අතර, කුඩා පළාත් පාලන ආයතන ලපාකුරුවලට ඒවා
සාමුහිකව කල හැකිය. එලසත නැතලහාත්, එම ලසතවා සපයන බාහිර රාජය, ලපෞේගලික ලහෝ රාජය ලපෞේගලික
හවුල්ලකාරීත්වයන් ලවත එම ලසතවා සම්පාදනය පැවරිය හැකිය. ලවළඳලපාලළත සතව ාවය අනුව, ලපෞේගලික
ආයතන. පළාත් පාලන ආයතන ලහෝ රජයට අයත් වයවසාය සමග හවුල්ලකාරීත්වයන් නිර්මාණය කර ලනාලගන
තනිව ක්රියාත්මක වීමට උත්සාහ කිරීම අසාමානයය.
ලමම සංකීර්ණ පරිසරය ුළ, එක්ෂ ලමලහයුම්කරුවකුට තවත් ලමලහයුම්කරුවකුලේ වගකීම් ාරගන්නට සිදුවන
අවසතථා තිලේ. විවිධ ලහතු නිසා දිගටම කරලගන යාමට බැරි වූ ප්රජාමූල සංවිධානවල කාර්යයන් පළාත් පාලන
ආයතන ලහෝ ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් පවරාගත් අවසතථා තිලේ. ඇතැම් ලකාන්ලේසි
සම්ූර්ණ කළලහාත්, පළාත් පාලන ආයතන එම වගකීම ගැනීම සඳහා ලහාඳම ආයතන පේධතිය ලව්. තාවකාලික
ලහෝ සතිර පවරාගැනීමකදී විවිධ ලමලහයුම්කරුවන්ලේ තත්වයන් සහ ලකාන්ලේසි ලහාඳින් අර්ථ නිරූපණය කළ
යුු අතර නියාමන ආයතනලේ අනුමැතිය හා අධීක්ෂෂණය යටලත් සිදුකළ යුුය. ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් ප්රජාමූල සංවිධානවල ලේපළ සහ ලමලහයුම් පවරාගැනීම සිදුකළ යුු ආකාරය
සම්බන්ධ චක්රලල්ලඛ් නිකුත් කර තිලේ. එලහත්, ඇතැම් ප්රජාමූල සංවිධාන නිලයෝජිතයන්ලේ සාක්ෂි මගින්
කියැලවන්ලන් එම විධි විධාන සම අවසතථාලව්දීම එක ලලස ාවිත ලනාවන බවයි. ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් ප්රජාමූල සංවිධාන පවරාගැනීම සම්බන්ධ නීති සහ පළාත් පාලන ආයතන විසින්
කරනු ලබන පවරාගැනීම් සම්බන්ධ නීති අතර ගැලපීම යහපත් තත්වයක තිලේ. ඇත්ත වශලයන්ම, ඒ ලදකම
සංගත අයුරින් ාවිතා කිරීම වඩාත් ලයෝගයය.
එවැනි වගකීම් සඳහා අවශය තත්වය වන්ලන් ලයෝගය කාර්ය මණ්ඩල සිටීම සහ පළාත් පාලන ආයතන ුළ තිලබන
හැකියාවන්ය. ප්රජාමූල සංවිධානවල ධාරිතාව සඳහා අවශයතාව සහ එම ධාරිතාවන් ලගාඩනැගීලම්දී ජාතික ප්රජා ජල
සම්පාදන ලදපාර්තලම්න්ුව විසින් ඉටුකළ යුු භූමිකාව 10 පරිච්ලේදලේදී සාකච්ඡා කරන ලදී. අඩු වශලයන්
ප්රධාන ලපලළත පළාත් පාලන ආයතනවල ලහෝ ශක්ෂතිමත් ධාරිතාවක්ෂ තිබුණ ද, මෑත වසර කීපලේදී කැපීලපලනන
ගරාවැටීමක්ෂ සිදුවී තිලේ. පළාත් පාලන ආයතන විසින් සපයනු ලබන විදුලි හා ජල වැනි ලසතවා රාජය වයවසාය ලවත
පවරන ලදී. ඒ සමගම පළාත් පාලන ආයතනවල ධාරිතාවන් ලමන්ම ආදායම් ද පහත වැටිණි.
13වන ආණ්ඩුක්රම වයවසතථා සංලශෝධනලයන් පසු පළාත් පාලන ලසතවා ලකාමිෂන් ස ාලව් කාර්යයන් පළාත්
රාජය ලසතවා ලකාමිෂන් ස ාව ලවත පැවරීම සහ පළාත් පාලන කාර්ය මණ්ඩල ද ලවනත් ඕනෑම පළාත් රාජය
ලසතවාවක සාමාජිකයකු ලලස සැලකීම ද ලමම කඩාවැටීම ලව්ගවත් කිරීමට ලහතු විය. විමර්ශන ලකාමිෂන් ස ාව
විසින් වාර්තා කරන ලද පරිදි, “පළාත් පාලන කාර්යයන් සම්බන්ධලයන් මනා අත්දැකීම් තිබුණු පළාත් පාලන
ආයතන නිලධාරීන් ලවනත් ලදපාර්තලම්න්ු ලවත මාරුකරන ලදී.... අධික වැඩ ප්රමාණය ලහතුලවන් නිලධාරීන්
පළාත් පාලන ආයතනවලට අනුයුක්ෂත වීමට අකැමැත්තක්ෂ දක්ෂවන බව ලපලන්. ඔවුන් සමීප ලේශපාලන
නායකත්වයට අකැමැත්තක්ෂ දක්ෂවන බව සහ විගණන ගැලපුම් වැනි අතිලර්ක වගකීම් දැරීමට අකැමැති බව ද
ලපලන්.”123
වසර 20කට අධික කාලයක්ෂ තිසතලසත එම විමර්ශන ලකාමිෂන් ස ාව විසින් කරන ලද කිසිදු නිර්ලේශයක්ෂ ක්රියාත්මක
කර ලනාමැති බව නිරීක්ෂෂණය ලව්. එම නිර්ලේශ ඉදිරිපත් කිරීලමන් පසු සමීප වසර කීපය ුළදී ඇතිවූ ලේශපාලන
කැළඹීම එයට ලහතුව විය හැකිය. හඳුනාගත් ගැටු එලසතම පවතී. ඇතැම් අවසතථාවලදී, ඒවා තවත් නරක්ෂ වී තිලේ.
පළාත් පාලන ආයතන නැවත ප්රාණවත් කිරීලම් අභිලයෝග ලබාලහෝය. එලහත්, කරුවලගසතවැව ප්රාලේශීය ස ාව
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Some of the present LGAs are successors to the Sanitary Boards established by Ordinance No. 18 of 1892;
others of the Local Health and Sanitation Boards established by Ordinance No. 13 of 1898.
123
Report of the Commission of Inquiry on Local Government Reforms 1999,” Sessional Paper 1-1999, p. 22.
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විසින් ජල ලයෝජනාක්රමය සම්ූර්ණ කිරීලම් කතාව විසින් ලපන්වා ලදන්ලන් ඒවාලේ වි වය තවමත් පවත්නා බවයි
(2 පරිච්ලේදලේ 2.1 මංජුසාව).

11.1 ධාරිතා අඩුව සම්බන්ධලයන් කටයුු කිරීම
ජල සම්පාදන ලයෝජනාක්රමයක්ෂ ලහෝ මළ පවිත්රකරණ පේධතියක්ෂ ලහෝ ඉදිකිරීම ලහෝ පුනරුත්ථාපනය කිරීම ලහෝ
කලාුරකින් සිදුවන ලදයකි. එවැනි කලාුරකින් සිදුකරනු ලබන ක්රියාකාරකමක්ෂ ලවනුලවන් අ යන්තරිකව
ධාරිතාවන් ලනාතිබීම සාමානය තත්වයකි. එම නිසා ඒවා බැහැරින් ලබාගැනීමට සිදුලව්. එලහත්, පිරිවිතර
ලැයිසතුගත කිරීම, ලකාන්ත්රාත්කරුවන් කළමනාකරණය කිරීම, අවශයතා සමග අනුගත වන බව තහවුරු කිරීම
ආදිය සඳහා තාක්ෂෂණික නිපුණතාව අවශයය. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වැනි රාජය ආයතන විසින් ප්රධාන
ඉදිකිරීම් වයාපෘති සඳහා ලකාන්ත්රාත් ලබාදීලම්දී සාමානය ක්රමය වන්ලන් ලකාන්ත්රාත්ුව අධීක්ෂෂණය කිරීම සඳහා
තාක්ෂෂණික ධාරිතාවන් සහිත ලවනසත සමාගමක උපලේශන ලසතවා ලබාගැනීමයි. එලහත්, එවැනි ලසතවා ලබාගැනීම
සහ එම ආයතන විසින් තම කාර්යය කාර්යක්ෂෂම ලලස ඉටුකරන්ලන්දැයි තහවුරු කරගැනීම සඳහා ප්රධාන
ආයතනය සුව නිපුණතා තිබිය යුුය. එවැනි නිපුණතා සහිත අංශයක්ෂ ලගාඩනැගිය හැකිය. එමගින් සියු පළාත්
පාලන ආයතනවලට ලසතවා සැපයිය හැකිය. එම ක්රියාවලිය ුළ වැඩිදුරටත් දැනුම හා අත්දැකීම් ලගානුකරගත
හැකිය. ප්රධාන වයාපෘති ක්රියාත්මක වන කාල පරතරයන් අසමාන බැවින්, විලශතෂඥ අංශය මධයම රජලේ
ආයතනයක්ෂ ුළ පිහිටුවීම වඩා සුදුසුය. එම ආයතනය පළාත් පාලන විෂය ාර අමාතයාංශය ලහෝ ශ්රී ලංකා පළාත්
පාලන ආයතනය අමාතයාංශලේ පළාත් පාලනය සඳහා වූ ආයතනය (SLILG) විය හැකිය.
ජල පවිත්රකරණ පේධතියක්ෂ ලහෝ මළ පවිත්ර කිරීලම් පේධතියක්ෂ පවත්වාලගන යාම සඳහා තාක්ෂෂණික කාර්ය
මණ්ඩල අවශයය. ඔවුන් ආයතනලේ (පළාත් පාලන ආයතනය ලහෝ ලවනත්) ූර්ණකාලීන ලසතවකයන් විය යුුය.
පළාත් පාලන ආයතන සම්බන්ධලයන් ගත් කල, ලමම ලසතවකයන් සඳහා විධිමත් අන්දමින් බඳවාගැනීම්, පුහුණුව
සහ වෘත්තීය උසසතවීම් ලබාදීම සඳහා ක්රමලව්ද පළාත් පාලනය පිළිබඳ පළාත් ලකාමසාරිසතවරයා විසින් සම්පාදනය
කළ යුුය.1999 විමර්ශන ලකාමිෂන් ස ාලව් විසතතර කරන ලද ප්රශතනය විසඳීම සඳහා පළාත් රාජය ලසතවා
ලකාමිෂන් ස ාවක්ෂ ලහෝ ඒ හා සමාන ආයතනයක්ෂ පිහිටුවීම සිදුකිරීම ලයෝගයය. එලතක්ෂ, දැනට තිලබන ප්රශතනවලට
හදිසි විසඳුම් අවශයය. ඌව පළාත් ස ාවට අනුයුක්ෂත ඉංජිලන්රුවරයකු වන අමිල රත්නායක විසින් පැහැදිලි කරන
ලද පරිදි, පළාත් පාලන ආයතනවල තාක්ෂෂණික කාර්ය මණ්ඩල හිඟය බරපතල ප්රශතනයකි.
පළාත් ස ාලව් අලනකුත් ලකාටසත ලවත කාර්ය මණ්ඩල සතථාන මාරු කළ හැකි බැවින්, ලමලහයුම් අඛ්ණ්ඩව
පවත්වාලගන යාම තහවුරු කිරීම සඳහා විධිවිධාන ලයදීම වැදගත් ලව්. පුහුණු සම්පත් ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය ලවතින් ලමන්ම ජල සම්පත් කළමනාකරණ වැඩසටහන් සංවර්ධනය කර තිලබන
විශතවවිදයාල ලවතින් ද ලබාගත හැකිය. ඌව ලවල්ලලසතස විශතවවිදයාලලේ ඛ්නිජ සම්පත් හා තාක්ෂෂණ උපාධිලේ ජල
විදයා හා තාක්ෂෂණ විලශතෂඥතා වැඩසටහන එවැනි එකකි.124 විශතවවිදයාලවල කාර්යයන්වලට දායක වීම සඳහා
සීමාවාසික වැඩසටහන් සහ පර්ලේෂණ සහලයෝගය ාවිතා කළ හැකිය. එමගින් එම වැඩසටහන් ජල හා
සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා සැපයුම්කරුවන්ලේ ඉල්ලලීම්වලට ප්රතිචාරාත්මක වන බව තහවුරු කළ හැකිය. එමගින් පළාත්
පාලන ආයතන සඳහා බඳවාගැනීමට සුදුසු වෘත්තිකලයෝ ද නිර්මාණය ලවති. වර්තමානලේදී ලබාලහෝ ප්රජාමූල
සංවිධාන ලමලහයවනු ලබන්ලන් අර්ධකාලීන කාර්ය මණ්ඩල විසිනි. ඔවුන්ට පුහුණු උපාධිධාරීන් ලසතවයට
බඳවාගැනීලම් හැකියාවක්ෂ ලනාමැත. එලහත්, ජාතික ප්රජා ජල සම්පාදන ලදපාර්තලම්න්ුවට ඔවුන් බඳවාලගන
ඔවුන් මගින් ප්රජාමූල සංවිධාන ලවත විලශතෂඥ දැනුම සැපයිය හැකිය.
ජල හා සනීපාරක්ෂෂක ලසතවා කාර්යක්ෂෂම ලලස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා කළමනාකරණ හා මූලය කුසලතා ද
අවශයය. ශ්රී ලංකා පළාත් පාලන ආයතනය (SLILG) පිහිටුවා තිලබන්ලන් ලමම අරමුණ ලවනුලවනි. පළාත් පාලන
පළාත් ලකාමසාරිසතවරයාලේ සක්රිය මැදිහත්වීම ඔසතලසත, එම ආයතනයට ධාරිතා සංවර්ධනලේ ඵලදායී ලසතවා
සම්පාදකයකු බවට පත්විය හැකිය. පළාත් පාලන ආයතන ලවනුලවන් සැලසුම් කරන ලද සියු වැඩසටහන්
ප්රජාමූල සංවිධාන කාර්ය මණ්ඩල ලවත ද විවෘත කිරීම ඉතා ලහාඳ තත්වයකි.
124

A comprehensive survey of relevant degree or Technical and Vocational Education and Training (TVET)
programs was not undertaken. This example is used because it was presented at the Uva consultation.
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11.2 නිර්ලේශ
ක්රියාමාර්ගය

ගනු ලබන්දන්

සහාය

පළාත් පාලන ආයතන විසින් ප්රජාමූල සංවිධාන
පවරාගැනීම සම්බන්ධ නීති නිර්මාණය කිරීම
සහ එම නීති ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් ප්රජාමූල සංවිධාන
පවරාගැනීලම්දී අනුගමනය කරනු ලබන නව
නීති සමග අනුගත කිරීම

පළාත් පාලනය පිළිබඳ
පළාත් ලකාමසාරිසතවරු

ශ්රී ලංකා මහජන
උපලයෝගිතා ලකාමිෂන්
ස ාව

පළාත් පාලන ආයතන මට්ටලම් ජල/ මළ ලසතවා පළාත් පාලනය පිළිබඳ
සම්බන්ධ කාර්යයන්හි නියුු තාක්ෂෂණික කාර්ය පළාත් ලකාමසාරිසතවරු
මණ්ඩල ලවනුලවන් ඵලදායී බඳවාගැනීලම්,
පුහුණු කිරීලම් හා වෘත්තීය තත්වය උසසත කිරීලම්
ක්රමලව්ද නිර්මාණය කිරීම

පළාත් ප්රධාන
ලල්ලකම්වරු

තාක්ෂෂණික කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගැනීම සඳහා
අදාළ විශතවවිදයාල හා තාක්ෂෂණ හා වෘත්තීය
අධයාපන සහ පුහුණු (TVET) වැඩසටහන් සමග
සම්බන්ධව සීමාවාසික පුහුණු අවසතථා ආරම්
කිරීම

පළාත් පාලනය පිළිබඳ
පළාත් ලකාමසාරිසතවරු

පළාත් පාලන ආයතනවල ජල/ පල්ලලදෝරු/
මළාපවහන ලසතවා සම්බන්ධ ධාරිතා සංවර්ධනය
සඳහා වගකිවයුු ආයතනය ලලස ක්රියාකිරීම

ශ්රී ලංකා පළාත් පාලන
ආයතනය (SLILG)

පළාත් පාලන පළාත්
ලකාමසාරිසතවරයා

පළාත් පාලන ආයතනවලට ලහෝ ශ්රී ලංකා
පළාත් පාලනය පිළිබඳ ආයතනය (SLILG) ලවත
බලය පවරමින් මධයම අමාතයාංශය ුළ ජල/
මළ ඉංජිලන්රු විලශතෂඥ ඒකකයක්ෂ පිහිටුවීම

පළාත් පාලන විෂය ාර
පළාත් අමාතයාංශය

ශ්රී ලංකා පළාත්
පාලනය පිළිබඳ
ආයතනය (SLILG)
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