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    oelau 

වඩා යහපත් ජීවිතයක් සඳහා සැලසුම්ගත නගර, සුරක්ෂිත 

පානීය ජලය සහ වැඩි දියුණු කළ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

සැලසීම. 

fufyjr 
ජජවී පරිසරය සහ ජල සම්පතත හි ආරක්ෂාව තහවුරු කරමින් 

ස්ථිරසාර නගර සැලසුම්කරණය, සුරක්ෂිත පානීය ජල සැපයුම 

සහ ප්රමාණවත් වැඩි දියුණු කළ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීම 

මඟින් ජන ජීවිතතේ ගුණාත්මක තත්ත්වයන් තහවුරු කරලීම 

සඳහා ජනතාවට පහසුකම් සැලසීම. 

      wud;HdxY f;aud .S;h 
 

iqmeka ckk meka;d,sh foaYfha 
reysre ì|hs ðjfha 
wmeka yrK rka Èhjr cd;sfha 
yqiau fmdohs m%dKfha 
 
mji ksjd,k ,la Èh fnokd 
c, iïmdok ks,m;sfhda 
Èúh kÕd,k ñ;=ou mqokd 
fmdÿ ck fiajd f,yskEfhda 
 
wyiska jefgkd fmdf<dfõ r|kd 
c, iïm; ks;s /l.kakhs 
Wm kqmka ieu ñksid Wfoid 
.yfld< jkfm; fkdkikakhs 
 
ysref.ka oefkkd i`ofia osf,kd 
ieuok yo rsoauh fjkakhs 
hym; Èkjd .=Kn, jvjd 
foi /i ms‚iu lemfjkakhs 

 .dhkh  #-  k.r ie,iqï yd c, iïmdok wud;HdxY .dhk lKavdhu 
 

         ix.S;h  #- ,laIauka úfcafialr / moneªu #- ir;a pkaøisß ú;dk 

 

 



 

 

ගරු අමාත්යගරු අමාත්යතුමමාේ  ණිවුඩය තුමමාේ  ණිවුඩය   
 

 

 

 

 

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාතාාංශය විසින් අතිගරු ජනාධිපති 

ජමත්රිපාල සිරිතස න මැතිමාමාතහ හා අාමාත ගරු රිල්  වි්රමසිාංහ 

මැතිමාමාතහ මගතපන්වීම යටතත් වැඩිවන ජනගහනය සඳහා සනීපාරක්ෂක 

හා පිරිසිදු පානීය ජල අවශතා සුරරාලීම සඳහා විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු 

කරමින් පවතී.  

දිවයින ුරරා පිහිටා ඇති ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලතේ ප්රාතීය ය කාර්යාල 

මගින් අඛණ්ඩ ජල සැපයුමක් ලබාදීම සඳහා එම කාර්යාලවල ුරහුණු කාර්ය මණ්ඩලය විසින් 

ප්රධාාන කාර්යභාරයක් ඉටුකරනු ලබන අතර ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් තදපාර්තතම්න්මාව හා ප්රජා 

මූල සාංවිධාාන ද තමම භාරදූර කාර්යභාරය ඉටු කිරීම සඳහා දායකත්වය සපයනු ලබයි.  2016 වසර 

මාල දී දිවයිතන් විවිධා ප්රතීශවල තැිලන් තැන අඛණ්ඩව ිලය  තත්ත්වයන් දීගත ූ  නුතත් එයට 

සාර්ථකව ුතහුණ තදමින් ජනතාවට පානීය ජලය සැපයීතම් භාරදූර කාර්යය ඉටු කරන ලදී. සැමට 

සුරක්ෂිත පානීය ජලය හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීම සම්බන්ධාතයන් එක්සත් ජාතීන්තහ 

තිරසර සාංවර්ධාන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම දතදසා අමාතාාංශය විසින් විදාත්මක 

ප්රතශශයක් මත කටයුමා කරනු ලබයි.  විතශ ෂතයන් ජලතයහි ලවණ සහිත ප්රතීශවල ජල 

පරිහරණතේදී මනා ජල සුරක්ෂිතතාවක් සහ මනා ජල සාංරක්ෂණ සැලසුමක් අවශ වන අතර, ඒ 

සඳහා ද අවශ කටයුමා සම්පාදනය තවමින් පවතී.  සුපිරිසිදු වටපිටාවක් පවත්වා ගැනීම, ජලය 

අපවිත්ර කිරිතමන් වැළැක්වීම විතශ ෂතයන් ම නාස්තිය පිටුදැකීම සඳහා සිවි්  සමාජයීය සාංවිධාාන 

හා සියළුම ුරරවැසියන් තම කාර්ය භාරය ඉටු කිරිම යුගතේ අවශතාවයක් බවට පත් වී ඇත. 

රජය විසින් ජනතාවට සුපිරිසිදු පානීය ජලය ලීටර් 1000ක් රු. 12/-ක් වැිල සහනදායී මිලකට 

සපයනු ලැබුව ද ඒ සඳහා රු.49/- ක් වැයවන අතර, ජල ගාස්මා ඉහළ නැාංවීම සඳහා දැනටමත් 

කාලය ගත වී ඇති වුව ද එවැිල ජල ගාස්මා ඉහළ නැාංවීමක් සිදු තනොකරන ලදී.  ජල ගාස්මා 

සාංතශෝධානය කිරීමට දත්සාහ දැරීතම් දී තබෝත්  කළ ජලය ලීටරය රු. 60/- කට ඉහළ මිලකට 

වාණිජ ිලෂ්පාදනයක් තලස තවළඳ තපොතලන් මිල දී ගන්නා පාරිතභෝගිකයින් රජය සමග 

එක වනු ඇති බව අපතහ විශ්වාසය යි.   

ජනතාව තවත අඛණ්ඩ ජල සැපයුමක් ලබා දීම සඳහා රජය ඇප කැප වී කටයුමා කරන අතර, 

සාංවර්ධානතේ තිරසර ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා රජය තවත සහාය ලබාදීම පිණිස 

ජනතාවතගන්, වාණිජ ආයතනද ඇමාලත්ව අතනකුත් සියළුම ආයතනවලින් ජලය 

අරපිරිමැස්තමන් හා සුරක්ෂිත තලස පරිතභෝජනය කරන තමන් මා ඉතා කාරුණිකව ආයාචනා 

කරමි. 

 

 

 

 

 

 

රරුඩුඩෆ්ෆ්  හකීම් (ණා.ම)හකීම් (ණා.ම)  

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත 

 

 

 

 

 



 

 

ගරු රාජ්යගරු රාජ්ය අමාත්ය අමාත්යතුමිය ේ  ණිවුඩය  තුමිය ේ  ණිවුඩය    

 

පැරැන්තනෝ ජලය ආශ්රිතව තම ජනාවාස හහිකර ගත්තත් කෘෂි කර්මාන්තයට සහ 

බීමට අවශ ජල පහසුකම් පහසුතවන් ලබා ගැනීමට තිබූ හැකියාව ුත්  කර තගනයි. 

කාලයාතහ ඇවෑතමන් ජනගහණ වර්ධානයත් සම  තමන්තහ ජනාවාස ්රමානුූලලව 

තවනත් ප්රතීශවලට වාප්ත ත වුවත් ජල පහසුකම ඔවුන්තහ මූලික ඉලක්කය බවට 

පත්විය. එකල තම පරිතභෝජනයට අවශ තරම් ජල පහසුකම ඔවුන්ට තිබුණ ද වර්තමානය වනවිට 

ජලය යනු රිසි තස  භාවිත කිරීමට හැකි තදයක් බවට පත් වී නැත. තිතබන ජල සම්පත පවා කාළගුණික 

විපර්යාස තහ මාතවන් සීමිත බවට පත් වී ඇත. 

 

තම් වන විට අප රතේ ඇතැම් ප්රතීශ වල ිලය ය තහ මාතවන් ජල මූලාශ්ර සිීයාමට පටන් තගන ඇත. 

පසුගිය වසරට සාතප්ත ක්ෂව බලන කළ තමම තත්ත්වය එතරම් යහපත් තනොතශ. දැනට ජාතික ජල 

සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පානීය ජලය සැපයීතම් කටයුත්ත අඛණ්ඩව සිදු කරතගන යන 

අතර, ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් තදපාර්තතම්න්මාව ප්රජා ජල සාංවිධාාන හා එක්ව කුඩා පරිමාණතේ ජල 

තයෝජනා ්රම මඟින් ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට ල ා විය තනොහැකි ප්රතීශවලට එම ප්රතීශවලම ජල 

මූලාශ්ර තයොදා ගිලමින් ජලය ලබාදීම සිදු කරයි. එතස  වුව ද අමාතාාංශයක් තලස අප හුතතශ විශාල 

අභිතයෝගයක් ඇත. 

 

2017 තිරසාර සාංවර්ධාන අරුතණු සඳහා පිවිසුම් වසරයි. 2030 වන විට එම අරුතණු කරා ල ා වීමට අප 

කළයුමා තී තබොතහෝය. ඒ යටතත් 06 වන අරුතණ වනුතේ සැමට සුරක්ෂිත පානීය ජලය හා 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීමයි. රටක් තලසත්, අමාතාාංශයක් තලසත් තලෝක ප්රජාවට අප විසින් 

යහපත් පණිවුඩයක් ලබා දිය යුමාව ඇත. ජල මූලාශ්ර සිී යාම, ජල මූලාශ්ර අපවිත්ර වී යාම තමම අරුතණු 

ජය ගැනීමට ඇති බාධාාවන් තශ. ස්වභාවික තත්ත්වයන් පාලනය කළ තනොහැකි වුවත් මිිලස ්

ක්රියාකාරකම් තහ මාතවන් සිදු වන තත්ත්වයන් වලක්වා ගැනීමට අප දත්සාහ කළ යුමාය. තකොළඹ 

දිස්ත්රික්කය ගත් විට මණ්ඩලය මඟින් ලබා තදනු ලබන පිරිසිදු පානීය ජලය විශාල ප්රමාණයක් අපතත් 

යන බව දක්නට ලැතේ. එපමණක් තනොව ාමීය ය මේටතම් වුව ද පානීය ජලය  අරපිරිමැස්තමන් භාවිත 

කිරීමට ඇතැම් පිරිස් කටයුමා තනොකරයි. 

 

තවද සනීපාරක්ෂක පහසුකම් පිලිබඳව තසොයා බැලීතම් දී ඒ සඳහා ද අඩු අවධාානයක් තයොුත කිරීම 

බරපතල ගැටළුවකි. අමාතාාංශය මඟින් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමට කටයුමා සිදු 

කරමින් තිතබන අතර ඒවා ිලසි තලස පවත්වාතගන යාම එක් කණ්ඩායමකට පමණක් කල හැකි 

කාර්යයක් තනොතශ. සමස්ථයක් තලස ගත් කළ පිරිසිදු පාිලය ජලය සැපයීමත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

වැඩි දියුණු කිරීමත් අපතහ වගකීමක් වන අතර පාස්  මේටමින්, ප්රජා සාංවිධාාන ඇමාළු හම් මේටතම් 

සාංවිධාාන හා ජනමාධා මාිනන් තමහි විනනාකම පිලිබඳ දැනුවත් භාවය ඇති කරමින් සීමිත සම්පතක් ූ  

ජලය අරපිරිමැස්තමන් යුමාව භාවිතා කිරීමට ජනතාව තපළඹවීම සියළු තදනාතහ වගකීමක් බව 

සිහිපත් කරනු කැමැත්තතමි. 

 

 

විේ ේෂඥ වෛද්යවිේ ේෂඥ වෛද්ය ුදද්්ශිනී  ්ර ුදද්්ශිනී  ්රනාා්දුපුල්ලේ්ල (ණා.ම)නාා්දුපුල්ලේ්ල (ණා.ම)  

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ අමාත. 
 

 

 

 



 

 

අමාත්යාාංඅමාත්යාාං  ේ්ලතම්තුමමාේ  ණිවුඩය    ේ්ලතම්තුමමාේ  ණිවුඩය    
 
ලාාංකික අතප්ත  දරුමය වන්තන් මහා වාපි හා වාරි ශිෂට්ාචාරය යි. ගාංගා ඇල, තදොල, වැශ 

සහ තපොකුණු වලින් සශ්රික වු මහ තපොළව අපට ඒ දදාර ශිෂ්ටාචාරය  දායාද තකොට 

ඇත. එම විනනා දායාදයන් වස්මා බීජය තකොට ගිලමින් පිරිසිදු ආරක්ෂිත පානීය ජලය, 

නල මගින් ිලවසට පැමිතණන්තන් විස්  ජල සම්පාදන වාපෘති, කුඩා හා මධා 

පරිමාණ ජල සම්පාදන වාපෘති,  තීශිය බැාංකු මඟින් අරුතද්  සපයා ගත් ජල 

සම්පාදන වාපෘති වලිිල. තමයට අමතර ව ජාතික ප්රජා ජල සැලසුම් තදපාර්තතම්න්මාව 

සමාව ඇති ප්රජා ුතල සාංවිධාාන මගින් ක්රියාත්මක ජල වාපෘතිවල දායකත්වය මඟින් ද 

ාමීය ය ප්රජාවතහ ජල අවශතාවය සුරරණු ලබයි. තම් අනුව 2016 වර්ෂතේ තදසැම්බර් 

වන විට නල ජල සම්බන්ධාතා මිලියන 2.09 ක් සපයා ඇති අතර ආරක්ෂිත පානීය නල ජලය 

ජනගහනතයන්  47.7% කට සපයා ඇත. තමය 2015 වර්ෂය ට සාතප්ත ක්ෂව 1.8% ක වැඩිවීමකි. 2020 වසර 

වන විට නල ජල සැපයුම ජනගහනතයන් 60% කට ලබාදීම අමාතාාංශතේ මීය ල  ඉලක්කයයි.   

 
 

නල ජල දිගු මඟින් පිරිසිදු ජලය සැපයීම අපතහ ප්රධාාන බලාතපොතරොත්මාව වන අතර, ජල නල දිගු ලබා දිය 

තනොහැකි ප්රතීශ සදහා ප්රති ආශ්රැත ජල පිරිපහදු යන්ත්ර (RO Plants) ස්ථාපිත කිරීම, වැසි ජල ටැාංකි ඉදි 

කිරීම, බවුසර් මඟින් පානීය ජලය තබදා හැරීම ආදී වැඩ සටහන් ක්රියාත්මක තශ. ඒ අනුව  2016 වර්ෂතේ දී 

කි.මීය . 303 පමණ ජල නල දිගු ලබා දීම් සිදු කර ඇති අතර, හඳුනා තනොගත් වකුගඩු තරෝගය වාප්ත තව 

පවතින දමාරු මැද පළාත ඇමාළු අතනකුත් පළාත් තකතරහි විතශ ෂ අවධාානය තයොුත කරමින් සුරක්ෂිත 

පාිලය ජලය සැපයිම 2016 වර්ෂතේ තදසැම්බර් වන විට ප්රති ආශ්රැති ජල පිරිපහදු යන්ත්ර (RO Plants) 62 

ක් සහ එම ප්රතීශවල පාස්  සඳහා කුඩා ප්රති ආශ්රැති ජල පිරිපහදු යන්ත්ර 94 ක් පමණ ස්ථාපිත කර ඇති 

අතර තමම තරෝගය වාප්ත තව ඇති ප්රතීශවල තමම සුපැන් අටු සැපයිම ිලසා තරෝගය පාලනය වීමක් දැකිය 

හැකි බව විතශ ෂතයන් සදහන් කළ යුමාය. 

හ÷kd fkd.;a jl=.vq frda.h ioyd jk uQ,sl fya;+ka mrSlaId lsrSu ioyd Ök úoHd welvñh 

iy k.r ie,iqï yd c, iïmdok wud;HdxYh w;r w;aika ;nk ,o wjfndaO;d .súiqu යටතත් 

තප්ත රාතදණිතේ ඉදිකිරීමට සැලසුම් කළ Wiia uÜgfï c, mrSlaIK WmlrK iys; úoHd.dr 

m¾fhaIK uOHia:dkh කඩිනමින් ඉදිකිරීම මාතහ ඉලක්ක අතර ප්රධාාන තැනක් ගිල. 
 

තවද, නාගරික ප්රතීශවල නල මඟින් මලාපවහන බැහැර කිරීම දැනට පවතින  2% ක ප්රමාණය 2020 වන 

විට 3.3% දක්වා වර්ධානය කිරීමට මලාපවහන වාපෘති කිහිපයක් තම් වන විට ක්රියාත්මක තවමින් පවති. 

ආදායම් තනොලබන සමසථ් ජල ප්රතිශතය 2016 වර්ෂය අවසන් වන විට  25.5% වන අතර තමය 2015 

වර්ෂය ට සාතප්ත ක්ෂව 2.1% ක අඩුවීමකි. එය වර්ෂ 2020 වන විට 20.5% දක්වා අඩු කිරීමට වාපෘති 

කිහිපයක් තම් වන විට ක්රියාත්මක තවමින් පවති. 
 

තලෝක බැාංකුව විසින් අරුතද්  සපයන ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීතම් වාපෘතිය 

මගින් දිස්ත්රික් 7 ක ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු තකතර්. තමම වාපෘතිතයන් නාගරික, 

ාමීය ය සහ වමා ජනතාවතහ පිපාසය සාංසිඳුවනවා පමණක් තනොව සනීපාරක්ෂාව පිිනබඳවද අවධාානය 

තයොුත තකතර්. 

 
 

පානීය ජලය පිරිසිදු කර ජනතාවට ලබා දීතම් භාරදූර්යය කාර්යතේ දී, අතිගරු ජනාධිපති ජමත්රීපාල 

සිරිතස න මැතිමාමාතහ සහ අාමාත ගරු රිල්  වි්රමසිාංහ මැතිමාමාතහ ආශිර්වාදතයන් හා ම  

තපන්වීතමන් නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාතාාංශය, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 

මණ්ඩලය සහ ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් තදපාර්තතම්න්මාව ඉටු කරන කාර්යභාරය ිලසාතවන්  2016 වර්ෂය 

මාළ අප තබොතහෝ අභිතයෝග ජය තගන ඇත. අතප්ත  ගරු ඇමතිමාමාත්, ගරු රාජ ඇමතිමාමියත් සම  

එකුතමාව අතප්ත  ඉලක්ක අපි සුරරා ගිලුත.    

 
 
 

සරත්සරත්  ච්දද්රච්දද්රසිරි  විත්ානාසිරි  විත්ානා  
ත් කම්  
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හැඳි්දවීම 

වාතය ජලය ආහාර හා ඇඳුම් පැළඳුම් මානව වර්ගයාතහ මූලික අවශතාවයන්ය. වාතය මිිලසාතහ 
මූලිකම අවශතාවය වුවත් පිරිසිදු වාතය ඉතා සීමීය ත පරිසරයන්ී දී හැර ිලරායාසතයන් ලබා ගැනීතම් 
හැකියාව තවමත් පවතී. අතීතතේ දී පිරිසිදු  ජලය පහසුතවන් ලබා ගැනීතම් හැකියාව පැවතියත් 
ජනගහනතේ වැඩිවීම, කර්මාන්ත වර්ධානය ස්වභාවික පරිසරය විනාශවීම සහ කාලගුණ තවනස්වීම් 
ඇමාළු කරුණු රාශියක් මත පිරිසිදු  පානීය ජලය  සපයා ගැනීම දුෂ්කර ූ  කාර්යයක් බවට අද පත්ව 
ඇත. ජලය ජීවතේ දපත තමන්ම පැවැත්මද කාර්මික සාංවර්ධානයද තීරණය කරන ප්රධාානම 
සාධාකයවන බැවින් සෑම රජයකම වගකීම් අතරින් ප්රධාාන තැනක් තම රතට හි ජනතාවට සුරක්ෂිත 
පානීය ජලය සැපයීමට හා කාර්මික සාංවර්ධානයට අවශ ජලය සැපයීමට  හිමි ව ඇත. 

සෑම රටක ම ජනතාව ට සුරක්ෂිත පානීය ජලය සැපයීතම් ඇති වැදගත්කම ිලසා ම තම් 
සම්බන්ධාතයන්  අන්තර් ජාතික වශතයන් ද අවධාානය තයොුතවීතම් ප්රතිලලයක් තලස එක්සත්  
ජාතින්තහ සාංවිධාානය විසින් සහස්ර සාංවර්ධාන අරුතණ පිහිටුවීතම් දී එහි අරුතණු අාංක 07 යටතත් 1990 
වර්ෂතේ දී 64% ක් ූ  ආරක්ෂිත පානීය  ජල සැපයුම 2016 වර්ෂය වන විට 89.7% දක්වා වර්ධානය කර 
ගැනීමට ඉලක්ක ගත කර තිබූ අතර එය සාධානය කර ගැනීමට ද හැකිවී ඇත. 

සහස්ර සාංවර්ධාන ඉලක්ක යාවත්කාලීන කර තිරසාර සාංවර්ධාන අරුතණු පිහිටුවීතම්දී ද ආරක්ෂිත පානීය 
ජලය සැපයීතම් වැදගත්කම ිලසා ම 2030 වසර වන විට සැමට ආරක්ෂිත පානීය ජලය සැපයීම ට 
ඉලක්ක කර ඇත. තමහිදී ඉන් ඔේබට තගොස් ජලය දූෂණය අවම කිරීම මඟින් 2030 වනවිට ජලතේ  
ගුණාත්මකභාවය  වැඩි දියුණු කිරීම ද අරුතණු කර ඇත. ආරක්ෂිත පානීය ජලය සිලපාරක්ෂාව පිිනබඳ 
අන්තර්ජාතික වශතයන් ශ්රී ලාංකාව ඇති කර ගත් බැීම් හා තම රතට හි ජනතාව ට පානීය ජලය 
සැපයීතම් වගකීම ද විතශ ෂතයන්  පානීය ජලය ආශ්රිත ව රතට හි ප්රතීශ කිහිපයක ම ජනතාව ුතහුණපා 
ඇති වකුගඩු තරෝගී තත්ත්වය ද මත ශ්රී ලාංකා රජය ද ආරක්ෂිත පානීය ජලය සැපයීම සම්බන්ධාතයන් 
සුවිතශ ෂී අවධාානයක් තයොුත කර ඇත. 

ආරක්ෂිත පානීය ජලය සැපයීම සම්බන්ධාතයන් ූ  රජතේ තමම ප්රුතඛ සහ සුවිතශ ෂී අරුතණ ඉටුකර 

ගැනීම සඳහා  ප්රතිපත්ති  සැලසුම් සම්පාදනය ක්රියාත්මක කිරීම හා ඇගයිම සඳහා තවනම 

අමාතාාංශයක් සෑම රජයක් විසින් ම ස්ථාපිත කර ඇත. ඒ අනුව 2015 ජනාධිපතිවරණතයන් 

අනමාරුව ද  නාගරික සාංවර්ධාන, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන නමින් අමාතාාංශයක් අාංක 1879/15 

දරණ 2015.01.18 දිනැති ගැසේ පත්රය මඟින් ප්රකාශයට පත් කරන ලදී. තමම අමාතාාංශය යටතට 

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය, ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් තදපාර්තතම්න්මාව, නාගරික 

සාංවර්ධාන අධිකාරිය හා ඉඩම් තගොඩ කිරීතම් සාංස්ථාව යන  තදපාර්තතම්න්මා හා ආයතන ඇමාලත් විය. 

 

 2015 වර්ෂතේ අතගෝස්මා මාසතේ පැවැති පාර්ලිතම්න්මා මැතිවරණතයන් පසුව අමාතාාංශ විෂය පථය  
සාංතශෝධානයට ලක්ූ  අතර ඒ අනුව 1933/13 අාංක දරණ 2015 සැප්ත තැම්බර් 21 දිනැති ගැසේ පත්රය 
මඟින් නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන අමාතාාංශය ස්ථාපිත කල අතර ඒ යටතට ජාතික ජල 
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සහ ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්  තදපාර්තතම්න්මාව ඇමාළත් විය. 
විෂය පථය සාංතශෝධානය වුවත්  පානීය ජලය හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීතම් වගකීම තමම 
අමාතාාංශය තවත අඛණ්ඩව පැවතිිල.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1| පි ටු ව  



 

 

තා්ශ  ්ද 

 නගර සැලසුම් සහ ජලසම්පාදන විෂයයන් හා සම්බන්ධා ප්රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ වපෘති 

සකස් කිරීම හා අදාළ තදපාර්තතම්න්මා, වවස්ථාපිත ආයතයන් හි විෂය පථය යටතට 

ගැතනන ඒ හා සම්බන්ධා විෂයයන් අධීක්ෂණය සහ ඇගයීම. 

 

 විතශ ෂ නගර සැලසුම් හා සාංවර්ධාන කාර්යයන් 

 

 නාගරික සාංවර්ධාන කටයුමාවල දී ජාතික තභෞතික සැලසුම් පදනම් තකොට තගන සියලු 

ඉදිකිරීම් කටුයුමා තමතහයවීම හා ිලයාමනය කිරීම. 

 

 සියළු ුරරවැසියන්ට පිරිසිදු පානීය ජලය සැපයීම තහවුරු කිරීම පිණිස ක්රියාමාර්ග ගැනීම. 

 

 ජල සැපයුම් තස වා, මලාපවහන ්රම සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් පිිනබදව පරික්ෂා කිරීම, 

සැලසුම් කිරීම, සැලසුම් සැකසීම, ඉදිකිරීම තමතහයවීම සහ නඩත්මා කිරීම. 

 

 ප්රජා ජල සම්පාදන සහ සනීපාරක්ෂක වාපෘති කාර්යක්ෂමව සහ ්රමානුකුලව ක්රියාත්මක 

කිරීම සදහා අවශ පියවරයන් ගැනීම. 

 

 ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සහ ජාතික ප්රජා ජල සම්පාදන 

තදපාර්මාතම්න්මාව තවත පවරා ඇති අතනකුත් සියළු විෂයන් හා සම්බන්ධා කටයුමා කිරීම. 

 

 ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලතේ සහ ජාතික ප්රජා ජල සම්පාදන 

තදපාර්තතම්න්මාතශ කාර්යයන් සුපරීක්ෂණය කිරීම. 
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අමාත්යාාං    ටේත් ණෛතිනා ආ ත්නා 

 

2015 අතගෝස්මා මහ මැතිවරණතයන් අනමාරුව, ශ්රී ලාංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජතේ අාංක. 

1993/13 හා 2015 සැප්ත තැම්බර් 21  දිනැති අති විතශ ෂ ගැසේ පත්රය මගින් නගර සැලසුම් හා ජල 

සම්පාදන අමාතාාංශයයටතට පහත සඳහන් ආයතන තදක පත් කර ඇත. 

 

 ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය  

 ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්  තදපාර්තතම්න්මාව 

 

 

ජ්ාතිත ජ්ලසම්ණාද්නා හා ජ්ලාණෛහනා මණ්යල  

 

ශ්රී ලාංකාතශ පානීය ජලය සැපයීතම් වගකීම ආරම්භක අවධිතේ දී පැවරී තිබුතන් රජතේ වැඩ 

තදපාර්තතම්න්මාව තවතය. පසුව තමම වගකීම 1965 දී ඇති කරනු ලැබූ ජල සම්පාදන 

තදපාර්තතම්න්මාව තවත පැවරිණි.  

ශ්රී ලාංකාතශ පානීය ජලය සැපයීම සම්බන්ධා ඉතිහාසතේ වඩා වැදගත් සාංධිස්ථානයක් වන්තන් පානීය 

ජලය සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීම ්රමානුකුල කිරීම සදහා 1975 වර්ෂතේ දී අනුමත ූ  

පාර්ලිතම්න්මා පනතයි. තමම පනත  මගින් වර්තමාන ජාතික ජල  සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 

හහි ූ  අතර  එම කාර්යයන්  ඉටු කිරීමට අවශ අධිකාරී බලය ද ලැහණි. 

 

ණැෛරී ඇති තා්ශ  ්ද 

 පානීය ජලය හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තනොමැති විතශ ෂතයන් තසෞඛ තර්ජනය ට ලක්ව 

ඇති ුරීගලයන් හා ප්රතීශ හදුනා ගැනීම. 

 

 තීය ය හා විතීය ය අරුතද්  යටතත් පානීය ජල සම්පාදන  හා සනීපාරක්ෂක වාපෘති ආරම්භ 

කිරීමට අවශ ුතලික කටයුමා විමර්ශනය කිරීම, සැලසුම් කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීම.   

 

 ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක තයෝජනා ්රම ක්රියාත්මක කිරීම, පවත්වා තගන යාම හා 

සමාටුදායක තස වාවක් පාරිතභෝගික ජනතාවට සැලසීම. 

 

 සපයනු ලබන තස වාවන් සඳහා සාධාාරණ ගාස්මා ්රමයක් ඇති කිරීම හා ගාස්මා අය කිරීම. 

 

 ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් සපයනු ලබන තස වාවන් මැනවින් 

පවත්වා තගන යාමට අවශ මානව සම්පත් සාංවර්ධානය, පර්තේෂණ හා ප්රවර්ධානයට අවශ 

නව තාක්ෂණය හඳුනා ගැනීම, අයවැය සම්පාදනය හා ුතල පාලනය ඇමාළු ටට අදාළ තවනත් 

අනුශාාංගික කාර්යයන්. 
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ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය තවත පැවරී ඇති ඉහත වගකීම් ඉටු කිරීම සදහා 2016 

වර්ෂතේ දී  පානීය ජල සම්පාදන තයෝජනා ්රම 337 ක්රියාත්මක කරමින් පැවති අතර, එමගින් 

සුරක්ෂිත පානීය නල ජලය ජනගහනතයන් 37.1% ක් සපයනු ලබයි. තවද, ජාතික ජල සම්පාදන 

මණ්ඩලතේ නල මගින් මලාපවහන පහසුකම් 2% ක් ද ආවරණය තකතර්. තමම  තස වාවන්  පවත්වා 

තගන යාමට හා සාංවර්ධානය සඳහා රත්මලාතන් පිහිින ප්රධාාන කාර්යාලයට අමතරව පළාත් කාර්යාල 

11 ක් ද, දිස්ත්රික් කාර්යාල 25 ක් ද, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සමා වන අතර, 

තමම ආයතිලක වුහය මාල විවිධා  වෘත්තින්ට අයත් 10,352 ක කාර්ය මණ්ඩලයක්  2016.12.31 දින 

වන විට තස වය කරනු ලැහය. 

 

 

ජ්ාතිත ්රජ්ා ජ්ල සැණයුම් ේද්ණා්ශත්ේම්්දතුමෛ 

 

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම්  තදපාර්තතම්න්මාව 2014/09/22  ගැසේ  ිලතශදනය මගින් 2014/09/19 

වන දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි ස්ථාපිත කරන ලදී. විතශ ෂතයන් ාමීය ය ප්රතීශවල ජිවත්වන 

ජනතාව ද ඇමාළුව ජනතාව ට පානීය ජල හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබාදීතම් අරුතණ ඇතිව 

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් තදපාර්තතම්න්මාව පිහිටුවා ඇත. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 

මණ්ඩලතේ තස වා ආවරණය තනොලැබූ ප්රතීශ තකතර හි තමම තදපාර්මාතම්න්මාව ප්රධාාන වශතයන් 

අවධාානය තයොුත කරනු ලැතේ. 

 

තා්ශ  ්ද 

 ශ්රී ලාංකාතශ සියළුම ාමීය ය ජනතාව සඳහා එම ප්රජාවතහ සහභාගිත්වය ඇතිව පිරිසිදු හා 

ප්රමාණවත් ජලය, ුතලික තසෞඛ පහසුකම් සැපයීම. 

 

 ප්රජා ුතල සාංවිධාානවල ුතල කළමනාකරණය ඇමාළු පාලන කටයුමා විධිමත් කිරීම. 

 

 ාමීය ය ජල සම්පාදන ක්තෂ ත්රතේ ිලයුමා තමන්ම එම ක්තෂ ත්රයට සම්බන්ධාතා ඇති අිලකුත් 

ආයතන හා සාංවිධාාන සම්බන්ධීකරණය කිරීම. 

 

 ජල ුතලාශ්ර සාංරක්ෂණය කිරීම හා ජල තපෝෂිත ප්රතීශ සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා යාන්ත්රණයක් 

ඇති කිරීම. 

 

 ාමීය ය ජල ක්තෂ ත්රයට අවශ නව පර්තේෂණ ආරම්භ කිරීම. 

 

තමම ආයතනතේ ප්රධාාන කාර්යාලය තලවමාතගොඩ පිහිටුවා ඇති අතර  ශ්රී ලාංකාතශ දිස්ත්රික්ක 25  

ආවරණය වන පරිදි  දිස්ත්රික් කාර්යාල පිහිටුවා ඇත.   
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ශ්රී ලාංතාේප ණාී   ජ්ල සැණයුම හා සී ණාරෂකෂත ණහුදතම් ආෛරණ  

 

ආරෂකෂිත් ණාී   ජ්ල සැණයුම් ආෛරණ  - ේද්සැම්බ්ශ 2016 
 

 

්රස්ාාර   01 

ුතලාශ්රය-ජා. ජ. ස. හා .ජ.ම.  
 

 

නාල ජ්ල සැණයුම් සම්බ්දධත්ා 1996 -2016 
 

 

්රස්ාාර   02 
ුතලාශ්රය-ජා. ජ. ස. හා .ජ. ම.  

 

 

 

47.7%

36.4%

12.2%

3.2% 0.5%

නල ජල සැපයුම (47.7%)

ආරක්ෂිත ගෘහස්ත ිනාං (36.4%)

අනාරක්ෂිත ජල භාවිතය 
(12.2%)

නල ිනාං (3.2%)

වැසි ජලය රැස්කිරීම සහ 
අතනකුත් (0.5%)
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ශ්රී ලාංතාේප සී ණාරෂකෂත ණහුදතම් 
 

 
 

්රස්ාාර   0  
ුතලාශ්රය-ජා. ජ. ස. හා .ජ.ම.  
 

ුදරෂකෂිත් ණාී   ජ්ල  හා සී ණාරෂකෂාෛ පිළිබඳ ණහුදතම් ෛැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ුඩ උණා  මා්ශග 

රතේ සියලුම ජනතාව සඳහා සුරක්ෂිත පාිලය ජලය හා තසෞඛාරක්ෂිත සිලපාරක්ෂක පහසුකම් 

සැපයිමට රජය විසින් පහත සඳහන් දපාය මාර්ග අනුගමනය කරනු ලබයි. 

ුදරෂකෂිත් ණාී   ජ්ල සැණයුම පිළිබද් උණා  මා්ශග 

 ඉහළ යමින් පවතින ගෘහස්ථ හා ගෘහසථ් තනොවන ඉ් ලුම සලකා බැලීම මගීන් නල ජල 

සැපයුම් ආවරණය ඉහළ නැාංවීම. 
 

 සුරක්ෂිත පානීය ජලය ලබා ගැනීතම් දී ප්රාතීය ය වශතයන් පවතින අසමානතා අඩු කිරීම. 
 

 ප්රතීශය පදනම් කරගත්  සාධාක හා පිරිවැය සලලතාව සැලකි් ල ට ගිලමින්  නව ජල 

තයෝජනා ්රම සැලසුම් කිරීම. 

 හඳුනා තනොගත් වකුගඩු තරෝගය පැතිරී ඇති ප්රතීශ සඳහා ආරක්ෂිත පානීය ජලය සැපයීම. 

 ජල ුතලාශ්රයන්, මාළුමාං, ප්රජා ුතලික සාංවිධාාන විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන තයෝජනා 

්රම වල ජලතේ තත්ත්වය සහ ප්රමාණය වැඩි දියුණු කිරීම. 

 ජල දපකරණ තවනත් දපාාංග සදහා ප්රමිතීන් හඳුන්වාදීම මගින්  නල ජල සැපයුම් ්රම 

ප්රවර්ධානය කිරීම. 

 හඳුනා තනොගත් වකුගඩු තරෝගය ට ුතලික තහ මාව හඳුනාගැනීම පිණිස සහ එම තරෝගය 

වැළැක්වීම සඳහා භූගත ජලය පවිත්ර කිරීම සඳහා වඩාත් ම ශකතාව සහිත පවිත්ර කිරීතම් 

්රමයක් හදුනාගැනීම පිණිස දසස් හා නවීන පර්තේෂණ/ අධානයන් සිදුකිරීම. 

 කාර්මික අාංශය සඳහා වර්ධානය තවමින් පවතින නල ජල ඉ් ලුම සුරරාලීම. 

 නල ජල තස වා සැපයීතම් තයදී සිිනන ආයතනයන්තහ ධාාරිතාවන් වැඩි දියුණු කිරීම. 

 ජනතා හිතකාමීය  ලාභ ලබන ආයතනයක් වශතයන් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 

මණ්ඩලය පවත්වාතගන යාම සඳහා මගතපන්වීම. 

 

87.4%

9.02%

2.08% 1.5%

ස්ථානීය සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් (87.4%)

අතනකුත් සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් (9.02%)

නල සනීපාරක්ෂක පහසුකම්
(2.08%)

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් භාවිතා 
තනොකරන (1.5%)
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ුදරෂකෂිත් ණාී   ජ්ල සැණයුම් පිළිබඳ ඉලෂකත 

 2020 වන විට ශ්රී ලාාංකික සැමට සුරක්ෂිත පාිලය ජලය සැපයීම 

 2020 වන විට නල ජල සැපයුම් ආවරණය 60% දක්වා වර්ධානය කිරීම. 

 හඳුනා තනොගත් තහ මාන් මත වන  වකුගඩු තරෝගය පැතිර ඇති ප්රතීශ  සඳහා නල ජල 

පහසුකම් සැපයීම. 

 ජලතේ ගුණාත්මක බව 100% කින් තහවුරු කිරීම. 

 කර්මාන්ත සඳහා ජල අවශතාව 100% කින් සම්ුරර්ණ කිරීම. 

 පානීය ජල පහසුකම් සපයනු ලබන ආයතිලක වුහය කාර්යක්ෂම කිරීම. 

 

සී ණාරෂකෂාෛ පිළිබඳ උණා මා්ශග 

 විතශ ෂතයන් ාමීය ය හා වමා අාංශය ද ඇමාලත්ව සනීපාරක්ෂක පහසුකම් භාවිතය ඉහල නැාංවීම. 

 සනීපාරක්ෂාව හා ස්වස්ථතාව පිිනබද අධාාපිලක දැනුවත් කිරීතම් වැඩසටහන් පැවැත්වීම. 

 ප්රධාාන නගරවල ජලාපවහන පහසුකම් ඉහල නැාංවීම. 

 දිවයිතන් අපජල බැහැර කිරීතම් තස වා වඩාත් කාර්යක්ෂමව ඉටුකිරීම සඳහා සහාය සැලසීමට 

හැකිවන පරිදි  ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලතේ කටයුමා ප්රතිවුහගත කිරීම. 

 

 

සී ණාරෂකෂාෛ පිළිබඳ ඉලෂකත 

 

 දිවයින ුරරා 100% ක තසෞඛාරක්ෂිත සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තහවුරු කිරීම. 

 2020 වන විට නාගරික ජනගහනතයන් 3.3% ක් සඳහා නල මලාපවහන පහසුකම් සැපයීම. 
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අමාත්යාාං   හා ට  ටේත් ඇති ආ ත්නා විසිර්ද රි ාත්මත ෛයාණිති හා ෛැයසටහ්දෛල  

තා්ශ  සාධනා  මැී ම සඳහා වූ ද්්ශ ත 
 

අමාතාාංශය සහ ඒ යටතත් පවතින ආයතන විසින් ක්රියාත්මක වැඩසටහන් හා වාපෘතිවල කාර්ය 

සාධානය මැනීම සඳහා ඒ ඒ ක්තෂ ත්ර අනුව පහත සඳහන් දර්ශක භාවිතා කරන ලබයි. 

 
 

I. ණාී   ජ්ල ණහුදතම් ෂකේෂේත්ර  සඳහා තා්ශ  සාධනා ද්්ශ ත 
 

1. ආරක්ෂිත පානීය ජල ආවරණ ප්රතිශතය  

2. නල ජල ආවරණ ප්රතිශතය 

3. ුතළු දිවයින සඳහා ආදායම් තනොලබන ජල ප්රතිශතය 

4. තකොළඹ නගරතේ ආදායම් තනොලබන ජල ප්රතිශතය 

5. සුතච්චිත නල ජල සම්බන්ධාතා සාංඛාව  (ජා.ජ.ස.ම. මගින් සපයනු ලබන) 
6. වර්ෂය මාළ ලබාදීමට ඉලක්ක කළ නල ජල සම්බන්ධාතා ප්රමාණය, ලබාදුන් 

ප්රතිශතයන්  

 

 

II. සී ණාරෂකෂත ෂකේෂේත්ර  සඳහා තා්ශ  සාධනා ද්්ශ ත  
 

1. ප්රමාණවත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ප්රතිශතය 

2. නල මලාපවහන පහසුකම් ප්රතිශතය 

 

 

III. ණාී   ජ්ල  හා සී ණාරෂකෂත ෂකේෂේත්ර පිළිබඳ ද්ැුවෛත් කිරීම 
 

1. ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා පැවැත්ූ  වැඩසටහන් ගණන 

2. පාස්  සිසුන් දැනුවත් කිරීම සඳහා පැවැත්ූ  වැඩසටහන් ගණන 

 

 

IV. තා්ශ  මණ්යල තා්ශ ෂකෂමත්ාෛ  
 

1. නල ජල සම්බන්ධාතා 1,000 කට සිිනන ුතළු කාර්ය මණ්ඩලය   
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2016 ෛ්ශෂේේ ේෛ්දවූ ්රතිණාද්නාෛල 2016.12.31 දිනාට සමස්ා ්රගති  

අාංත  ෛයාණිති 
්රතිණාද්නා  

(රු.ිය.) 

මූලය ්රගති  

2016.12.31 දිනා  අත්ැති 

බි්ලණත් 

මූලය ්රගති  (අත්ැති 

බි්ලණත් සමඟ) 

2016.12.31 දිනාට 

  (රු.ිය.)  %   (රු.ිය.)  % 

නාගර සැලුදම් හා ජ්ල සම්ණාද්නා අමාත්යාාං               

1 වැසිජලය එක්රැස් කිරීතම් වැඩසටහන 5.00 4.48 90% - 4.48 90% 

2 
ජල තපෝෂක ප්රතීශ ආරක්ෂා කිරීම සහ ජල මූලාශ්ර දූෂණය වීම 
වැලැක්වීම 

5.00 5.00 100% - 5 100% 

3 
සනීපාරක්ෂාව පිිනබඳ දකුණු ආසියානු සුතළුතශ පසු විපරම් කටයුමා -
දිවයින ුරරා ක්රියාත්මක සනීපාරක්ෂක වැඩසටහන 

23.00 22.9 100% 0.75 23.65 103% 

4 
ාමීය ය ජල සම්පාදනය හා සනීපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු 
කිරීතම්වැඩසටහන 

200.00 131.94 66% 10.02 141.96 71% 

5 දමාරු මැද පලාත් වල ජලය මගින් තබෝවන තරෝග වැළැක්වීම 1,000.00 680.15 68% 135 815.15 82% 

A උණඑතතුමෛ  (1+2+3+4+5) 1,233.00 844.47 68% 145.77 990.24 80% 

6 
තලෝක බැාංකු ආධාාර යටතත් ක්රියාත්මක ජල සම්පාදනය හා 
සනීපාරක්ෂාවවැඩිදියුණු කිරීතම් වාපෘතිය 

2,350.00 481.00 20% - 481.00 20% 

7 නගර සැලසුම් හා සාංවර්ධාන වැඩසටහන 2,500.00 837.33 33% 652.67 1,490.00 60% 

B අමාත්යාාං  ෛයාණින්්ද  එ එතතුමෛ  (A+6+7) 6,083.00 2,162.80 36% 798.44 2,961.24 49% 

ජ්ාතිත ජ්ල සම්ණාද්නා හා ජ්ලාණෛහනා මණ්යල  

8 
තමොරටුව, රත්මලාන හා ජා ඇල, ඒකල ප්රතීශ සඳහා අපජල බැහැර 
කිරීතම්්රමය (ස්විඩනය) 

16.00 24.16 151% - 24.16 151% 

9 
තකොළඹ ප්රතීශතේ ගෘහස්ථ අපජල සම්බන්ධාතා සාංඛාව වැඩිකිරීම 
සහආරක්ෂිත සනීපාරක්ෂාව සදහා ජනතාවට ඇති අවස්ථා ලබාදීතම් 
වාපෘතිය ( තලෝක බැාංකුව) 

400.00 275.70 69% - 275.7 69% 

10 
වියින කලාපීය නාගරික ජල හා සනීපාරක්ෂක වාපෘතිය - V 
(ආසියානුසාංවර්ධාන බැාංකුව) 

1,123.00 464.54 41% - 464.54 41% 

11 ජල හා සනීපාරක්ෂක සාංවර්ධාන වැඩසටහන (GOSL-UNICEF) 6.49 0.82 13% - 0.82 13% 

12 
මහා පරිමාණ ජල සම්පාදන හා අපජල වාපෘති (Disbursement of 
Ongoing Projects) 

25,000.00 23,570.18 94% - 23570.18 94% 

13 මහාපරිමාණ ජල හා අපජල වාපෘති (භාණ්ඩාගාර බැදුම්කර) 7,000.00 4,641.49 66% - 4641.49 66% 

C උණඑතතුමෛ  (8+9+10+11+12+13) 33,545.49 28,976.89 86% - 28,976.89 86% 

14 
සාංවර්ධානය තවමින් පවතින කුඩා නගර ජල සම්පාදන තයෝජනා 
්රමතේ හි  තශ ෂයිලරවු්  කිරීම 

1,000.00 945.64 95% - 945.64 95% 

15 
කඩිනම් ප්රාතීය ය සභා මාර්ග සාංවර්ධාන වැඩසටහන තහ මා 
තකොටතගන දපතයෝගීතාතස වා තවනස් කිරීම / ප්රතිස්ථාන ගත කිරීම 

500.00 161.87 32% - 161.87 32% 

D උණ එතතුමෛ (14+15) 1,500.00 1,107.51 74% - 1,107.51 74% 

E ජ්ාතිත ජ්ල සම්ණාද්නා හා ජ්ලාණෛහනා මණ්යලේේ එතතුමෛ (C+D) 35,045.49 30,084.40 86% - 30,084.40 86% 

ජ්ාතිත ්රජ්ා ජ්ල සැණයුම් ේද්ණා්ශත්ේම්්දතුමෛ 

16 ප්රජා ජල සම්පාදන තයෝජනා ්රම වැඩිදියුණු කිරීම 100.00 76.99 77% 17.76 94.75 95% 

F ේද්ණා්ශත්ේම්්දතුම එතතුමෛ  (16) 100.00 76.99 77% 17.76 94.75 95% 

  
මුළු එතතුමෛ  (B+E+F) (ේේශී  බැාංකු අරමුද්්ල  ටේත්රි ාත්මත 
ෛයාණිති හැර) 

41,228.49 32,324.19 78% 816.2 33,140.39 80% 

  තීය යබැාංකු අරුතද්  යටතත් ක්රියාත්මක වාපෘති 23,322.15 11,003.00 47% - 11,003.00 47% 

  
මුළු එතතුමෛ (ේේශී  බැාංකු අරමුද්්ල  ටේත් රි ාත්මත ෛයාණිති 

සමඟ) 
64,550.64 43,327.19 67% - 44,143.39 68% 
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 අමාතාාංශය විසින් සෘ කවම ක්රියාත්මක කල වාපෘති හා ඉටුකල කාර්යයන් 
 

 ෛයාණිති 

01) මූලය හදුනා තනොගත් වකුගඩු තරෝගය පැතිර පවතින ප්රතීශ වලට සුරක්ෂීත පානීය ජලය 

ලබා දිම  

02) SACOSAN (දකුණු ආසියානු සිලපාරක්ෂාව පිිනබඳ සම්මන්ත්රණය) ප්රකාශනය යටතත් 

සිලපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරිතම් වැඩසටහන.  

03) වැසි ජලය එක්රැස් කිරිතම් වැඩසටහන.  

04) ජල තපෝෂක ප්රතීශ ආරක්ෂා කිරිතම් වැඩසටහන. 

05) ාමිය ජල සම්පාදනය හා සිලපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරිතම් හා ප්රජා යිනතල පහසුකම් 

සාංවර්ධානය කිරිතම් වැඩසටහන. 

06) අපජල කළමනාකරණය හා වැසි ජල රැස් කිරිම සම්බන්ධාතයන් රාජ ආයතනයන් හි  හා  

පළාත් පාලන ආයතනයන් හි තාක්ෂණික ිලලධාාරින් සදහා පවත්වනු ලබන ුරහුණු 

වැඩසටහන්. 

07) නගර සැලසුම් කිරීතම් සහ සාංවර්ධානය කිරීතම් වැඩසටහන 
 

08) ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීතම් වාපෘතිය (තලෝක බැාංකු හා ශ්රී ලාංකා 

රජතේ අරුතද් )   

 

 

 

01. මූල  හඳුනාා ේනාොගත් ෛකුගඩු ේරෝග  ණාලනා  සඳහා ුදරෂකෂිත් ණාී   ජ්ල  ලබා දීම. 

අනුරාධාුරරය, තපොතලොන්නරුව, කුරුණෑගල, වශිලයාව, මාතත් , බදු් ල, හම්බන්තතොට, අම්පාර, 

ත්රිකුණාමලය, ුතලතිශ, තමොනරාගල යන දිස්ත්රික්කවල මාරාන්තික හා තබෝතනොවන තරෝගයක් තලස 

වාප්ත ත තවමින් පවතින  හඳුනා තනොගත් වකුගඩු තරෝගතයන් බලපෑමට ලක්ව ඇති ප්රතීශවල ජිවත්වන 

ජනතාව තවත  සුරක්ෂිත පානීය ජලය සැපයීම අරුතණු තකොට තකිනකාලීන, මධාකාලීන හා දිගුකාලීන 

වශතයන් වැඩ සටහන් හඳුනාතගන එම වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරිම ආරම්භ කර  ඇත. තම්  සඳහා 

2016 වර්ෂතේ රු.මි. 1000 ක ුතදලක් තවන් කර තිබූ අතර, ඉන් රු. මි. 680.15 ක් වැය කරමින් පහත 

වාපෘති ක්රියාවට නාංවන ලදී. වසර අවසානය වන විට 68% ුතල ප්රගතියක් අත් කර තගන ඇත.  
 

ක්රියාත්මක වැඩසටහන් අතර නල ජල දිගු මඟින් පිරිසිදු ජලය සැපයීම ප්රධාාන වැඩසටහනක් තශ. 2016 

වර්ෂතේ දී කි.මීය .303 පමණ ජල නල දිගු ලබා දීම් සිදු කර ඇත. ජල නල දිගු ලබා දිය තනොහැකි ප්රතීශ 

සදහා ප්රති ආශ්රැත ජල පිරිපහදු යන්ත්ර (RO Plants) ස්ථාපිත කිරීම, වැසි ජල ටැාංකි ඉදිකිරීම, බවුසර් 

මඟින් පානීය  ජලය තබදා හැරීම ආදී වැඩසටහන් ක්රියාත්මක විය. 

 

 2016 වසතර් දි ප්රති ආශ්රැත ජල පිරිපහදු යන්ත්ර සථ්ාපිත කිරීම යටතත්  යන්ත්ර 62ක්  ලබා දී ඇත. 

තමහිදී මැදවච්චිය, කැහතිතගෝ ලෑව, රඹෑව, තහොතරොශපතාන, නුවරගම්පළාත (මධාම), 

ගතලන්හදුණුවැව, කහටගස්දිගිලිය, ඇළහැර බකමූණ, තමොණරාගල, බදු් ල, වවුිලයාව, 

මන්නාරම, ුතලතිශ, කුරුණෑගල ප්රතීශවලට ප්රුතඛස්ථානය ලබා දී ඇත. පාසැ්  සඳහා ප්රති 

ආශ්රැත ජල පිරිපහදු යන්ත්ර 94ක්  ලබා දී ඇත. 

 

 

 

 
10| පි ටු ව  



 

 

 බවුසර් මඟින් ජලය ලබා දීම,  නල ිනාං මගින් ජලය සැපයිම, වැසි ජල ටැාංකි ඉදි කිරීම් තම් 

යටතත් සිදු කරන ලද අතනකුත් වැඩසටහන් තශ.  

 

 හඳුනා තනොගත් වකුගඩු තරෝගය  සඳහා වන ුතලික තහ මාන් පරික්ෂා කිරිම සඳහා චීනය හා ශ්රී 

ලාංකාව අතර අවතබෝධාතා ගිවිසුම් තදකක් අත්සන් කරන ලදි. 

 
 

y÷kd fkd.;a jl=.vq frda.h ioyd jk uQ,sl fya;+ka mrSlaId lsrSu ioyd Ök úoHd welvñh 
iy k.r ie,iqï yd c, iïmdok wud;HdxYh w;r w;aika ;nk ,o wjfndaO;d .súiqu 

y÷kd fkd.;a jl=.vq frda.h uq,skqmqgd oeófï jevigyfka tla l%shdud¾.hla jYfhka ndysr 

m¾fhaIlhkaf.a iydh ,nd .ekSug  rch úiska lghq;= lළ w;r fuu frda.h me;srSu 

md,kh lsrSu msKsi frda.h we;sùug uQ,sl fya;=j y÷kd.ekSfï oS is¥ lrk kùk yd 

úia;SrK m¾fhaIKhka ioyd iydh ,nd oSug Ök rch tl.;djh m, lrk ,oS'   

ta wkqj" m<uq wjfndaO;d .súiqu 2015 ud¾;= udiතේ § Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjdoS 

ckrcfha w;s.re ckdêm;s ;=udf.a Ök ixpdrh ;=ළ oS Ök úoHd welvñfha iNdm;s;+මා iy 

k.r ie,iqï yd c, iïmdok .re wud;H;=ud w;r w;aika ;nk ,o w;r fojk wjfndaO;d 

.súsiqu 2015 cQks 26 ui jk osk mßir úoHd m¾fhaIK uOHia:dkh (RCEES) iy cd;sl c, 

iïmdok yd c,dmjyk uKav,h w;r w;aika ;nk ,oS' y÷kd fkd.;a jl=.vq frda.h ioyd 

ia:sridr úi¥ula fidhd .ekSu msKsi wruqo,a iemhSu u.ska k.r ie,iqï yd c, iïmdok 

wud;HdxYh g iydh ùug Ök rch lghq;= lrkq ,efí'  

my; oelafjk m%Odk l%shdldrlï Tiafia y÷kd fkd.;a jl=.vq frda.h iïnkaOfhka k.r 

ie,iqï yd c, iïmdok wud;HdxYh iy cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,h iu. 

fuu wjfndaO;d .súiqï yryd tlaj lghq;= lsrSug mßir úoHd m¾fhaIK uOHia:dkh 

(RCEES) tl.;dj m, lr we;'  

 1 y÷kd fkd.;a jl=.vq frda.h ms<snoj úu¾IKh i|yd Wiia uÜgfï c, mrSlaIK 

WmlrK iys; úoHd.dr m¾fhaIK uOHia:dkhla uykqjr ia:dms; lsrSu' 
 

    2 Y%S ,xldfõ y÷kd fkd.;a jl=.vq frda.h we;sùu iy me;srSug n,mdk wkshï idOl 

y÷kd.ekSu' 
 

    3 wkqrdOmqr osia;%slalfha N+.; c,h mrslaId lsrSu ioyd iy fmdf<dkakrej osia;%slalfha 

jeis c,h tla /ia lsrSu ioyd kshdul jHdmD;s ls%hd;aul lsrSu' 
 

      4' GIS ksrSlaIK l%uh iys; mdkSh c,h mú;% lsrSfï l<ukdldr moaO;shla y÷kajd oSu' 
 

    5 oekqu fnod .ekSu yd m¾fhaIK lghq;= ioyd Wiia wOHdmkh yd mqyqKq lsrSu 

fjkqfjka iydh ,nd oSu' 
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yÿkd fkd.;a jl=.vq frda.hg uQ,sl fya;=j wkdjrKh lr .ekSu msKsi ta ms<snඳ cd;Hka;r 
m¾fhaIK jevuq¿jla 2016 ud¾;= 15 iy 16 hk oskhkays oS Ök úoHd welvñfha iy foaYSh 
úfYaI{hka" úoHd{hka yd m¾fhaIlhka 60 fofkl=f.a iydNd.S;ajh we;sj mj;ajk ,oS 

Ök úoHd welvñh úiska reñs25 l jákdlulska hq;a c, úYaf,aIK WmlrKhla Y%S ,xld 
rch fj; ,nd fok ,oS 

fï jk úg m¾fhaIK mqyqKq uOHia:dkh iy fmardfoKsh úYaj úoHd,fha c,h mú;% lsrSu 
ms<sn| kùk úoHd.drh ia:dms; lsrSu ioyd ;dlaIKsl YlH;d wOHkh ksu lr we; 

wmc,h msrsisÿ lsrSu iy jeis c,h  tla /ia lsrSu i|yd wjYH ;j;a WmlrK lÜg,hla 
furgg ,nd § we; 

yÿkd fkd.;a jl=.vq frda.h me;sÍ we;s m%foaYhka ys yd l,aපිáh iy hdmkh hk m%foaYhka 
ys c,h msrsisÿ lsrSu msKsi fnodyerSu ioyd m%;s wdi%e;s fmrK 200 la mrs;Hd. lsrSug Ök 
rch tlÕ;dj m, lr we;'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

බවුසර මගින් ජලය සැපයීම - මැදිරිගිරිය 

ජල නල දිගුකිරීම - පරසන්ගස්වැව 
වැලිකන්ද මහවැව ගම්මානතේ ඉදිකරන ලද ප්රති ආශ්රැති ජල 

පිරිපහදු යන්ත්රාගාරය 
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02. SACOSAN (ද්කුණු ආසිර ාුව සී ණාරෂකෂාෛ පිළිබද් සම්ම්දත්රණ ) ්රතා නා   ටේත් 

සී ණාරෂකෂාෛ ෛැඩිදියුණු කිි ේම් ෛැයසටහනා රි ාත්මත කිි ම.  
 

සනීපාරක්ෂාව පිිනබඳ දකුණු ආසියානු සුතළුව සාක් කලාපිය රටවල සනීපාරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරිම 

ුතලික අරුතණ කරතගන  වසර තදකක ට වරක් අදාල රටවල රජයන්  මගින් පවත්වනු ලබන සුතළුවකි.  

තමම සුතළුතශ ප්රධාාන අරුතණ වන්තන් සාක් කලාපීය රටවල ජනතාව අතර ජලය, සනීපාරක්ෂාව හා 

තසෞඛ පිිනබද සාංක් පය තීශපාලන නායකත්වය හරහා ප්රවර්ධානය කිරිමයි. ඒ අනුව, 2011 වසතර් ශ්රි 

ලාංකාතශ දි පැවති සනීපාරක්ෂාව පිිනබඳ හතරවන දකුණු ආසියානු සුතළුතශ දී ගන්නා ලද ප්රතිපත්තිමය 

තීරණයන් ට අනුව සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරිම සදහා රු.මි. 23 ක් 2016 වසර සඳහා 

අයවැය ප්රතිපාදන වශතයන් තවන් කරන ලදී.  

ඒ අනුව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලතේ සහ ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් 
තදපාර්තතම්න්මාතශ සහය ඇතිව පහත සඳහන් වැඩසටහන් තතෝරා ගත් ප්රාතීය ය ත් කම් 

තකොේඨාශවල ජිවත්වන අඩු ආදායම්ලාභී පවු්  448 ක් සඳහා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ඉදිකිරිමට 

කටයුමා කරන ලද අතර 2016 වසර අවසානය වන විට, 100% ක තභෞතික සහ ුතල  ප්රගතියක් 
අත්කරතගන ඇත. 

 
 

f;dard.;a uy k.r iNd iy fjk;a fjr<dYs%; m%foaYhkays fmdÿ PP wdo¾Y jeisls,s boslsrSu 

ck;dj jeä jYfhka tla/ia jk fmdoq ia:dkhka ys fmdÿ PP wdo¾Y jeisls<s boslsrSug o 

wud;HdxYh ;SrKh lr we; fuys m<uq mshjr jYfhka trdjQ¾m;a;= m%foaYfha idjlalä 

fjr< ;Srfha fmdÿ jeisls,s moaO;shla bÈlsÍu wdrïN lr we;' 2016 තදසැම්බර් wjidkh jk 

úg 100%l fN!;sl iy uQ,H m%.;shla ,nd we;. 

 

ikSmdrlaIdj ms<sn| VI  jk ol=Kq wdishdkq iuq¿j 

rdcH wkq.%yh we;s j jd¾Isl j meje;afjk ikSmdrlaIdj ms<sn| ol=Kq wdishdkq iuq¿j 

wkql%ñl jYfhka tla tla id¾la iudcsl rfg ys meje;afjk w;r ikSmdrlaIdj ioyd 

wjOdkh fhduq lsrSu msKsi fõÈldj la tu.ska imhkq ,nhs w;aoelïj,ska bf.kSu iy 

wkd.;h ioyd b,lal ksYaph lsrSu ioyd myiqlï iලiñka ikSmdrlaIdj ms<sn| l,dmSh 

kHdh m;%h ieliSu g fuu iuq¿j u.ska wfmalaId lrkq ,nhs iuq¿ meje;aùfï wruqKq 

jkqfha ol=Kq wdishdfõ ikSmdrlaIdj iy fi!LHh m%j¾Okfh ys m%.;sh läkï lsrSu iy 

ck;djf.a cSjk ;;a;ajh jeä oshqKq lsrSuhs 

ol=Kq wdishdkq l,dmh g hym;a ikSmdrlaIdj la ;yjqre lsÍu ioyd foaYmd,ksl wjOdkh  

fhduq lsrSug fuu iuq¿fõ ls%hdud¾. WmldrS fõ 
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ta wkqj ikSmdrlaIdj ms<sn| VI  jk ol=Kq wdishdkq iuq¿j 2016 ckjdrs udifha 11 jk osk 

isg 13 jk osk olajd nx.,dfoaYfha vld kqjr oS mj;ajk ,oS' wud;HdxYh" cd;sl c, 

iïmdok yd c,dmjyk uKav,h" cd;sl m%cd c, iemhqï fomd¾;fïka;=j iy fjk;a m%Odk 

md¾Yjlrejkaf.ka iukaú; 40 fofkl=f.ka hq;a oQ; msrsila wud;HdxYh fjkqfjka fuu 

iuq¿jg iyNd.S jQy vld m%ldYkhg jk lemවීම් i,ld n,ñka my; oelafjk ls%hdud¾.hka 

.kakd ,o w;r tu l%shdud¾. fïjk úg ls%hd;aul lrñka mj;S 

 úfYaIfhka <.d ùSug wmyiq m%foaY o we;=,;aj ikSmdrlaIdj iy fi!LHh m%j¾Okh 

lsrSu 

 wmc, l<ukdlrKh iïnkaOfhka oSm jHdma; Odrs;d j¾Ok jevigyka meje;aùu 

 uyck;djf.a ikSmdrlaIl myiqlï ms<sn| iólaIK meje;aùu 

 ikSmdrlaIdj iy fi!LHh wjYH;djhka iïnkaOfhka ;reK msrsi yd ldka;djka 

flfrys úfYaI wjOdkh fhduq lsrSu 

 

03. ෛැසිර ජ්ල  රැස් කිරීේම් ෛැයසටහනා (ෛැ එ ණැ්ද තළස්) 

ck;djg iqrlaIs; mdkSh c,h iemhSu i|yd k, c, iïmdok fhdackd l%u" c, njqir" m%;s 
wdශ්රැත fmrK u.ska c,h iemhSu" jeä oshqKq lrk ,o fkd.eUqre <ssx moaO;s iy jeis c,h 
/ia lsÍu jeks l%ufõohka wkq.ukh lrkq ,efí' úfYaIfhka osjhsfka wvq jd¾Isl 
j¾Idm;kh la iys; m%foaYhka g c,h iemhSu ioyd y÷kdf.k we;s m%Njhkaf.ka tlla 
jkqfha jeis c,h tla/ia lsrSfï l%uhhs' 2016 jif¾ oS ls,sfkdÉÑh" fudKrd.," mq;a;,u iy 
uyshx.kh යන ia:dkhන් හි jeis c,h tl;= lsrSfï gexls boslsrSu ioyd fuu jevigyk g 
re'ñ' 5 l uqo,la fjka lrk ,oS'  

 
 
 
 
 
 
 
 

සkSmdrlaIdj ms<sn| ol=Kq wdishdkq iuq¿j VI – vld" nx.,dfoaYh 
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fuu jevigyk cd;sl m%cd c, iemhqï fomd¾;fïka;=j හා ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන 

මණ්ඩලය yryd l%shd;aul lrk ,oS' 2016 තදසැම්බර් මස wjidkh jk úg 98 ] l fN!;sl 

m%.;shla iy  89 ] l uq,H m%.;shla ,nd we;' 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jeis c,h tla/ia lsrSfï gexls ^jeys meka l<ia& boslsrSfï m%.;sh 

l%shdldrlu ia:dkh$ 
osia;%slalh 

tall .Kk iïmQ¾K 
m%;smdokh re' 

m%.;sh 

>'ñ'5 jeis c,h 
tl;= lsrSfï 
gexls boslsrSu  
 
>'ñ'5 iy >'ñ'10 
jeis c,h tl;= 
lsrSfï gexls 
boslsrSu  

ls,sfkdÉÑh 
fudKrd., 
mq;a;,u 

 

 

 
uyshx.kh 

gexls 24  

gexls 24  

gexls 24  

 

 

 

gexls 27  

950,384 .00 

950,384.00 

950,384.00 

 

 

 

 2,148,848.00 

iïmQ¾K lr we; 
iïmQ¾K lr we; 
iïmQ¾K lr we; 

 

 

ටැාංකි මිලදීතගන we;.  
ia:dkh y¥kdf.k 
we; 
 

tl;=j 5,000,000.00  
 

 

04. ජ්ල ේණෝෂත ්රේේ  සාංරෂකෂණ  කිරීේම් ෛැයසටහනා 

මිිලස් ක්රියාකාරකම් තහ මාතවන් සිදුවන ජල මූලාශ්ර දූෂණය වීම වැලැක්වීමට පියවර ගැනීමත්, පිරිසිදු 

පානීය ජලය සැපයීම සඳහා වැදගත් සාධාකයක් වන ජල තපෝෂක ප්ර තීශ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 

අමාතාාංශය විසින් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලතේ සහ ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් 

තදපාර්තතම්න්මාතශ සහය ඇතිව තමම  වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරන ලදි. 

 

ඒ අනුව ජල මූලාශ්ර සාංරක්ෂණය හා ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට එම ප්රතීශයන් හි ඇති ඛාදනයට  

පත්ව ඇති ඉඩම් ුරනරුත්ථාපනය කිරීම, ඒ ආශ්රිත ප්රතීශයන් හි අවිධිමත් භාවිතයන් වැළැක්වීම, 

එම ප්රතීශයන් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා සාකල ප්රතශශයක් අනුගමනය කිරීමට ප්රතිපත්ති 

සකස් කරන ලදී. 

 

 

 

 15| පි ටු ව  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඒ යටතත් 2016 වර්ෂය සඳහා රු.මි. 05 ක ුතදලක් තවන් කරන ලද අතර ඒ මගින් ඌව, සබරගුතව හා 

මධාම පළාත් 03 සඳහා ුතද්  වැය කර ඇත. ඒ අනුව 2016 වසර අවසාන වන විට 100% තභෞතික  සහ 

ුතලමය ප්රගතියක් ලබා ඇත. 

 ඌව පළාතත් දියතලාව ජල සම්පාදන ්රමය යටතත් කහතගෝ ල ජල තපෝෂක ප්රතීශ මාළ සිදු 

කළ වැඩසටහන් 

 

 ශ්රමදාන වැඩසටහන්    

 දැනුවත් කිරීතම් ුරවරු සවිකිරීම 

 සීමා සටහන් කරන කණු සිටුවීම 

 

 

 සබරගුතව පළාතත් ඇහැිනයතගොඩ  හා පැ් මඩු් ල ජල තපෝෂක ප්රතීශ වන  

 

 හතසෝ තදොළ වටා ආරක්ෂිත කම්ේ කණු වැටක් සවිකිරීම. 

 ජල තපෝෂක ප්රතීශ මායිම වට කිරීම දතදසා දැන්වීම් ුරවරු සවිකිරීම. 

 කාබිලක වගාවට අවශ පහසුකම් සැපයීම හා දැනුවත් කිරීම. 

 ජල මූලාශ්රය වටා පැල සිටුවීම. 

 වැසිකිලි තනොමැති ිලවාසවලට වැසිකිලි පහසුකම් ලබාදීම. 

 

 

 

රත්නුරර පැ් මඩු් ල ජල තපෝෂක ප්රතීශය 

සාංරක්ෂණය කිරීම - ආරක්ෂිත කම්හ වැට සවි කිරීම 

රත්නුරර පැ් මඩු් ල ජල තපෝෂක ප්රතීශය සාංරක්ෂණය 

කිරීතම් වැඩසටහන - දැන්වීම් ුරවරු සවි කිරීම 
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 මධාම පළාතත් රිකි් ලගසක්ඩ ජල සම්පාදන ්රමය  

 

 මූ් ඔය වත්තත් වැසිකිලි 22 ක් ඉදිකිරීම ආරම්භ කරන ලදි. 

 තාක්ෂණික ිලලධාාරීන් සඳහා දැනුවත් කිරීතම් වැඩසටහන් 

 පාස්  ළමයින් සඳහා දැනුවත් කිරීතම් වැඩසටහන් 

 ුත් ඔය ග  ආශ්රිතව පැල සිටුවීම 

 දූෂිත ජල තපෝෂක ප්රතීශ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඒ අවට දැන්වීම් ුරවරු සවිකිරීම 

 ගව ගාල ආශ්රිත කරතගන ජීව වායු පීධාතියක් ඉදිකිරීම  

 
05. ග්රාමී  ජ්ල සම්ණාද්නා  හා සී ණාරෂකෂාෛ ෛැඩිදියුණු කිි ේම් හා ්රජ්ා  ටිත්ල ණහුදතම් 

සාංෛ්ශධනා  කිි ේම් ෛැයසටහනා 

යිනතල පහසුකම් අඩු හා තනොමැති ාමිය ප්රතීශවල තවතසන ජනතාව ට සුරක්ෂිත පානීය ජලය 

සැපයිම හා සනීපාරක්ෂක තස වා සැපයිම මාිනන් තසෞඛ හා මානව සාංවර්ධානය වැඩි දියුණු කිරිම 

අරුතණු කරතගන තමම වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරන ලදී. 2016 වර්ෂතේ දි රු.මි. 200 ක් තයොදා 

ගිලමින් මඩකළුරව, මන්නාරම හා වවුිලයා යන දිස්ත්රික්කවල ප්රජා යිනතල පහසුකම් සාංවර්ධානය හා 

බදු් ල හා තමොණරාගල ාමිය ජල සම්පාදනය හා සිලපාරක්ෂාව  වැඩිදියුණු කිරිම යන වැඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කරන ලදී. තම් සඳහා 2016 වර්ෂතේ රු. මිලි. 119 ක ුතදලක් වැය වී ඇත. මිට අමතරව 

ගා් ල දිස්ත්රික්කයට වැසිකිලි 224 ද හම්බන්තතොට දිසත්්රික්කතේ තිස්සමහාරාමයට වැසිකිලි 50 ක් සැදිම 

සදහා  ප්රතිපාදන ලබා තදන ලදි. තවද ජල තපෝෂක ප්රතීශ සාංරක්ෂණය කිරිම තවනුතවන් පැල සිටුවිම 

සදහා ද ප්රතිපාදන ලබා තදන ලදි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇහැිනයතගොඩ ජල තපෝෂක ප්රතීශය සාංරක්ෂණය 

කිරීම - ුරවක් පැල සිටුවීම 

 

ඇහැිනයතගොඩ ජල තපෝෂක ප්රතීශය සාංරක්ෂණය 

කිරීම - කාබිලක වගාව 
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06.  අණජ්ල තලමනාාතරණ  හා ෛැසිර ජ්ල  රැස් කිි ම පිළිබද් ණළාත් ණාලනා ආ ත්නා ්ද  එ 

ත්ාෂකෂිවත නිලධාි ්ද සද්හා ුලහුණු ෛැයමුළු ණැෛැත්වීම.  
 

mQ;sl gexls iy wm c,h neyer lsrSfï moaO;s ie,iqï lsßu yd bÈlsÍu ioyd jk Y%S ,xld 

m%ñ;s අනුව  Y%S ,xld m%ñ;s wdh;kh úiska 2009 jif¾oS m%ldYhg m;alr we;' fuu m%ñ;Skag 

wkqj Y%S ,xldfõ mQ;sl gexls iy wm c,h neyer lsrSfï moaO;s ie,iqï fldg boslsrSu ioyd 

ud¾f.damfoaYhla jYfhka Ndú; lrkq we;ehs wfmalaId flf¾' tneúka" mi yd N+.; c,h 

¥IKh ùu je<elaùu msKsi ie,iqïlrejka" WmfoaYlhka" iy;sl lsrSfï wdh;khka yd  

m,d;a md,k wdh;khkays ිලලOdrSka o we;=,;aj wod, md¾Yjlrejka oekqj;a lsrSu jeo.;a 

fõ' md,d;a md,k wdh;kj, ;dlaIK ks<Odrskag f.dvke.s,s ie,iqï iy;sl lsrSfï n,h 

we;s neúka N+.; c,h ¥IKh ùu je,elaùu ioyd úYd, ld¾hh Nd¾hla bgqlsrSug Tjqka g 

yelshdjla we;'  

 fuu lreKq i<ld ne,Sfuka wk;=rej" m,d;a md,k wdh;kj, ;dlaIK ksලOdrSka 

100 la ioyd Odrs;d f.dvkexùfï oSm jHdma; jevigyka ud,djla m<d;a uÜgñka 

meje;aùu g ;SrKh lrk ,oS' ඒ අනුව බස්නාහිර, සබරගුතව, වයඹ, නැතගනහිර, දකුණ හා 

මධාම පළාත්වල jevuqළු mj;ajk ,o අතර ඉතිරි පළාත් මාතන හි ඉදිරි jir ;=ළ oS 

meje;aùu g ie,iqï lr we;' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

wmc, l<ukdlrKh yd jeisc,h tla/ia lsÍu ms<sn| jevuq¿j ‐ මහනුවර හා lළුතර 
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07. නාගර සැලුදම් කිරීේම් සහ සාංෛ්ශධනා  කිරීේම් ෛැයසටහනා 
 

 

2016 සදහා කරන ලද අයවැය කථාව මගින් රු. මිලි. 2500 ුතදලක් තමම වැඩසටහන ට තවන් කරන ලද 

අතර එමගින් රජය අතප්ත ක්ෂා කරන ලීතී නාගරික ප්රතීශවල ජල සම්පාදනය, සනීපාරක්ෂාව සහ 

යිනතල පහසුකම් සාංවර්ධානය වැිල කාර්යයන් වැඩිදියුණු කිරීමයි. 

ඒ අනුව, නගර සැලසුම් හා සාංවර්ධාන වැඩසටහන තමම අමාතාාංශය මගින් 2016 වසර සඳහා 

ක්රියාත්මක කරන ලද අභිනව වැඩසටහනක් වන අතර පළාත් 6 ක දිස්ත්රික්ක 14 ක වාපෘති 152 වැඩ 

කටයුමා එම සම්පූර්ණ ුතදල ම භාවිතය ට ගිලමින් ආරම්භ කර ඇත. එහිදී මූලික වශතයන් වත්මන් රජය 

ප්රුතඛත්වතේ ලා සලකනු ලබන තමතතක් තනොවිසදී පවතින මහජන ගැටළු විසදීතම් අරුතණින් වාපෘති 

රාශියක් ආරම්භ කිරීමට තමමගින් හැකිවී ඇත.  

ඒවා නම් අම්පාර සයින්දමරුදු ප්රතීශතේ රජතේ තගොඩනැගිලි සථ්ාපිත කිරීමට ිලසි භූමි ප්රතීශයක් 

තනොමැතිව පැවති ගැටළුව ිලරාකරණය කිරීම සදහා කැහනේ මණ්ඩලතේ ද අනුමැතිය ඇතිව කලින් 

ආරම්භ කර නවතා දමා තිබූ අක්කර 23 භූමි ප්රතීශයක් සාංවර්ධානය කිරීම ආරම්භ කරන ලදී. 2018 දී 

සම්පූර්ණ වාපෘතිය අවසන් කිරීතම් අරුතණින් තම් වසර සදහා කලුර පැති බැම්ම සකස් කිරීම (Gabion 

Wall) සහ අක්කර 23 භූමිය සාංවර්ධානය කිරීම සදහා රු. මිලි. 100 ුතදලක් ප්රතිපාදන වශතයන් තවන්කල 

අතර, ඉන් රු.මි. 59 ක් දැනට වැය කර ඉදිකිරීම් කටයුමා සිදුකර ඇත. 

මීය ට අමතරව දීර්ඝ කාලයක් තිස්තස  ගැටළුව පවතින කුරුණෑගල, මඩකලුරව, ත්රිකුණාමලය, ගම්පහ, 

මන්නාරම, යාපනය, මහනුවර, අම්පාර, වවුිලයාව, ුරත්තලම සහ නුවරඑිනය දිස්ත්රික්කවල තතෝරාගත් 

නාගරික ප්රතීශයන් හි අභන්තර මාර්ග සාංවර්ධානය කිරීම සඳහා රු. මිලි. 1,254 ක පමණ ුතදලක් 

තවන් කර ඇත. තම් යටතත් කාපේ මාර්ග කි.මීය . 70.5 ක්, තාර දැමූ මාර්ග කි.මීය . 28.3 ක් සහ තකොන්ක්රීේ 

දැමූ මාර්ග කි.මීය . 11.2 තලස ුතළු මාර්ග ප්රමාණයන් හි දිග කි.මීය . 110 ක සාංවර්ධාන කටයුමා සිදු කර ඇත. 

එතස ම අමාතාාංශය යටතත් ඇති ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය හරහා ප්රධාාන ජල වාපෘති 

මගින් ආවරණය තනොවන ප්රතීශ සැලකි් ල ට ගිලමින් කුඩා හා මධාම පරිමාණතේ ජල වාපෘති 22ක් 

සඳහා රු. මිලි. 560 ක් තවන්කර අදාල කටයුමා ආරම්භ කර ඇත. එමගින් නල ජලය තනොලබන පවු්  

1865 ට පමණ තසත සැලතස . 

ටට අමතරව ඉහත දිස්ත්රික්කයන් හි හදුනාගත් ප්රතීශවල දිගුකාලක් තිස්තස  පවතින ගැටළු තලස 

හදුනාතගන ඇති ුරස්තකාල, ක්රීඩාපිින, සායන තගොඩනැගිලි, තවළඳතපොලව් , වැසිකිලි, සුසාන භූමි, 

තවරළ දදාන, ළමා දදාන සහ සාංස්කෘතික මධාසථ්ාන වැිල තපොදු ස්ථාන සාංවර්ධානය කිරීම සඳහා 

රු.මි. 586 ක ුතදලක් තවන් කර ඇති අතර තමතස  හදුනාගත් තබොතහෝමයක් ස්ථාන කලින් ආරම්භ කර 

විවිධා තහ මා ිලසා අතරමග නවතා දමන ලද වාපෘති තශ. 

 

 
 

08. ජ්ල සම්ණාද්නා  හා සී ණාරෂකෂාෛ ෛැඩිදියුණු කිරීේම් ෛයාණිති  

 
 

ප්රතිලාභීන් - ආසන්න වශතයන් ිලවාස 107,000 ක තවතසන 426,000 ූ  ජන සාංඛාවක් සඳහා පානීය 

ජල පහසුකම් සැපතේ. තමයින් නාගරික ප්රතීශ වල 26,300 ක්ද, වමා ආශ්රිතව 15,800 ක්ද, ාමීය ය 

ප්රතීශ වල 64,900 ක්ද තශ. ාමීය ය හා වමා ප්රතීශ වල සනීපාරක්ෂක වැඩසටහන් යටතත් හඳුනා ගත් 

වැසිකිලි 43,000 ක් ඉදිකිරීමට සැලසුම්කර ඇති අතර වාපෘති කාලය - 2015 තනොවැම්බර් සිට 2020 

තනොවැම්බර් දක්වා විහිතී. 

 

 

 

 

19| පි ටු ව  



 

 

තලෝක බැාංකු ණය ආධාාර මත ක්රියාත්මක වන තමම ජල සම්පාදනය හා සනීපාරක්ෂාව වැඩි දියුණු 

කිරීතම් වාපෘතිය මගින් 2016-01-01 දින සිට 2016-12-31 දක්වා කාලය මාළ ුතලතිශ, කිලිතනොච්චි, 

කෑග් ල, රත්නුරර, බදු් ල, තමොණරාගල හා නුවරඑිනය දිස්ත්රික්කවල නාගරික, ාමීය ය හා නුවරඑිනය 

දිස්ත්රික්කතේ වමා ජනතාව සඳහා පානීය නල ජල පහසුකම් සැපයීම හා සනීපාරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම 

සඳහා තගන ඇති පියවර හා කරන ලද කාර්යයන් පිිනබඳ ප්රගතිය තමතස ය. 

නාගරික ජල සම්පාදන පහසුකම් සැපයීම යටතත් ක්රියාත්මත ූ  කෑග් ල දිස්ත්රික්කතේ ගලිගුතව, 

රත්නුරර දිස්ත්රික්කතේ පඹහින්න, කිලිතනොච්චි දිස්ත්රික්කතේ ුතලන්කාවි් , තමොණරාගල දිස්ත්රික්කතේ 

සියඹලාණ්ඩුව, ුතලතිශ දිස්ත්රික්කතේ ුතලතිශ හා බදු් ල දිස්ත්රික්කතේ හ් දුුත් ල යන පානීය ජල 

සම්පාදන තයෝජනා ්රමයන්හි 2016 වසර ප්රගතිය ට අනුව ගලිගුතව, පඹහින්න, සියඹලාණ්ඩුව හා 

හ් දුුත් ල යන නාගරික ජල සම්පාදන තයෝජනා ්රමයන් හි සැලසුම් හා තටන්ඩර් කැඳවීම අවසාන 

තකොට ඇති අතර තටන්ඩර් මණ්ඩලතේ හා තලෝක බැාංකුතශ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් තකොට ඇත. 

ුතලන්කාවි්  හා ුතලතිශයන නාගරික ජල සම්පාදන තයෝජනා ්රමයන් හි සැලසුම් කටයුමා අවසන් 

තකොට ඇත. 

නාගරික මල අපවිත්ර පිරිපහදු පීධාති අතරින් කිලිතනොච්චි හා ුතලතිශ හි සැලසුම් කටයුමා අවසන් තකොට 

ඇති අතර තටන්ඩර් මිල ගණන් කැඳවීමට කටයුමා තකොට ඇත. 

සෑම දිස්ත්රික්කයක ම නාගරික ජල සම්පාදන ්රමය ට අමතර ව ජල හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සඳහා 

ඇති ඉ් ලුම මත නව ාමීය ය ජලසම්පාදන ්රම ඉදිකිරීම සඳහා දප වාපෘති බල ප්රතීශ තතෝරා ගන්නා 

ලදී. ාමීය ය ජල නල සම්පාදනය යටතත් ප්රාතීය ය ත් කම් හා ාම ිලලධාාරී තකොේඨාශයන් හි 258,000 

ක ජනයා තවනුතවන් ආරක්ෂිත පානීය නල ජල හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීම ට සැලසුම් තකොට 

ඇත. පළුත අදියර සඳහා තතෝරා ගත් දප වාපෘතීන්වල සමාජ සජීවීකරණ කටයුමා ක්රියාත්මක කරමින් 
පවතී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ෛතුම අාං ේේ ජ්ල මූලාශ්ර පිළිසතර කිි ම 

 

මීය ට අතිතර්ක ව නැවත ුරනරුත්ථාපනය කළ යුමා ප්රජා මූල සාංවිධාාන විසින් නඩත්මා කරනු ලබන දැනට 

පවතින ාමීය ය ජල තයෝජනා ්රම සෑම දිස්ත්රික්කයකින් ම  හඳුනා  ගැනීම අවසන් තකොට ඇත. 

වමා ප්රතීශවල ජල හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීම සඳහා දත්ත එකමා කිරීම හා වමා ප්රුතඛතා ගත 

කිරීම සිදු තකොට ඇත. පළුත අදියතර් දප වාපෘතීන් සඳහා සැලසුම් හා සමාජ සජීවීකරණ කටයුමා  

කටයුමා ආරම්භ තකොට ඇත. 
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            ෛතුම අාං ේේ ජ්නාත්ාෛ ද්ැුවම්ෛත් තරිය්ද 

 

ාමීය ය හා වමා ප්රතීශවල සනීපාරක්ෂක වැඩසටහන් යටතත් හඳුනා ගත් වැසිකිලි 43,000 අමාරින් 5,435 

ක ඉදිකිරීම සඳහා අදාළ ප්රතිලාභී පවු්  තවනුතවන් ුතද්  වාරික දැනටමත් ිලකුත් තකොට ඇත. එතස ම 

ප්රතිලාභී පවු්  විසින් ඉදිකිරීම් කටයුමා ආරම්භ කරනු ලැබ ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ුලුපෂකකුඩිඉරුප්ුල ග්රාම නිලධාරී ේතොඨාශා ේේ 
සී ණාරෂකෂත ආධාර ේබද්ාදීේම් උත්සෛ 
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 ඉටුතල තා්ශ  ්ද 
 

01. මානාෛ සම්ණත් සාංෛ්ශධනා  
 

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පදන අමාතාාංශය තවත පැවරී ඇති වගකීම ඉටුකිරීතම් දී මහජනතාව ට 

කාර්යක්ෂම තස වාවක් සැපයීම සඳහා මානව සම්පත් හා මූල කළමනාකරණය පාලන අාංශය ට පැවරී 

ඇති කාර්යභාරය තශ. 

2016 ෛ්ශෂේේ නාෛ බඳෛා ගැී ම් 

 කාර්යාල තස වක තස වය - 08 

 කාර්ය මණ්ඩල විස්තර 2016 (පිටු අාංක 31 හා 32 ) 

 

2016 ෛ්ශෂ  තුමළ ණෛත්ෛනා ලද් ඵලද්ායිත්ා ෛැයසටහ්ද 

 

 2016.06.22, 23 සහ 24 - ලලදායිතා ත් කම් කාර්යාලතේ පැවති ලලදායිතා ුරහුණුව ට  

ිලලධාාරීන් 05ක් සහභාගී කරවීම. 

 

2016 ෛ්ශෂේේ ණැෛති ුදභසාධත ෛැයසටහ්ද 
 

 2016.05.07 - අවුරුදු දත්සවය 

 2016.06.18,19 - තපොතසොන් දත්සවය 

 

 

2016 ෛ්ශෂේේ විේේ  ුලහුණු ෛැයසටහ්ද  
 

 විතීශ ුරහුණු වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී වී ඇති කාර්ය මණ්ඩලතේ ිලලධාාරීන් ගණන - 18 කි. 

 

2016 ෛ්ශෂේේ ලබා ුප්ද ෛාහනා බලණත්ර  
 

 නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාතාාංශය - නැත 

 ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය - 22 

 

2016 ෛ්ශෂ  තුමළ ෛාචිත පිළිතුමරු අේප්ෂකෂා තළ, 
 

 වාචික පිිනමාරු - 14 

 ස්ථාවර ිලතයෝග - 07 

 දප කාරක සභා - නැත. 

 

2016 ෛ්ශෂ  තුමළ ඉදිි ණත් තළ අමාත්ය මණ්යල සාංේේ  හා න්රණ 
 

 අමාත මණ්ඩල සාංතීශ - 55 

 අනුමත තීරණ - 28 
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2016 ෛ්ශෂ  තුමළ ණැෛති ුලහුණු ෛැයසටහ්ද  
 

 

ආ ත්නාේේ නාම ුලහුණු ෛැයසටහනා සහභාගී වූ නිලධාරී්ද ගණනා 
 

මාදුරුඔය - යුධා හුතදා ුරහුණු පාසල 
හැකියා වර්ධාන හා නායකත්ව 
ුරහුණු වැඩුතළුව - අමාතාාංශ 
මාණ්ඩලික ිලලධාාරීන් සඳහා 

50 

මාදුරුඔය - යුධා හුතදා ුරහුණු පාසල 
හැකියා වර්ධාන හා නායකත්ව 
ුරහුණු වැඩුතළුව - අමාතාාංශ 
කාර්යමණ්ඩලය සඳහා 

11 

විතීශ සම්පත් තදපාර්තතම්න්මාව 
2016-2018 රාජ ආතයෝජන 
වැඩසටහන මත පාර්ශවකරුවන් 
තහ දපතීශන වැඩුතළුව 

02 

කැළණිය විශ්වවිදාලය 
භාෂා හා භාෂණ පරිවර්ථන 
ඩිප්ත තලොමා පාඨමාලාව - 2 වන 
අදියරය 

01 

ජාතික ලලදායිතා ත් කම් 
කාර්යාලය 

වැඩ අධානය පිිනබඳ එක්දින 
ුරහුණු වැඩුතළුව 

01 

කඳුරට නව ගම්මාන, යිනතල 
පහසුකම් හා ප්රජා සාංවර්ධාන 
අමාතාාංශය 
 

වමා ප්රජාවතහ සාමාජීය හා ආර්ථික 
සාංවර්ධානය සඳහා 2016/2020 
ක්රියාකාරී සැලැස්තම් ජාතික 
සැලසුම්වල ක්රියාකාරකම් 
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා දින 01 ක 
වැඩුතළුව 

01 

USAID ආයතනය 

රාජ හා තපෞීගලික සහභාගීත්වය 
සමාරම්භක අවස්ථාව හා ජාතික 

සාකච්ඡාව  -2016 සැප්ත තැම්බර් 26 
සිට ඔක්තතෝබර් 4 

01 

දිස්ත්රික් ත් කම් කාර්යාලය 

රාජ කළමනාකරණ සහකාර 
තස වයට බඳවා ගත් නවක 
ිලලධාාරීන් සඳහා තස වාරම්භක 
ුරහුණු පාඨමාලාව 

01 

තමොටර් රථ ප්රවාහන 
තදපාර්ථතම්න්මාව 

වායු විතමෝචන ප්රමිතීන් 
පවත්වාතගන යාම පිිනබඳව රාජ 
ආයතන වලට සම්බන්ධා ප්රවාහන 
ිලලධාාරීන් දැනුවත් කිරීතම් 
වැඩුතලුව 

01 

ජනාධිපති කාර්යාලය 

 

"ජනපතිට කියන්න" වැඩසටහනට 
අදාළව  නව දත්ත පීධාතියක් 
හඳුන්වා දීම සඳහා ූ  ුරහුණු 
වැඩසටහන 

03 

ජාතික ත් ඛනාරක්ෂක 
තදපාර්තතම්න්මාව 

රාජ ත් ඛන පරිපාලනය හා 
ත් ඛනාරක්ෂක නීතිය පිිනබඳව 
රාජ ිලලධාාරීන් දැනුවත් කිරීතම් 
පාඨමාලාව 

01 

USAID ආයතනය 
ප්රසම්පාදන ුරහුණු වැඩුතළුව 2016 
තනොවැ 17 සිට 25 දක්වා 

02 

මහවැලි සාංවර්ධාන හා පරිසර 
අමාතාාංශය  

රජයට අයත් තගොඩනැගිලි 
සම්බන්ධා දත්ත පීධාතියක් සැකසීම 
සඳහා අනුමැතිය ලබාගැනීම 
සම්බන්ධා වැඩසටහන  

01 
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ආ ත්නාේේ නාම ුලහුණු ෛැයසටහනා 
 

සහභාගී වූ නිලධාරී්ද ගණනා 
 

වාපෘති කළමනාකරණ හා 
අධීක්ෂණ තදපාර්තතම්න්මාව  
 

අමාතාාංශ සතිපතා ලගාකරගත් 
ප්රගතිය වාර්තා කිරීම  

01 

කඳුරට නව ගම්මාන, යිනතල 
පහසුකම් හා ප්රජා සාංවර්ධාන 
අමාතාාංශය 
 

වමා ප්රජාවතහ සාමාජීය හා ආර්ථික 
සාංවර්ධානය සඳහා 2016/2020 
ක්රියාකාරී සැලැස්තම් ජාතික 
සැලසුම්වල ක්රියාකාරකම් 
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා දින 01 ක 
වැඩුතළුව 
 

01 

ශ්රී ලාංකා විදුලිසාංතීශ ිලයාමන  

පාර්ශවකරුවන්තහ දපතීශන 

වැඩුතළුව "National Broadband 
Policy for Sri Lanka" 
 

01 

රජතේ ගිණුම් පිිනබඳ කාරක සභාව 

රජතේ ගිණුම් පිිනබඳ කාරක 
සභාතශ විෂය පථයට අයත් වන 
සියළුම ආයතනවල තභෞතික හා 
මූල කාර්ය සාධානය පිිනබඳ 
ඇගයීම සඳහා පරිගණක මාර්ගගත 

්රමයට (online) තතොරමාරු 
කැඳවීම පිිනබඳ ුරහුණු වැඩසටහන 
 

01 

කඳුරට නව ගම්මාන, යිනතල 
පහසුකම් හා ප්රජා සාංවර්ධාන 
අමාතාාංශය 
 

වමා ප්රජාවතහ සාමාජීය හා ආර්ථික 
සාංවර්ධානය සඳහා 2016/2020 
ක්රියාකාරී සැලැස්තම් ජාතික 
සැලසුම්වල ක්රියාකාරකම් 
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා දින 01 ක 
වැඩුතළුව 
 

01 

තමෝටර් රථ ප්රවාහන 
තදපාර්තතම්න්මාව 

විතමෝචක ප්රමිතීන් පවත්වාතගන 
යාම පිිනබඳව රාජය ආයතනවලට 
සම්බන්ධා ප්රවාහන ිලලධාාරීන් 
දැනුවත් කිරීතම වැඩුතළුව 
 

01 

 

 

02. ේමේහයුම් තටයුතුම 

 

අමාතාාංශය හා අමාතාාංශය යටතත් පවතින ආයතන විසින් ක්රියාත්මක වාපෘතිවලට අදාළ 

තමතහයුම් කටයුමා සදහා තවනම ම අාංශයක් සථ්ාපිත කර ඇති අතර, 2016 වර්ෂය මාළ  එම වාපෘති 

කාර්යක්ෂම හා ලලදායී තලස ක්රියාත්මක කිරීම ජාතික අයවැය ච්ර් ඛය අනුව වාපෘතිවල ප්රගතිය 

වාර්තා කිරීම ද තමම අාංශය විසින් ඉටු කරනු ලැතේ. එතමන් ම ප්රගති වාර්තාව, ආතයෝජන සැලැස්ම, 

ක්රියාකාරී  සැලැස්ම සහ කාර්ය සාධාන  වාර්තාව පිිනතයල කිරීම තමම අාංශය විසින් සිදු තකතර්. 

 

වාපෘති තමතහයුම් කාර්යයන් තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා 2015 වර්ෂය මාළ දී  ආසියානු 

සාංවර්ධාන බැාංකුතශ තාක්ෂණික හා මූල සහාය ඇතිව වාපෘති කළමනාකරණය හා තමතහයුම් කටයුමා 

සඳහා (Online Project Management System) ආසියානු සාංවර්ධාන බැාංකු වාපෘති සඳහා 

කළමනාකරණ තමතහයුම් මාර්ගස්ත පීධාතියක් සකස් කිරීම ආරම්භ කරන ලද අතර එය 2016 

වර්ෂතේ තදසැම්බර් මස 26 දින දියත් කරන ලදී. 
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2.1 පිබිේද්මු ේණොේලෝදනාරුෛ ෛැයසටහනා  

 

පිහතදුත තපොතලොන්නරුව සාංවර්ධාන වැඩසටහන යටතත් නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාතාංශතේ 

තමතහයවීම යටතත් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟින් 2016-2019 සිවු අවුරුදු 

කාලසීමාව මාළ රුපිය්  මිලියන 6,500 කට ආසන්න ුතදලක් වැය කර ප්රධාාන වාපෘති 12  ක් 

ක්රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර තම් වනවිට දප වපෘති 44  ක වැඩ ආරම්භ කර ඉන් දප 

වාපෘති 12 ක වැඩ අවසන් කර ඇත. තමම වාපෘති සිය් ල ිලම කල විට තන්වාසිකයින් 128,000 කට 

ද සාං්රමිකයින් 1,090,000 කටද තවද පාස්  සිසුන් 80,000 කට හා වකුගඩු තරෝග සහිත ුරීගලයින් 

5,500 කට සුරක්ෂිත පානීය ජල පහසුකම් සැලතස . 

මීය ට අමතරව, තපොතලොන්නරුව දිස්ත්රික්කය මාළ චීන රජතේ ආධාාර ඇතිව රුපිය්  මිලියන 55,000 කට 

ආසන්න ුතදලක් වැයකර මහා පරිමාණ ජල සම්පාදන තයෝජනා ්රමයක් ක්රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් 

කරමින් පවතී.තමම තයෝජනා ්රමය මාිනන් දිස්ත්රික්කතේ දැඩි ජල හි යක් පවතින වැලිකන්ද, ඇලහැර 

සහ ලාංකාුරර ප්රාතීය ය ත් කම් තකොේඨාශවලට ුරර්ණ වශතයන් ද තමන්කඩුව, දිඹුලාගල හා 

හිගුරක්තගොඩ ප්රාතීය ය ත් කම් තකොේඨාශවල දැනට නල ජල පහසුකම් තනොමැති පවු් වලට ද පාිලය 

ජල පහසුකම් ලබා ගැනීතම් අවසථ්ාව ඇතිතශ. තමම වාපෘතිය මඟින් 350,000 කට ආසන්න 

ජනගහනයකට ප්රතිලාභ හිමිතශ. තමම වාපෘති සිය් ල ිලම කල විට දිස්ත්රික්කතේ දැනට 95.7% ක් 

වන සුරක්ෂිත පාිලය ජල ආවරණය 100% දක්වා වර්ධානය තශ. දිස්ත්රික්කතේ ජනතාවතහ ිලතරෝගී 

සම්පන්න බව සඳහා තමම වාපෘති තබතහවින් ඉවහ්  වනු ඇත.  

 

 

03. මහජ්නා ණැියිවලි ලැබීම් හා ඊට විසුපම් ලබාදීම. 
 

අමාතාාංශයට විවිධා කරුණු සම්බන්ධාව මහජනතාවතගන් ලැතබන පැමිණිලිවලට කඩිනම් විසදුම් 

ලබාදීම සඳහා අධාක්ෂවරතයකු යටතත් විතශ ෂ විමර්ෂණ අාංශයක් පිහිටුවා ඇති අතර, තමම අාංශයට 

2016 වර්ෂය මාළ ඒ ඒ ක්තෂ ත්ර අනුව ලැබුණු පැමිණිලි සාංඛාව හා විසදුම් ලබාදුන් පැමිණිලි සාංඛාව 

පහත වගුතවන් තපන්නුම් කරනු ලබයි. 
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“ජ්නාණතිට කි ්දනා” ෛැයසටහනා  ටේත් අමාත්යාාං  ට ලැු ණු මහජ්නා ඉ්ල්වම්ෛල පිළිතුමරු 

පිළිබඳ සාරාාං   2016 ෛසර 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. අභය ්දත්ර විගණනා තටයුතුම  
 

 

 

අමාතාාංශය විසින් ක්රියාත්මක වාපෘති හා වැඩසටහන් වල විිලවිද භාවයකින් යුමාව ක්රියාත්මක කිරීම 

සඳහා අමාතාාංශය මාළ අභන්තර විගණන අාංශයක් ස්ථාපිත කර ඇති අතර, 2016 වර්ෂය මාළ දී පහත 

සඳහන් විගණන කාර්යයන් ඉටු කරනු ලැබ ඇත. 

 

 

4.1 විගණනා තටයුතුම - අමාත්යාාං   

 

i. අමාතාාංශතේ ගිණුම් හා තගවීම් කටයුමා පරීක්ෂාව . 

ii. නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන අමාතාාංශතේ වාහන පාලනය හා ඉන්ධාන පරිහරණය 

(2015) පිිනබඳව සිදු කරන ලද විගණන පරීක්ෂාව. 

 

 

 

 

අනු 
අාංකය 

මාසය ලැබුණු ඉ් ලීම් ගණන ලැබුණු පිිනමාරු ගණන 

01. ජනවාරි 104 19 

02. තපබරවාරි 35 03 

03. මාර්මා 50 11 

04. අතප්ර ්  93 05 

05. මැයි 52 03 

06.  කිල 80 07 

07. ජූලි 70 10 

08. අතගෝස්මා 82 09 

09. සැප්ත තැම්බර් 100 16 

10. ඔක්තතෝබර් 85 09 

11. තනොවැම්බර් 36 01 

12. තදසැම්බර් 22 01 

එතතුමෛ 809 94 
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4.2 විම්ශ නා තටයුතුම - අමාත්යාාං   

i. ජයන්ත ඒකනායක මහතාතහ තකොන්ත්රාත් තස වා කාලය අවසන් කිරීමට එතරහිව ඉදිරිපත්  

කරන ලද අභියාචනය සම්බන්ධා විමර්ශනය. 

ii. අමාතාාංශතේ තජෂ්ඨ  දපතීශක තනමාරට පත් කිරීම පිිනබඳ විමර්ශනය. 

iii. වකුගඩු තරෝගාශ්රිත ප්රතීශවලට ජල පිරිපහදු යන්ත්ර තබදාහැරීතම් වැඩපිිනතවල පිිනබඳව සිදු 

කළ විමර්ශනය. 

iv. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලතේ දූෂණ මර්ධාන කාර්යාලය විසින් එවන ලද 

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලතේ හා අමාතාාංශතේ ිලලධාාරීන් ට එතරහිව 

එවන ලද තපත්සම සම්බන්ධාව සිදු කරන ලද විමර්ශනය. 

v. දූෂණ මර්ධාන කමිටු ත් කම් කාර්යාලය විසින් එවා ඇති නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන 

අමාතාාංශතේ ිලලධාාරීන් ට එතරහිව ඉදිරිපත් කර ඇති ිලර්නාමික පැමිණිලි සම්බන්ධා 

විමර්ශනය. 

 

 

4.3 විගණනා තටයුතුම - ජ්ාතිත ජ්ල සම්ණාද්නා හා ජ්ලාණෛහනා මණ්යල  

 

i. බදු් ල හා තමොණරාගල ාමීය ය ජලසම්පාදනය හා සනීපාරක්ෂක තස වා දියුණු කිරීතම් 

වාපෘතිය පිිනබඳව සිදු කරන ලද විගණන පරීක්ෂාව. 

ii. කළුග  ජල සම්පාදන වාපෘතිතේ 2015 වර්ෂයට අදාල ව සිදු කරනු ලබන විගණන 

පරීක්ෂණය. 

iii. විස්  මහනුවර ජල සම්පාදන වාපෘතිතේ 2015 වර්ෂයට අදාලව සිදු කරනු ලබන විගණන 

පරීක්ෂණය. 

 

 

4.4 විගණනාතටයුතුම - ජ්ාතිත ්රජ්ා ජ්ල සැණයුම් ේද්ණා්ශත්ේම්්දතුමෛ 

 

i. තකොළඹ දිස්ත්රික්කතේ ප්රජා මූල සාංවිධාාන හයක් පිිනබඳව සිදු කරන ලද විගණන පරීක්ෂාව. 

ii. අනුරාධාුරර දිස්ත්රික්කතේ ප්රජා මූල සාංවිධාාන දහයක් පිිනබඳව සිදු කරන ලද විගණන 

පරීක්ෂාව. 

iii. තකොළඹ දිස්ත්රික්කතේ ප්රජා මූල සාංවිධාාන එතකොලහක් පිිනබඳව සිදු කරන ලද විගණන 

පරීක්ෂාව. 

iv. අනුරාධාුරර දිස්ත්රික් ප්රජා මූල සාංවිධාාන නවයක් පිිනබඳව සිදු කරන ලද විගණන පරීක්ෂාව 

v. රත්නුරර දිස්ත්රික්කතේ හා කෑග් ල දිස්ත්රික්කතේ අහඹු තලස තතෝරාගත් ප්රජා මූල සාංවිධාාන 

හතක් පිිනබඳව විගණන පරීක්ෂාව. 

vi. කළුතර දිස්ත්රික්කතේ අහඹු තලස තතෝරාගත් ප්රජා මූල සාංවිධාාන හතක් පිිනබඳව සිදුකරන ලද 

විගණන පරීක්ෂාව 

vii. ගම්පහ දිස්ත්රික්කතේ අහඹු තලස තතෝරාගත් ප්රජා මූලසාංවිධාාන හතක් පිිනබඳව සිදුකරන ලද 

විගණන පරීක්ෂාව 
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05. ත්ාෂකෂිවත හා ්රසම්ණාද්නා තටයුතුම 
 

5.1 ත්ාෂකෂිවත තටයුතුම 
 

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන  මණ්ඩලය මගින් සිදුකරන ජල සම්පාදන හා මලාපවහන වාපෘති 
සැලසුම් කර ක්රියාත්මක කීරීම සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සහ අතනකුත් 
ආයතන සමග සම්බන්ධීකරණය  කිරීම. 
 

මීය ට අමතරව, වාපෘති සඳහා ූ  ප්රසම්පාදනකටයුමා සහ ක්රියාත්මක තවමින් පවතින වාපෘතිවල ඇතිවන 

තාක්ෂණික හා තවනත් ගැටළු සම්බන්ධාතයන්  අදාල ආයතන සම  සම්බන්ධීකරණය  කරමින් ගැටළු 

ිලරාකරණය කර වාපෘති කාර්යක්ෂමව හා ලලදායීතාවතයන් යුක්තව ිලම කිරීම සඳහා අවශ 

දායකත්වය ලබාදීම සහ අමාත මණ්ඩල පත්රිකා පිිනතයල කිරීම තාක්ෂණික අාංශය මගින් සිදුතකතර් 
 

5.2 ්රසම්ණාද්නා තටයුතුම 
 

අමාතාාංශය හා ඒ යටතත් පවතින ආයතන විසින් ක්රියාත්මක වාපෘතිවල ප්රසම්පාදන කාර්යයන් 

පිිනබඳ සමසථ් වගකීම අමාතාාංශයට පැවරී ඇත. විතශ ෂතයන් විතීශ අරුතද්  යටතත් ක්රියාත්මක මහා 

පරිමාණ වාපෘති රාශියක් ක්රියාත්මක වන බැවින් ටට අදාළ විශාල වගකීම් රාශියක් අමාතාාංශය ට 

පැවරී ඇති අතර, එම වගකීම ඉටුකිරීම සඳහා අමාතාාංශය මාළ තවන ම ප්රසම්පාදන අාංශයක් ස්ථාපිත 

කර ඇත.  
 

 

2016 ෛසේ්ශ CAPC, SCAPC, CANC, CPCC, MPC,& CPCM ෛයාණිතිෛල ේට්දය්ශ 
්රද්ානා ්දේ  සාරාාං ගත් ්රගති  ණහත් ේලස ද්ැෂකවි  හැත. 

 
 

ප්රසම්පාදන කමිටුව 
 

අවසන් කරන ලද 
 

දැනට ක්රියාත්මක තවමින් 
පවතින 

 
අමාත මණ්ඩල ප්රසම්පාදන කමිටු 
තීරණ 
 

 
8 

 
43 

 
අමාතාාංශ මේටතම් ප්රසම්පාදන කමිටු 
තිරණ 
 

 
28 

 
12 

 
 

06. ඉයම් තටයුතුම 
 

අමාතාාංශය යටතත් ඇති ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් ලාංකාව ුරරා 
ක්රියාත්මක කරනු ලබන ජල සම්පාදන, අප ජල හා මලාපවහන වාපෘතිවල ඉදිකිරීම් සඳහා අවශ 
ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීතම් ක්රියාවලිතේ කටයුමා සඳහා සහාය වීම ඉඩම් අාංශතේ කාර්යභාරයයි. තමම 
ඉඩම් සාමාන ක්රියාපිනපාිනය යටතත් අත්කර ගැනීම, හදිසි අවශතාවය යටතත් කඩිනමින් අත්කර 
ගැනීම, ප්රතශශ මාර්ග සඳහා පරවශතාවය අත්කර ගැනීම, රජය සමා ඉඩම් බදු පදනම මගින් පවරා 
ගැනීම සිදු කරනු ලබයි. එහිදී ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල පනතට හා ඉඩම් අත්කර 
ගැනීතම් පනතට අනුව නීතිමය අවශතා ඉටුකරදීම, ිලයුතකරණය, සම්බන්ධීකරණය, තීරණ ගැනීම, 
ගැටළු විසීම හා ප්රගතිය සමාතලෝචනය කිරීම යන කටයුමා මගින් අත්කර ගැනීතම් ක්රියාවලිය සඳහා 
සහාය තශ. 
 
මීය ට අමතරව ලුනාව පරිසර ප්රවර්ධාන හා ප්රජා සාංවර්ධාන වාපෘතිතේ ගැටළු, ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් 
තදපාර්තතම්න්මාතශ ඉඩම් අත්කර ගැනීම් ඉ් ලීම්, ඉඩම් හිමිකරුවන්තහ ගැටළු හා ඉඩම් අයත් තවනත් 
ආයතන මගින් ඉදිරිපත් වන ගැටළු විසීම සඳහා සහාය වීම. 
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2016.01.01 සිරට 2016.12. 1 ද්ෂකෛා ්රගති . 

 

1.  නව අත්පත් තයෝජනා (භාෂාත්රතයන් ගැසේ කිරීම සඳහා)  රජතේ ුතද්රණාලය  -  71 
 (ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල           
 පනතත් 92 වගන්තිය යටතත් ිලයමය) 
 

2. නව අත්පත් තයෝජනා සඳහා අත්කර ගැනීතම් ඉ් ලුම්පත්ර යැවීම ඉඩම් අමාතාාංශය - 38 
(ඉඩම් අත්කර ගැනීතම් පනතත් 2 වගන්තිතේ ිලයමය) 

3. සාංතශෝධාන ඉදිරිපත් කිරීම                                                        රජතේ ුතද්රණාලය  - 05 
(මණ්ඩල පනතත් 92 වගන්තිය යටතත් ශුීධිපත්ර) 

4. විතරෝධාතා විමසීම                                                   ඉඩම් අමාතාාංශය  - 18 
(ඉඩම් අත්කර ගැනීතම් පනතත් 4 වගන්තිතේ ිලයමය) 

5. කඩිනමින් භුක්තිය භාර ගැනීතම් ඉ් ලීම                                    ඉඩම් අමාතාාංශය - 34 
(ඉ.අ. පනතත් 38(අ), 38(ආ) අමාරු විධාාන ආඥාව)                 

6. අත්කර ගැනීම අත්හැර දැමීය තම් ඉ් ලීම්                                       ඉඩම් අමාතාාංශය - 03 
(ඉ.අ. පනතත් 50 වගන්තිය යටතත් ිලයමය)                 

7. අවසමා ඉ් ලීම්                                                    ඉඩම් අමාතාාංශය  - 04 
(ඉ.අ. පනතත් 39(අ)(1) යටතත්)                  

8. විතරෝධාතා පරීක්ෂණ /තීරණය දැනුම් දීම                                     ඉඩම් අමාතාාංශය - 07 
(ඉ.අ. පනතත් 4 වගන්තියට අනුව)   

9. තවනත් ආයතනවලින් ඉදිරිපත් වන ගැටළු                        මණ්ඩලය/අදාළ ආයතන - 12 
සඳහා කටයුමා කිරීම 

10. මහජනතාව තවතින් ඉදිරිපත් වන ගැටළු 
 සඳහා කටයුමා කිරීම 
 
11. ප්රගතිය සමාතලෝචනය කිරීම            මණ්ඩලය/ඉඩම් අමා./ුතද්රණාලය/මිිලන්තදෝරු -  02 

(මාසික ප්රගති සමාතලෝචන රැස්වීම)       තදපා./තක්තස රු තදපා. සහභාගීත්වතයන්   
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07. අමත්යාාං ේේ 2016 ෛ්ශෂ  තුමළ මූලධනා හා ුලනාරාෛ්ශානා වි ද්ම් ෛල ්රගති  

ෛයාණිති  / විස්ත්ර  ශුේධ ්රතිණාද්නා  මුළු වි ද්ම ්රතිණාද්නා ඉතිි   මුළු වි ද්ම 

2016 2016.12.31 2016.12.31 % 

රු. රු. රු.   

ුලනාරාෛ්ශානා වි ද්ම්             171,066,125.00              166,951,547.61                4,214,577.39           96.08  

01-අමාත කාර්යාලය                24,250,900.00                 23,198,467.81                 1,152,432.19            95.27  

02-පරිපාලන හා ආයතන තස වා              125,182,500.00               123,321,329.67                 1,861,170.33            98.51  

11-රාජ අමාත කාර්යාලය                21,632,725.00                 20,431,750.13                 1,200,974.87            94.45  

          

මූලධනා වි ද්ම්        34,560,239,358.00         26,412,197,125.00         8,150,039,233.00           60.16  

01-අමාත කාර්යාලය                45,559,975.00                 40,743,879.03                 4,816,095.97            89.43  

02-පරිපාලන හා ආයතන තස වා         25,004,532,300.00          22,551,880,506.11          2,452,651,793.89            90.19  

11-රාජ අමාත කාර්යාලය                45,454,600.00                   1,346,403.72               44,105,196.28              2.96  

03-ජල සැපයුම් අාංශතේ ප්රජා ජල පහසුකම්           6,326,375,901.00            2,125,569,290.77          4,200,806,610.23            33.60  

04-නැගී එන කුඩා නගර ජල සම්පාදන 
     තයෝජනා ්රම 

          1,500,000,000.00            1,109,522,378.33             392,477,621.67            73.83  

05-මහා පරිමාණ ජල සම්පාදන හා  
     සනීපාරක්ෂක තයෝජනා්රම 

          1,219,435,662.00               304,523,747.04             914,911,914.96            24.97  

06-සුනාමිතයන් විපතට පත් ප්රතීශ සඳහා  
     ජල සම්පාදනයහා සනීපාරක්ෂාව 

                 2,880,920.00                   2,880,920.00   -          100.00  

07-මලාපවහන පීධාති              416,000,000.00               275,730,000.00             140,270,000.00            66.28  

මුළු වි ද්ම        34,731,305,483.00         26,579,148,672.61         8,154,253,810.39           78.12  
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අමාත්යාාං   සඳහා අුවමත් තා්ශ  මණ්යල  
 

  ත්නාතුමර ේසේෛ  
අුවමත් 
සාංඛ්යාෛ 

ත්ත්ය 
සාංඛ්යාෛ 

ුලරප්ණාඩු 

1 ත් කම්   01 01 නැත 

2 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ 
අමාතාාංශතේ ත් කම්  

01 01 නැත 

3 අතිතර්ක ත් කම්  
ශ්රී.ලාං.ප.තස  
(විතශ ෂ) 

01 01 නැත 

4 අතිතර්ක ත් කම් (සාංවර්ධාන) 
ශ්රී.ලාං.ප.තස  
(විතශ ෂ) 

01 01 නැත 

5 අතිතර්ක ත් කම් (තාක්ෂණ) 
ශ්රී.ලාං.ඉ.තස  
(විතශ ෂ) 

01 01 නැත 

6 තජෂ්ඨ වැඩසටහන් අධාක්ෂ  
ශ්රී.ලාං.්රම.තස  
(විතශ ෂ) 

01 01 නැත 

7 තජෂ්ඨ සහකාර ත් කම්  ශ්රී.ලාං.ප.තස  I 01 01 නැත 

8 අධාක්ෂ (ඉඩම්) ශ්රී.ලාං.ප.තස   I 01 01 නැත 

9 අධාක්ෂ ( සාංවර්ධාන) ශ්රී.ලාං.ප.තස  I 01 නැත 01 

10 අධාක්ෂ ( ප්රසම්පාදන) ශ්රී.ලාං.ඉ.තස  I 01 01 නැත 

11 අධාක්ෂ ( විතශ ෂ විමර්ෂන) ශ්රී.ලාං.ප.තස  I 01 නැත 01 

12 අධාක්ෂ (තාක්ෂණ) ශ්රී.ලාං.ඉ.තස   I 01 නැත 01 

13 අධාක්ෂ ( සැලසුම් හා තමතහයුම්) ශ්රී.ලාං.්රම.තස  I 01 01 නැත 

14 ප්රධාාන ගණකාධිකාරි ශ්රී.ලාං.ග.තස  I 01 01 නැත 

15 ප්රධාාන අභන්තර විගණක ශ්රී.ලාං.ග.තස  I 01 01 නැත 

16 ගණකාධිකාරි 
ශ්රී.ලාං.ග.තස  
III/II 

02 01 01 

17 ිලතයෝජ / සහකාර අධාක්ෂ (සාංවර්ධාන)  
ශ්රී.ලාං.ප.තස   
III/II 

01 01 නැත 

18 ිලතයෝජ / සහකාර අධාක්ෂ (ඉඩම්) 
ශ්රී.ලාං.ප.තස  
III/II 

01 නැත 01 

19 ිලතයෝජ / සහකාර අධාක්ෂ (සාංවර්ධාන)  
ශ්රී.ලාං.ඉ.තස  
III/II 

01 01 නැත 

20 ිලතයෝ/සහ.අධා (සැලසුම් හා තමතහයුම්) 
ශ්රී.ලාං.්ර.තස  
III/II 

02 02 නැත 

21 සහකාර අධාක්ෂ (සැලසුම්) 
ශ්රී.ලාං.්ර.තස  
III/II 

(අධිතස වක) 
02 02 නැත 

22 
ිලතයෝජ/ සහ. අධාක්ෂ (විතශ ෂ 
විමර්ෂන) 

ශ්රී.ලාං.ප.තස  
III/II 

01 01 නැත 

23 ිලතයෝජ/ සහ. අධාක්ෂ (ප්රසම්පාදන) 
ශ්රී.ලාං.ඉ.තස  
III/II 

01 01 නැත 

24 සහකාර ත් කම් ශ්රී.ලාං.ප.තස   III 01 01 නැත 

25 පරිපාලන ිලලධාාරි 
රා.ක.සහ අධි 
පන්තිය  

02 01 01 

26 භාෂා පරිවර්තක ( සිාංහල/තදමළ/ඉාංශ්රිසි) 
භාෂා පරිවර්තක 

තස වය 
03 01 02 

27 ත් කම්මාමාතහ සම්බන්ධීකරණ ත් කම් තාවකාලික 01 01 නැත 

28 රාජ කළමනාකරණ සහකාර තස වය 
රා.ක.ස.තස . 
I/II/III 

32 21 11 

29 අයවැය සහකාර  ආශ්රිත ිලලධාාරී 02 01 01 
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  ත්නාතුමර ේසේෛ  
අුවමත් 
සාංඛ්යාෛ 

ත්ත්ය 
සාංඛ්යාෛ 

ුලරප්ණාඩු 

30 ගිණුම් සහකාර ආශ්රිත ිලලධාාරී 02 02 නැත  

31 සැලසුම් සහකාර ආශ්රිත ිලලධාාරී 04 01 03 

32 මානව සම්පත් සහකාර  ආශ්රිත ිලලධාාරී 01 01 නැත 

33 සාංවර්ධාන සහකාර ආශ්රිත ිලලධාාරී 06 02 04 

34 ප්රසම්පාදන සහකාර ආශ්රිත ිලලධාාරී 01 නැත 01 

35 තතොරමාරු තාක්ෂණ සහකාර  ආශ්රිත ිලලධාාරී 02 01 01 

36 විගණන සහකාර  ආශ්රිත ිලලධාාරී 01 නැත 01 

37 සාංවර්ධාන ිලලධාාරී  සාංවර්ධාන ිලලධාාරි  26 23 03 

38 
තතොරමාරු හා සන්ිලතශදන තාක්ෂණ 
සහකාර  

ශ්රී.ලාං.තතො. හා 
තා.තස   

02 01 01 

39 කැමරා ක්රියාකරු (වීඩිතයෝ)  තාවකාලික 01 නැත 01 

40 ඡායාරූප ශි් පී  තාවකාලික 01 නැත 01 

41 කාර්මික සහකාර  තදපාර්තතම්න්මාගත 01 නැත 01 

42 රියදුරු I/II/III  රියදුරු තස වය  16 15 නැත 

43 අිලයම් රියදුරු      01   

44 කා.තස .තස . I/II/III කා.තස .තස . තස වය  21 18 නැත 

45 අිලයම් කා.තස .තස      03   

46 කැමරා ක්රියාකරු (සහායක)  තාවකාලික 01 01 නැත 

 
එතතුමෛ   153 116  7 
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ජ්ාතිත ජ්ල සම්ණාද්නා හා ජ්ලාණෛහනා මණ්යල  රි ාත්මත තළ ෛයාණිති හා  

ඉටුතළ තා්ශ  ්ද  
 

2.1 විේේශී  අරමුද්්ල  ටේත් රි ාත්මත මහා ණි මාණ ණානි  ජ්ල ේ ෝජ්නාා රම  

සහ මලාණෛහනා ෛයාණිති 

 
   
 

 

 

 

 niakdysr m<d;  

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

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

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

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

5. මහතකොළඹ ජල සම්පාදන ුරනරුත්ථාපන 
වාපෘතිය  
 

6. uy fld<U wmc, කළමනාකරණ 
jHdmD;sh 
 

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

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

9 .ïmy" w;a;k.,a," ñkqjkaf.dv 
taldnoaO c, iïmdok fhdackd l%uh 
 
 

10 le<Ksh ol=Kq bjqr c, iïmdok 
jHdmD;sh 
 

11 w¨;a.u" u;=.u" w.,j;a; taldnoaO 
c, iïmdok jHdmD;sh 
 

 
 

 jhU m<d;  
12. úi,a l=reKE., c, iïmdok yd 

u,dmjyk jHdmD;sh 
 

13 wdkuvqj c, iïmdok jHdmD;sh 
 

14 oeÿreTh c, iïmdo jHdmD;sh 
 

15  w,õj" fmd,a.yfj, iy fmd;=yer 
taldnoaO c, iïmdok jHdmD;sh  
 

  

 inr.uqj m<d;  
16. úi,a r;akmqr  c, iïmdok jHdmD;sh  

-  woshr  I  

 

17. fldf,dkak -  n,xf.dv c, iïmdok 
jHdmD;sh  

 uOHu m<d;   
18 úi,a oUq,a, c, iïmdok fhdackd 

l%uh - 1 jk woshr 
 
 

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

20. uykqjr  k.r  wmc, l<uනdlrණ 
jHdmD;sh 
 

21. úi,a ud;f,a c, iïmdok jHdmD;sh 
 

22 l=Kavidf,a ydr.u c, iïmdok 
jHdmD;sh 
 

 W;=re ueo m<d;  

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

  
 W;=re m<d;  
24. hdmkh" ls,sfkdÉÑh c, iïmdok yd 

ikSmdrlaIl jHdmD;sh 
 

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

  
 

 kef.kysr m<d; 

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

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

  
 

 W!j m<d;  
28. මyshx.kh c, iïmdok jHdmD;sh   

 

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

30. තමොනරාගල බුත්තල ඒකාබීධා c, 
iïmdok jHdmd;sh 
 

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

  

 wka;¾ m<d;a  
32. úh,s l,dmSh kd.rsl c, yd 

ikSmdrlaIl jHdmD;sh 
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niakdysr m<d; 

 

1.uy fld<U c, yd wmc, l<uනාdlrK jeäoshqKq  lsrSfï wdfhdack jevigyk' 

^ආසිර ාුව සාංෛ්ශධනා බැාංකුෛ, AFD iy Y%S ,xld rcfha wruqo,a& 

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

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

iïmdok yd c,dmjyk uKav,fha wdh;ksl m%;sixialrKhka ඇති කිරීම අතප්ත ක්ෂිත 

අරුතණු තශ. 

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

-  jHdmD;sh I ^wd'ix'ne) 
 jHdmD;sh II ^wd'ix'ne& 
 wU;f,a c, iïmdok 

moaO;sh jeäoshqKq lsrSfï 
yd n,Yla;s iq/lSfï 
jHdmDතිය ^AFD& 

-රු.මි. 14,000 

-රු.මි. 13,500 

 

-රු.මි. 13,000 

jHdmD;s ld,iSudj -  jHdmD;sh I - 2013 ජූිල - 2017  කිල  

 jHdmD;sh II- 2014  කිල - 2018  කිල  

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

yd n,Yla;s iq/lSfï jHdmDතිය - 2014 

සැප්ත තැම්බර් - 2019 තදසැම්බර් 
m%;s,dNSka ixLHdj   - තස වා වැඩි දියුණු කිරීම් 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

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

(ud,s.dj;a; iy uÜglal=,sh m%dfoaYSh 

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

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

fldgqj iy mdxukalv m%foaY ආjrKh 

flf¾) 
 

මූල ප්රගතිය-  
 
 jHdmD;sh I  – 91%      - 
 jHdmD;sh II –76%     - 
 wU;f,a c, iïmdok  
jeäoshqKq lsrSfï yd  
n,Yla;s iq/lSfï  
jHdmDතිය - 86% 

තභෞතික ප්රගතිය -  
 
 jHdmD;sh I –24'07% 
 jHdmD;sh II  -  3'66% 
 wU;f,a c, iïmdok jeäoshqKq lsrSfï yd 

n,Yla;s iq/lSfï jHdmDතිය -3'32% 
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2. l¿ .Õ c, iïmdok jHmD;sh I jk woshr  II mshjr 
^cmdk cd;Hka;r iyfhda.S;d wdh;kfha iy YS% ,xld rcfha wruqo,a & 
 

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

wdodhï fkd,nk c, iemhqu wvq lsrSu l¿ .Õ c, iïmdok jHdmD;sfha 1 jk woshf¾ II 

mshjr wruqKq lr we;' fï wkqj 2016 fkdjeïn¾ jk úg jHdmD;sh iïmQ¾Kfhka ksu ù we;'  

 

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

- re'ñ' 10"846   

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

re'ñ' 2"458 ^Y%S ,xld rch& 

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

m%;s,dNSka ixLHdj   - 300"000 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

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

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

මූල ප්රගතිය 100% තභෞතික ප්රගතිය - 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  leianEj c, l=¿K     l|k c, mú;%d.drh 
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3. ,nq.u ‐l<gqjdj c, mú;%d.drh mqkre;a;dmkh lsrSu 
^yxf.arshdkq iy Y%S ,xld rcfha wruqo,a& 
 

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

jHdmD;sh u.ska ie,iqï lr we;' එමගින් ,nq.u c, mú;%d.drfha Odrs;dj osklg >'ó'45"000 

isg >'ó'60"000 olajd o l<gqjdj c, mú;%d.drfha Odrs;dj osklg >'ó'61"000 isg>'ó 90"000 

olajd jeä lsrsu fuu jHdmD;sfha wruqKhs' 

 

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

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

jHdmD;s ld,iSudj - 2013  iema;eïn¾ isg 2017 fmnrjdß olajd 

fiajd wdjrKh ,nk 

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

f.dv.u" fydaud.u" md¥lal hkdos k.r& 

 

මූල ප්රගතිය- 96% තභෞතික ප්රගතිය - 98% 

 

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

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

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

whs;uhka තම් වන විට ිලම lr we;'  

 
m%;sfYdaê;iïmQ¾K 
jHdmD;s msrsjeh 

 

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

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

m%;s,dNSka ixLHdj   - 250"000 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

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

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

muqKq.u  

 

මූල ප්රගතිය - 100% තභෞතික ප්රගතිය -  100% 
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5. uy fld<U c, iïmdok mqkre;a:dmk jHdmD;sh 
   ^cmdk cd;Hka;r iyfhda.S;d wdh;kfha iy YS% ,xld rcfha wruqo,a & 
 
තමම වාපෘතිතේ කපාටාගාරය හැර මූලික විෂය පථය තම් වන විට ිලම වී ඇත. මාලිගාකන්ද සහ 

එලිහවුස් ජල තටාක ඉදිකිරීම් ිලම කර ඇති අතර, එu.ska තකොළඔ නගරතේ ජලය රැස්කර තබන 

පීධාතිය ශක්තිමත් ù we;. ;jo" fuu jHdmD;sh hgf;a තකොිනකාවත්ත, ුත් ත් රියාව ප්රතීශවල ජල 

පීධාතිය වැඩිදියුණු කිරීම සහ අඹතත්  සිට තගොතටුව දක්වා සම්තප්ර ෂණ ධාාරිතාව වැඩි කිරීමත් 

සිදුතකrsKs.  fuu jHdmD;sh hgf;a bÈlrñka mj;sk කපාටගාරය (Valve House) fï jk úg ksu 

fjñka mj;S'  

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

- re'ñ' 4"785  

re'ñ' 3549 ^cmdk cd;Hka;r iyfhda.S;d wdh;kh& 

re'ñ' 1236 ^Y%S ,xld rch & 

jHdmD;s ld,iSudj - 2007 cQks isg 2017 wfma%,a olajd 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 125,000 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 
 

- තකොිනකාවත්ත" ුත් ත් රියාව" ;sôrs.iahdh" lvqfj, 

මූල ප්රගතිය- 100% තභෞතික ප්රගතිය -  97'78% 

 

 

6. uy fld<U wmc, l<ukdlrK jHdmD;sh 
   ^wdishkq ixj¾Ok nexl=fõ wruqo,a iy  Y%S ,xld rcfha wruqo,a & 
 
wmc,h neyer lsrSfï moaO;sfha fiajdj jeä oshqKq lsrSug fuu jHdmD;sh u.ska wfmalaId lrk 

w;r uy fld<U wmc,h neyer lsrSfï moaO;sh mqkre;a:dmkh lsrSug lghq;= flf¾'  

 

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

- re'ñ' 1"012 

re'ñ' 648 ^wdishdkq ixj¾Ok nexl=j& 

re'ñ' 364 ^Y%S ,xld rcfha wruqo,a& 

 

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

m%;s,dNSka ixLHdj   - 450"000 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

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

මූල ප්රගතිය- 74% තභෞතික ප්රගතිය - 89 % 
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7. r;au,dk$fudrgqj iy cd-we," tal, m%foaY ioyd wmc,h neyer lsrSfï jHdmD;sh 

  ^iaùvkh iy Y%S ,xld rcfha wruqo,a& 

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

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

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

;;a;aaj m%ñ;Ska olajd mú;% lsrSuhs'   

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

- re'ñ' 17"471 
re'ñ' 12"349 ^SIDA) 

රු.මි. 5,122 (ශ්රී ලාංකා රජය) 

 
jHdmD;s ld,iSudj - 2008 fmnrjdrs ui isg 2016  කිල  දක්වා 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 37"000 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

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

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

iïnkaAO;d myiqlï imhkq ලබයි.  
 

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

iïnkaAO;d myiqlï imhkq ලබයි.  
 

මූල ප්රගතිය- 94% තභෞතික ප්රගතිය - 100% 

 

8. ේතොළඹ ්රේේ ේේ ගිහස්ා අණජ්ල සම්බ්දධත්ා සාංඛ්යාෛ ෛැඩිකිරීම සහ ආරෂකෂිත්  
සී ණාරෂකෂාෛ සද්හා ජ්නාත්ාෛට ඇති අෛස්ාා ෛැඩිකිරීම (GPOBA) 
^ේලෝත බැාංකු iy Y%S ,xld rcfha wruqo,a& 

තමම වාපෘතිතේ අරුතණ වනුතේ මහ තකොළඹ ප්රතීශතේ ගෘහස්ථ මලාපවහන සම්බන්ධාතා සාංඛාව 

වැඩිකිරීම සහ එම ප්රතීශතේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමයි.  

 

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

- රු.ිය. 1,876 

re'ñ' 733 ^f,dal nexl=&  

re'ñ' 1,143 ^ශ්රී ,xld rch& 

 

jHdmD;s ld,iSudj - 2012 cQks isg 2017 තදසැම්බර්  

m%;s,dNSka ixLHdj   - 76"400 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- තමොරටුව, රත්මලාන, තදහිවල, තකොතලොන්නාව, ජා ඇල / 
ඒකල 

මූල ප්රගතිය -82% තභෞතික ප්රගතිය - 79.5% 
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22001177  jj¾¾IIffhhaa  wwddrrïïNN  llssßßuugg  iiee,,iiqqïï  llrrkk  ,,oo  kkjj  jjHHddmmDD;;ss  

 

9' .ïmy" w;a;k.,a," ñkqjkaf.dv taldnoaO c, iïmdok fhdackd l%uh 

^චීනා Exim nexl=j හා Y%S ,xld rcfha wruqo,a& 

ගම්පහ, අත්තනග් ල සහ මිනුවන්තගොඩ ප්රාතීය ය ත් කම් තකොේඨාශ සහ මීය රිගම මහර 

ප්රාතීය ය ත් කම් තකොේඨාශවලින් තකොටසක් ආවරණය වන පරිදි ආරක්ෂිත පානීය ජලය 

සැපයීම තමම වාපෘතිතේ අරුතණ තශ. තමහි දී ප්රාතීය ය ත් කම් තකොේඨාශවල තමතතක් 

ආවරණය තනොූ  ප්රතීශ සඳහා නව ප්රතිලාභීන් 300,000 ක් සහ පවතින තස වා වැඩිදියුණු කිරීම 

100,000 පමණ පාරිතභෝගිකයින් සඳහා තසත සැලතස .  

 

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

- re'ñ' 33"060 

re'ñ' 29"150 ^Ökfha Exim nexl=j& 

re'ñ' 3'910 ^YS% ,xld rch& 
 

jHdmD;s ld,iSudj - 2017 fmnrjdrs isg 2020 uehs olajd 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 300"000 ^kj c, iïnkaO;d iemhSu& 

100"000 ^;;a;ajh jeäÈhqKq lsÍï& 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- .ïmy" w;a;k.,a," ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh f,alï 
fldÜGdY iy óß.u fldgila iy uyr m%dfoaYSh 
f,alï fldÜGdY  
 

 

10' le<Ksh ol=Kq bjqr c, iïmdok jHdmD;sh  

^m%xY Credit Agricole Corporation, iy International nexl=j" Y%S ,xldfõ yegka 
keIk,a nexl=j iy Y%S ,xld rcfha wruqo,a& 
 

by< hk b,a¨ug uqyqK §u i|yd fld<U k.rhg W;=ßka msysá le<Ksh"j;a;," 
mE,shf.dv" uyr" rd.u" ìh.u" je,sir" l|k" cd we," muqKq.u" tal," iy lgqkdhl 
cd;Hhka;r .=jka f;dgqm," wdfhdack uKav,h iy .=jka yuqodj i|yd wdrlaIs; mdkSh c,h 
imehSu iy mj;sk c, iemhqï jeäÈhqKq lsÍu fuu jHdmD;sfhka wfmalaId flf¾'   

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

- re'ñ' 32"700 

re'ñ' 27"420 ^m%xY Credit Agricole Corporation, iy 

International nexl=j& 
 

re'ñ' 5"280 ^YS% ,xld rch& 
 

jHdmD;s ld,iSudj - 2017 ckjdrs isg 2020 ckjdrs olajd 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 1"750"000  

120"000 ^ kj c, iïnkaO;d iemhSu & 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- le<Ksh" lvj;" j;a;," mE,shf.dv" uyr" rd.u" 
ìh.u" je,sir" l|k" cd we," muqKq.u" tal," iy 
lgqkdhl m%foaY   
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11' w¨;a.u" u;=.u" w.,j;a; taldnoaO c, iïmdok jHdmD;sh 

^bkaÈhdkq Exim nexl=j හා Y%S ,xld rcfha wruqo,a & 

 

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

- re'ñ' 28"571 

re'ñ' 24"285 ^bkaÈhdkq Exim nexl=j& 

re'ñ' 4"286 ^YS% ,xld rch& 
 

jHdmD;s ld,iSudj - 2017 ckjdrs isg 2019 ckjdrs olajd 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 300"000 

30"000 ^kj c, iïnkaO;d iemhSu& 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- w¨;a.u" fnkaf;dg" u;=.u" w.,j;a;" l¿;r" 
u.af.dk" mhd., 
 

 

 

jhU m<d;  
 
12. úi,a l=reKE., c, iïmdok yd u,dmjyk jHdmD;sh  

^චීනා Exim nexl=j හා Y%S ,xld rcfha wruqo,a& 

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

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

l=reKE., uy k.r iNd iSudj yd wdikakj cSj;ajk ck;dj g msrsis¥ mdkSh c,h iemhSu 

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

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

- re'ñ' 13"248 

re'ñ' 10"049 ^Ökfha Exim nexl=j& 

re'ñ' 3'199 ^YS% ,xld rch& 
 

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

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

43"000 ^ikSmdrlaIl myiqlï iemhSu & 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

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

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

මූල ප්රගතිය- 98% තභෞතික ප්රගතිය - 73.04% 
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ඉදිතකතරමින් පවතින අපජල පවිත්රාගාරය  ඉදිතකතරමින් පවතින ජල කළුණ  

 

2017 j¾Ifha wdrïN lsßug ie,iqï lrk ,o kj jHdmD;s 

 
13. wdkuvqj c, iïmdok jHdmD;sh  

^iamd{a[ rcfha wruqo,a yd Y%S ,xld rcfha wruqo,a & 

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

- re'ñ' 8"859 

re'ñ' 6"917 ^iamd{a[ rcfha wruqo,a & 
re'ñ' 1"942 ^YS% ,xld rch& 

jHdmD;s ld,iSudj - 2017 fmnrjdß isg 2020 fmnrjdß olajd 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 81"741 

fiajd wdjrKh ,nk m%foaY - wdkuvqj 

 

14. oeÿreTh c, iïmdok jHdmD;sh  
^fldßhdkq wdkhk wmkhk nexl=j yd Y%S ,xld rcfha wruqo,a & 

uyj" kdf.d,a,.u iy fmd,ams;s.u m%dfoaYSh f,alï  fldÜGdYj, ck;dj i|yd wfmalaIs; 
mdkSh c,h iemhSu u.ska uQ,h y÷kd fkd.;a jl=.vq frda.h md,kh lsÍu o fuu jHdmD;sh 
u.ska wfmalaId flf¾'  

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

- re'ñ' 11"574 

re'ñ' 8"474 ^fldßhdkq wdkhk wmkhk nexl=j& 
 
re'ñ' 3"100 ^YS% ,xld rch& 
 

jHdmD;s ld,iSudj - 2017 ckjdß isg 2019 foieïn¾ olajd 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 90"729 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- uyj" kdf.d,a,.u iy fmd,ams;s.u m%dfoaYSh f,alï  
fldÜGdY 
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15. w,õj" fmd,a.yfj, iy fmd;=yer taldnoaO c, iïmdok jHdmD;sh  
^bkaÈhdkq tlaisï nexl=j" ,xld nexl=j iy Y%S ,xld rcfha wruqo,a & 

fuu jHdmD;sh u.ska l=reKE., Èia;%slalfha fmd,a.yfj," w,õj" u,a,jmsáh" l=reKE., iy 
ùrïnqf.or hk m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYj, .%du ks,Odß jiï 167 la wdjrKh jk w;r" 
2035 j¾Ih jk úg m%;s,dNSka 162"725 lg wdrlaIs; mdkSh c,h ,nd§u g ie,iqï lr we;'       

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

- re'ñ' 32"278 

re'ñ' 24"285 ^bkaÈhdkq tlaisï nexl=j& 
re'ñ' 4"286 ^,xld nexl=j& 
re'ñ' 3"707 ^YS% ,xld rch& 
 

jHdmD;s ld,iSudj - 2017 ud¾;=  - 2019 ud¾;= olajd   

m%;s,dNSka ixLHdj   - kj c, iïnkaO;d ^30"000& 

fiajd jeäÈhqKq lsÍï ^200"000& 

 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- fmd,a.yfj, m%dfoaYSh f,alï fldÜGdY 84ka 80 la  
w,õj m%dfoaYSh f,alï fldÜGdY 66 ka 54 la 
u,a,jmsáh m%dfoaYSh f,alï fldÜGdY 45 ka 16la  
l=reKE., m%dfoaYSh f,alï fldÜGdY 54 ka 16 la 
ùrïnqf.or m%dfoaYSh f,alï fldÜGdY 38 ka 1la  
 

 

 

inr.uqj m<d; 
 
 

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

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

fiajd kj m%foaY fj; oS¾> lsrSuhs'  

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

- re'ñ 5,136 ls' 

re'ñ' 4,203 ^iamd[a[ rch& 
re'ñ'  933 ^Y%S ,xld rch& 

jHdmD;s ld,iSudj - 2013 cQ,s ui isg 2016 තදසැම්බර් olajd 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 80"000 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

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

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

 

මූල ප්රගතිය-  100% තභෞතික ප්රගතිය 100%    
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භූගත ජල ටැාංකිය - නව නගරය   තපොම්පකැත්   පිහිින ජල පවිත්රාගාරය හා තපොම්පාගාරය   

 
 

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

n,xf.dv c, iïmdok fhdackd l%uh jeä oshqKq lsrSu iy fldf,dkak m%foaYh i|yd kj c, 

iïmdok fhdackd l%uhla ie,iqï fldg boslsrSu තවනුතවන් fuu jHdmD;sh m%Odk ixrpl 

follska iukaú; fõ' 

 

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

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

oshqKq lsrSu ioyd re'ñ'2"056 
 

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

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

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

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

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

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

 

මූල ප්රගතිය- 94.6% තභෞතික ප්රගතිය - 100% 
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uOHu m<d;   
 

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

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

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

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

fldÜGdYhka ys cSj;a jk ck;dj ioyd msrsisÿ wdrlaIs; mdkSh c,h iemhSu g fuu jHdmD;sh 

u.ska ie,iqï lr we;'  

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

- re'ñ' 9"593 

re'ñ' 8558 ^bkaÈhdfõ Exim nexl=j& 

re'ñ' 1035 ^Y%S ,xld rch& 

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

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

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- 2006 jif¾ kd.rsl ixj¾Ok wêldrsh úiska 

m%ldYhg m;a lrk ,o úi,a oUq,a, ixj¾Ok 

ie,eiau hgf;a tk oUq,a," .f,afj," m,d.," 

lelsrdj iy m¨.iajej m%dfoaYSh f,alï fldÜGdY  

 
මූල ප්රගතිය- 36% තභෞතික ප්රගතිය - 82.40% 

 

 

 

 

 

               ජල පවිත්රාගාරය  

 

 

 

 

 

 

       

 තිත්තවැ් තගෝ ල ජල ටැාංකිය 
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19. විස්ල මහුවෛර ජ්ල සම්ණාද්නා ෛයාණිති  - woshr I mshjr II 
      ^cmdk cd;Hka;r iyfhda.S;d wdh;kfha iy YS% ,xld rcfha wruqo,a & 
 

මහනුවර දිස්ත්රික්කතේ තතෝරාගත් ප්රාතීය ය ත් කම් තකොේඨාශයන් හි ිලවාස 40,000 කට අධික 

ප්රමාණයක ට ආරක්ෂිත පානීය ජලය අඛණ්ඩ ව සැපයීම තමම වාපෘතිතේ අරුතණයි. වාපෘතිතේ 

මූලික වැඩ ිලමවී ඇති අතර,  වාපෘතිතේ ඉතිරි ුතද්  මගින් අතිතර්ක වැඩ ද තම් වන විට ිලම වී ඇත.  

 

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

- රු.ිය. 7,146 

jHdmD;s ld,iSudj - 2007 අතප්ර ්  සිට 2016   කිල දක්වා  

m%;s,dNSka ixLHdj   - 650,330 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- මහනුවර දමාර සහ නැතගනහිර ප්රතීශවල තකොටසක්, 
කුණ්ඩසාත්  නැතගනහිර තකොටස, තප්ත රාතදණිය, 
කඩුගන්නාව   
 

මූල ප්රගතිය- 91% තභෞතික ප්රගතිය - 100% 

 
  

20. uykqjr  k.r wmc, l<uනාdlrණ jHdmD;sh 
        ^cmdk cd;Hka;r iyfhda.S;d wdh;kfha iy YS% ,xld rcfha wruqo,a & 

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

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

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

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

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

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

wdodhï,dNSka cSj;a jk m%foaY ioyd fmdÿ ikSmdrlaIl myiqlï fuu jHdmd;sh u.ska imhkq 

we;'  

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

- re'ñ' 22"588 

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

re'ñ' 4,274 ^ Y%S ,xld rch& 

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

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

jk - 150"000 la & 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- මහනුවර නගරය  

මූල ප්රගතිය-  94% තභෞතික ප්රගතිය - 27.71% 
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2017 j¾Ifha wdrïN lsßug ie,iqï lrk ,o kj jHdmD;s 

 

21. úi,a ud;f,a c, iïmdok jHdmD;sh 

       ^m%xY Credit Agricole nexl=j" yegka keIk,a nexl=j iy YS% ,xld rcfha wruqo,a& 
 

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

- re'ñ' 31"546 

re'ñ' 26"459 ^m%xY Credit Agricole nexl=j yd yegka  
              keIk,a nexl=j& 
 
re'ñ' 5"087 ^YS% ,xld rch& 
 

jHdmD;s ld,iSudj - 2017 wfm%a,a isg 2020 wfma%,a olajd   

m%;s,dNSka ixLHdj   - 350"000 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- .%du ks,Odß fldÜGdY 260 la my; mrsos wdjrKh 
fõ'  
 
ud;f,a .%du ks,Odß fldÜGdY 52 
Wl=fj< .%du ks,Odß fldÜGdY 69 
r;af;dg .%du ks,Odß fldÜGdY 20 
kdjq, .%du ks,Odß fldÜGdY 37 
hgj;a; .%du ks,Odß fldÜGdY 33 
m,af,fmd, .%du ks,Odß fldÜGdY 38 
wUka.Õ fldarf<a .%du ks,Odß fldÜGdY 11  
 

 
 
 
22. l=Kavidf,a ydr.u c, iïmdok jHdmD;sh  

      (bkaoshdkq  EXIM nexl=j" ,xld nexl=j iy Y%S ,xld rch) 

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

- re'ñ 30,222  

re'ñ' 24,432.90 

re'ñ' 5,790  

jHdmD;s ld,iSudj - 2017 - 2019 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 290,000 

fiajd wdjrKh ,nk m%foaY - l=Kavidf,a" md;fyajdyeg fldgila iy y;r 
fldarf<a fldgila  
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W;=re ueo m<d;  
 
 
 
 

23' wkqrdOmqr W;=r c, iïmdok jHdmD;sh  - 1 jk woshr  
^cmdk cd;Hka;r iyfhda.S;d wdh;kfha iy YS% ,xld rcfha wruqo,a & 
 

oka; iy wia:s osrdhdu we;sjk wkdrlaIs; N+ c,h u; hefmk ck;dj cSj;a jk wkqrdOmqr 

W;=r m%foaYhg iqrlaIs; mdkSh c,h iemhSu iy c, iïmdok l%uhla boslsrSu u.ska c, 

iïmdokh jeä lsrSu;a tu.ska m%foaYfha mqoa.,sl ikSmdrlaIl yd fi!LH ;;a;ajh jeäoshqKq 

lsrSu;a fuu jHdmD;sfha wruqK fõ' 

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

- re'ñ' 10"247  

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

re'ñ' 2,789 ^YS% ,xld rch& 
 

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

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

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- ueojÉÑh  iy rUEj m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYතේ 
සියලුම .%du ksලOdrS jiï 
 

මූල ප්රගතිය- 76% තභෞතික ප්රගතිය -  26.95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

තකොන්ත්රාත් පැතක්ජ Lot C3 යටතත්    තකොන්ත්රාත් පැතක්ජ Lot C3 යටතත්  
ඇත්කන්ද ප්රතීශතේ  ජල නල එලීම   මැදවච්චිය ප්රතීශතේ  ජල නල එලීම 
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W;=re m<d;  
 

24' hdmkh" ls,sfkdÉÑh c, iïmdok yd ikSmdrlaIl jHdmD;sh  

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

hdmkh iy ls,sfkdÉÑh osia;%slalhka ys kd.rsl iy m%dfoaYSh iNd m%foaYhka ys fi!LH yd 
udkj ixj¾Okh jeä oshqKq lsrSu fuu jHdmD;sh uÕska wruqKq lr we;' .egqï uÕska n,mEug 
m;a m%foaY mqkre;a:dmkh lsrSu" kej; boslsrSu iy ixj¾Okh lsrSu i|yd jHdmD;sh úiska 
odhl;ajh imhkq we;' 

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

- re' ñ' 35"914'70 

re' ñ' 27"695'70 ^wdishdkq ixj¾Ok බැාංකුව) 
re' ñ' 8"219 ^Y%S ,xld rch& 

jHdmD;s ld,iSudj - 2011 fmnrjdrs isg 2017 wf.daia;= olajd 

m%;s,dNSka ixLHdj   - c, iïmdokh‐  

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

 

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

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

jdrsud¾. ‐  

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

 

 
fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- hdmkhg iy ls,sfkdÉÑhg ^ mQkrska iy m,d,s& 
wdrlaIs; mdkSh c, myiqlï iemhsu' 
 

hdmkh uy k.r iNd m%foaYhg c,dmjyk myiqlï  
iy .%dóh m%foaYhkag iqrlaIs; ikSmdrlaIl myiqlï  
iemhsu' 

මූල ප්රගතිය- 93% තභෞතික ප්රගතිය - 38% 

 

 

 

 

 

 

 

   
පන්නායි සහකාර සාමානාධිකාරි කාර්යාලය   ුරාංකුඩතිශ ජල කුළුණ 
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25' ls,sfkdÉÑh c, iïmdok mqkre;a:dmk jHdmD;sh  
    ^cmdk cd;Hka;r iyfhda.s;d wdh;kfha m%odkhla & 
 

cmdk cd;Hka;r iydfhda.s;d wruqo,a jHdmD;sh යටතත් c, mú;%d.drh, c, l=¿Kq, fmdïm 

lsrSfï yd iïfm%aIKh lsrSfï k, ud¾. ඇමාලු fnodyerSfï k, ud¾., c, iïnkaO;d 1,500 la 

i|yd ksjdi iïnkaO;d WmlrK iemhSu, fufyhqï yd kv;a;= WmlrK iemhSu  සිදු තකතර්. 
ටට අමතරව ls'ñ' 2'85 la os.e;s  A-9 ud¾.fha තකොටස ඇමාලුව fmdïm lsrSfï k, ud¾.h, 
fnodyerSfï  kල ud¾. jev wjika úfï woshf¾ mj;S'  
 

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

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

jHdmD;s ld,iSudj - 2013 wf.daia;= isg 2017 cQ,s olajd' 

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

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- ls,sfkdÉÑh ^ lrÉÑ iy lkaoj,dhS & 

මූල ප්රගතිය- 61% තභෞතික ප්රගතිය - 92.60% 
 
 
 
 
 
 
 
 

kef.kysr m<d; 
 
26' wïmdr osia;%slalfha oekg fiajd imhd fkdue;s m%foaY i|yd jk MaldnoaO c, iïmdok   
    fhdackd l%uh - 3 jk woshr ^´iafÜ%,shdfõ iy Y%S ,xld rcfha wruqo,a& 

 
 

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

uvl,mqj yd fudKrd., osia;%slalhka ys iuyr m%foaYhkays oekg fiajd imhd fkdue;s m%foaY 

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

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

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

  - re'ñ' 15,146 ^´iafÜ%,shd rch& 

  - re'ñ' 5,679 ^Y%S ,xld rch& 
 

jHdmD;s ld,iSudj - 2010 fkdjeïn¾ ui isg 2017 ud¾;= olajd 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 200"000 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

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

මූල ප්රගතිය- 82% තභෞතික ප්රගතිය - 98.58% 
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27' kef.kysr m<df;a c, iïmdokh jeäÈhqKq lsrSfï jHdmD;sh  
^cmdk cd;Hka;r iyfhda.S;d wdh;kfha iy YS% ,xld rcfha wruqo,a & 
 

 

fuu jHdmD;sfha wruqK jkqfha තපොÿ c, iïmdok myiqlï mq¿,a lsrSu u.ska wïmdr 
osia;%slalfha ck;dj g iqrlaIs; mdkSh c,h iemhSu hs'   
 

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

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

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

m%;s,dNSka ixLHdj   - 209"270 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- මහඔය, තදහිඅත්තකණ්ඩිය, දහන, දමන, හඟුරන, 
සමන්මාරය, දීඝවාපිය, කුඩුවායි, තපොමාවි්   

මූල ප්රගතිය- 96% තභෞතික ප්රගතිය - 99.56% 
 

W!j m<d;  
 
28' uyshx.kh c, iïmdok jHdmD;sh   

^ ´iaá%hdfõ iy YS% ,xld rcfha wruqo,a & 
 

fuu jHdmD;sfha wruqK jkqfha uyshx.kh iy rsoSud,shoao m%foaYSh f,alï fldÜGdYhka ys 
cSj;a jk .%dóh ck;dj ioyd iqrlaIs; mdkSh c,h iemhSu hs'  
 

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

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

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

m%;s,dNSka ixLHdj   - 50"000 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- uyshx.kh iy rsoSud,shoao m%dfoaYSh f,alï fldÜGdY 
^.%du ks,OdrS jiï 35& 
 

මූල ප්රගතිය- 87% තභෞතික ප්රගතිය - 100% 

 

 

 

            

 

 

 

   ;=¿uqj        fmdïmd.drh 
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29' nÿ,a," yd,swe, iy we,a, taldnoaO c, iïmdok jHdmd;sh 
^weußldkq wdkhk wmkhk nexl=fõ iy Y%S ,xldfõ yegka keIk,a nexl=fõ 
wruqo,a& 
 
 

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

imqrd,Su hs' 

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

- re'ñ' 11"880 

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

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

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

m%;s,dNSka ixLHdj   - 110"000 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

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

මූල ප්රගතිය- 97% තභෞතික ප්රගතිය - 85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ඉදිකරමින් පවතින ජල පවිත්රාගාරය     ප්රාතීය ය සහාය තස වා මධාස්ථානය 
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30' fudKrd., nq;a;, taldnoaO c, iïmdok jHdmd;sh  

     ^fn,aðhï rcfha iy YS% ,xld rcfha wruqo,a & 
 

තමම වාපෘතිය මගින් තමොනරාගල" බුත්තල සහ මඩු් ල ප්රාතීශිය ත් කම් තකොේඨාශවල ාම ිලලධාාරි 

වසම් 53 ක් ආවරණය තශ.  

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

- re'ñ' 5"506 

re'ñ' 4,196 ^fn,aðhï rch& 

re'ñ' 1,310 ^Y%S ,xld rch& 
 

jHdmD;s ld,iSudj - 2014 තදසැම්බර් isg 2017  කිල olajd' 

m%;s,dNSka ixLHdj   - 60"000 

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

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

මූල ප්රගතිය- 98% තභෞතික ප්රගතිය - 99% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
තමම වාපෘතිය මගින් wmc, mú;%d.drfha Odrs;djh osklg >'ó'750 isg osklg >'ó' 3000 olajd  

jeä oshqKqlsrSu, kj fmdïmd.dr 7 la ඉදිකිරීම හා ls'ñ' 16'7 l kj kල u.ska wmc,h එකමා lsÍu 

isÿlrkq ,nhs'  
 

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

- re'ñ' 2"040 ^hqfrda ñ' 10'7¬ re'ñ'586& 

re'ñ' 1"454 ^ Tiaá%hdkq hqks fl%äÜ nexl=j& 

re'ñ' 586 ^Y%S ,xld rch & 

jHdmD;s ld,iSudj - 
 

2014 wf.daia;= isg 2017 cQks olajd   

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

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

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

මූල ප්රගතිය- 63% තභෞතික ප්රගතිය - 74% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අප ජලය සඳහා නල එලීම- 02 කලාපය - තස් ල පාර 
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wka;¾ m<d;a  
 
32' úh,s l,dmSh kd.rsl c, yd ikSmdrlaIl jHdmD;sh  

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

 

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

ikSmdrlaIl fiajd jeä oshqKq lsrSuhs'  

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

- re'ñ' 20"742'91 

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

jHdmD;s ld,iSudj - 2009 iema;eïn¾ isg 2017 foieïn¾ olajd 

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

fiajd wdjrKh ,nk 
m%foaY 

- jõkshdj" ukakdru" y,dj; iy mq;a;,u 

මූල ප්රගතිය- 74% තභෞතික ප්රගතිය - 85.80% 

 

 

 

 

 

 

 

      

jjqkshd fmardre c,dY%h      t,q;a;+¾ .nvdj    
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2.2 ේේශී  බැාංකු ණ  අරමුද්්ල  ටේත් රි ාත්මත ණාී   ජ්ල සම්ණාද්නා ෛයාණිති  
 

විතීය ය අරුතද්  යටතත් ක්රියාත්මක කරන මහා පරිමාන ජල සම්පාදන වාපෘතිවලට අමතර ව තීය ය බැාංකු 

තවතින් අරුතද්  ලබා ගැනීම මගින් ජල සම්පාදන  වාපෘති 15 ක් 2016 වර්ෂතේ ක්රියාත්මක තකතර්.   
 

අුව 

අාංත  
ෛයාණිති  

ෛයාණිති 

පිි ෛැ  
(රු.ිය) 

2016.12.31 
දිනාටසත්ය වි ද්ම 

(රු.ිය) 

ේභෞතිත 

්රගති    

ජ්ල 

සම්බ්දධත්ා 

සාංඛ්යාෛ  

1 අම්පාර තබදාහැරීතම් නල පීධාතිය 6,848 1,817 92.05% 
 

3,000 

2 
රුහුණුුරර තබදා හැරීතම් නල 
පීධාතිය 

1,929 341 95% 9,000 

3 
තබන්තතොට ජල සම්පාදන තයෝජනා 
්රමය 

1,239 189 89% 
 

4,500 

4 
තකොළඹ නගර තබදාහැරීතම් පීධාතිය 
වැඩිදියුණු කිරීතම් වාපෘතිය 

2,792 437 90.36% 

තබදා 
හැරීතම් 
පීධාතිය 
වැඩිදියුණු 
කිරීම 

5 
තකොළඹ නැතගනහිර නගර වැඩිදියුණු 

කිරීතම් වපෘතිය -පැතක්ජය I 
5,170 1,450 64% 19,762 

6 
තකොළඹ නැතගනහිර නගර වැඩිදියුණු 

කිරීතම් වපෘතිය -පැතක්ජය II 
4,823 732 0.3% 10,000 

7 
තකොළඹ නැතගනහිර නගර වැඩිදියුණු 

කිරීතම් වපෘතිය -පැතක්ජය III 
10,049 2,648 54% 69,285 

8 ජල සම්පාදන වාපෘති 22 3,500 878 67% 33,225 

9 
ගලතගදර, මාවතගම ජල සම්පාදන 
වපෘතිය 

3,126 605 10.63% 3,600 

10 මැදිරිගිරිය ජල සම්පාදන වපෘතිය 1,500 348 41.5% 16,000 

11 වි් ගුතව ජල සම්පාදන වපෘතිය 3,580 496 2.7% 5,600 

12 
ලහගල නව නගර ජල සම්පාදන 
වපෘතිය 

4,496 734 3% 7,400 

13 
තකොස්ගම, අවිස්සාතශ් ල ඒකාබීධා 
ජල සම්පාදන වපෘතිය 

1,382 328 43% 19,000 

14 ගා් ල ජල සම්පාදන සමූහය 1,755 
- 
 

වාපෘතිතේ  
වැඩ 
කටයුමා 
තවම 

ආරම්භ කර 
නැත 

30,000 

15 ඇටම්පිිනය ජල සම්පාදන වපෘතිය 2,244 - - 4,000 

 
එතතුමෛ 50,9   11,00  

 
2 4, 72 
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2.  ුදළු හා මධය ණි මානා ජ්ල සම්ණාද්නා ෛයාණිති  

සුළු හා මධා පරිමාන jHdmD;s සදහා 2016 වර්ෂතේ අයවැය ඇස්තතම්න්මාගත ුතදල රු.මි. 1"000 ක් ූ  
අතර, 2016.12.31 වන දිනට රු.මි. 18,134'91 ක  මූල ප්රගතියක් වාර්තා කර ඇත.  
 

ණළාත් 
ෛයාණි

ති 

ගණනා 

ෛයාණිති 

පිි ෛැ  (රු.ිය) 
2016අ ෛැ ්රතිණාද්

නා (රු.ිය) 

2016 
ජ්නාෛාි  

සිරටේද්සැම්බ

්ශ ද්ෂකෛා 

වි ද්ම 

(රු.ිය) 

2016.12.31 
දිනාටමුළු 

වි ද්ම (රු.ිය) 

ලබාදීමට 

අේප්ෂකෂිත්ජ්ල 

නාල 

සම්බ්දධත්ා 

ගණනා 

මධාම 7 3,618.00 241.64 150.27 3121.27 56,250 

නැතගනහිර 4 2,876.31 93.43 27.09 2511.38 12,375 

දමාර 1 541.00 5.09 1.37 158.03 - 

දමාරුමැද 4 2,108.40 58.47 43.90 2556.83 74,464 

වයඹ 5 2,078.37 76.85 64.43 1454.8 21,207 

සබරගුතව 11 4,072.32 185.11 149.80 2939.19 50,022 

දකුණ 8 2,206.36 204.30 165.75 1058.62 24,900 

ඌව 4 1,175.93 38.46 22.56 1123.75 24,400 

බසන්ාහිර 4 2,281.10 67.68 50.98 2196.47 20,000 

අන්තර්පළාත් 2 681.09 28.97 27.54 1014.57 0.00 

එතතුමෛ 
50 

 
21,638.88 1,000.00 70 .69 18,1 4.91 283,618.00 
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ජ්ාතිත ්රජ්ා ජ්ල සැණයුම් ේද්ණා්ශත්ේම්්දතුමෛ විසිර්ද 2016 ෛ්ශෂේේ  රි ාත්මත තළ 

ෛයාණිති  සහ ෛැයසටහ්ද 
 

ජ්ල ෛයාණිති ුලනාරුත්ාාණනා  

තමම තදපාර්තතම්න්මාතශ ලියාපදිාංචි ප්රජා ජල වාපෘති අකර්මන තනොවී තවදුරටත් රැකගැනීම 

සඳහා ජල වාපෘතිවල ුරනරුත්ථාපන කටයුමා සඳහා අවශ මූල තාක්ෂණික සහය 

තදපාර්තතම්න්මාව මගින් ලබාතදනු ලබයි. ඒ අනුව 2016 වර්ෂතේ ුරනරුත්ථාපන කටයුමා සඳහා 

තදපාර්තතම්න්මා ප්රතිපාදන මගින් රු.මි. 66 ක්  වැය කර  දිස්ත්රික් මේටමින් වාපෘති 152ක් 

ක්රියාත්මක කර ඇත. ඒ යටතත් නව තපොම්ප හා දපාාංග සවිකිරීම, නල පීධාතිය අළුත්වැඩියාව 

හා දීර්ඝ කිරීම, ජල ටැාංකි අළුත්වැඩියාව, ජල මූලාශ්ර ප්රතිසාංස්කරණය හා නව ජල මූලාශ්ර 

ඉදිකිරීම, ආදී කාර්යයන් ප්රජා මූල සමිති හරහා සිදුකරන ලදී.  

මීය ට අමතරව ජල වාපෘති ප්රතිසාංස්කරණය සඳහා අමාතාාංශ ප්රතිපාදන යටතත් රු.මි. 38ක් 

ලබාදුන් අතර, ඒ යටතත් දිස්ත්රික්ක 05ක වාපෘති 40ක ප්රතිසාංස්කරණ කටයුමා සිදුකර ඇත.  

 

ජ්ල ෛයාණිති සඳහා විුපලි ණහුදතම් ලබා දීම. 

ප්රජා ජල වාපෘතිවල වියදම් අවම කිරීමට හා කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැාංවීම සඳහා 

එකලා/තතකලා විදුලි සැපයුම ලබාදීමට අවශ මූල සහාය තමම තදපාර්තතම්න්මාව මගින් ලබා 

දීම. ඒ සඳහා 2016 වර්ෂතේ රු.මි.3.13 ක් වැයකර ජල වාපෘති 26කට විදුලි සැපයුම ලබාදීම 

සිදුකර ඇත. 

 

්රජ්ා මූල සාංවිධානා සවිබල ගැ්දවීම. 

ප්රජා ජල වාපෘති ක්රියාත්මක කරන ප්රජා මූල සාංවිධාාන සවිබල ගැන්වීම සඳහා අවශ සහාය 

ලබාදීම.ප්රජා මූල සාංවිධාානවල මූල කටයුමා විධිමත් ව පවත්වාතගනයාමත්, ජල වාපෘති 

නඩත්මා කටයුමා විධිමත්ව සිදුකිරීමත්, විවිධා ආදායම් දත්පාදන මාර්ග තකතරහි තයොුත කිරීමත් 

අරුතණු කරතගන නඩත්මා භාරකාර ුරහුණුවීම් 16ක් ද ගිණුම් තබාගැනීතම් ුරහුණු වැඩසටහන් 

15ක්ද, විවිධාාාංගීකරණ වැඩසටහන් 10ක්ද පවත්වා ඇති අතර, ඒ සඳහා රු.මි. 1.92ක් වැය කර 

ඇත. 
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ද්ැුවෛත් කිරීේම් ෛැයසටහ්ද 

තමම තදපාර්තතම්න්මාව මගින් ප්රජාවට සලසන තස වය පිිනබඳව තීශපාලන අධිකාරී, ප්රජාව හා 

රාජ ිලලධාාරීන් මාළ පවතින දැනුවත්භාවය අඩු බැවින් ඒ සඳහා දැනුවත් කිරීතම් වැඩසටහන් 

පැවැත්වීමට කටයුමා කරයි. එම අරුතණ තපරදැරිව මාර්මා 22 ට තයදුණු තලෝක ජල දිනය 

ිලමිත්තතන් තලෝක ජල දින සැමරුම් දත්සවය 2016/03/24 දින මහනුවර ප් ත් කැත්  

ජාතන්තර තබෞීධා මධාස්ථානතේදී තීශපාලන නායකයින්, රාජ ිලලධාාරීන් හා ප්රජා මූල 

සමිති සාමාජිකයින් 800ක පමණ සහභාගීත්වතයන් පවත්වන ලදී. ටට සමගාමීය ව තමහිදී 

තදපාර්තතම්න්මාතශ ලියාපදිාංචි සමිති අතරින් දිස්ත්රික් මේටතම් හා ජාතික මේටතම් තහොඳම ප්රජා 

මූල සමිති ඇගයීමක්ද සිදු කරන ලදී. කුණ්ඩසාත්  සිට පාගමනක්ද පවත්වන ලදී. හම්බන්තතොට 

දිස්ත්රික්කතේ ප්රජා මූල සමිති සාමාජිකයින් දිරි ගැන්වීම සඳහා ප්රජා නායකයන් ඇගයීතම් 

අරුතණින් ප්රජා ප්රණාම දතළලක් ප්රජා සාංවිධාාන සාමාජිකයින්තහ සහ තීශපාලන නායකයින් හා 

රාජ ිලලධාාරීන්තහ සහභාගීත්වතයන් පවත්වන ලදී. 
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ජ්ල ේණෝෂත ්රේේ  සාංරෂකෂණ  

වර්තමානය වන විට ප්රජා ජල වාපෘති තබොතහෝමයක් අක්රීයවීමට තහ මා වී ඇත්තත් ජල මූලාශ්ර 

සිී යාමයි. ඒ අනුව ප්රජා ජල වාපෘතිවල ජල මූලාශ්ර ආරක්ෂා කරගැනීතම් අරුතණින් ජල 

තපෝෂක ප්රතීශ සාංරක්ෂණ වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරයි.  කිල 05වන දිනට තයදුනු තලෝක 

පරිසර දිනය ිලමිත්තතන් මාතත්  දිස්ත්රික්කතේ පැවැත් ූ  ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීය ව 

වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී. එතමන්ම අමාතාාංශ ප්රතිපාදන යටතත් රත්නුරර දිස්ත්රික්කතේ 

තකොතලොන්න ිල් දියවර ප්රජා ජල වාපෘතිතේ ජල මූලාශ්රය තක්න්ද්ර කරතගන සිාංහරාජ මායිතම් 

පැළ සිටුවීතම් වැඩසටහනක් පවත්වමින් පරිසර දිනය සමරන ලදී. එය තවදුරටත් ඉදිරියට තගන 

යමින් ජල තපෝෂක ප්රතීශ සාංරක්ෂණය කිරීම අරුතණු කර තගන ජල මූලාශ්ර ආශ්රිතව පැළ සිටුවීම 

සඳහා ජනාධිපති ත් කම් කාර්යාල ප්රතිපාදන මත දිස්ත්රික්ක 10ක අක්කර 114ක පැළ සිටුවන 

ලදී. තම් සඳහා රු.මි. 05ක් වැය කර ඇත. 
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2016/03/24 දින මහනුවර ප් තලකැත්  ජාතන්තර තබෞීධා මධාස්ථානතේ පැවති තලෝක ජල දින 

සැමරුම් දත්සවය සහ පා ගමන 

2016/06/05 දින මාතත්  පැවති ජාතික පරිසර දින සැමරුම් දත්සවය හා ජල තපෝෂක ප්රතීශ සාංරක්ෂණය 

පිිනබඳ පැවති වැඩුතළුව 
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2016/06/05 දින රත්නුරර තකොතලොන්න ඉත්තෑකන්ද සිාංහරාජ රක්ෂිතය තක්න්ද්ර කරතගන පැවති පරිසර 

දින සැමරුම් දත්සවය 

“ුරනරුදය” පරිසර සාංරක්ෂණ වැඩ සටහන යටතත් මහනුවර දිස්ත්රික්කතේ පැල සිටුවීම හා දැනුවත් කිරීතම් වැඩසටහන 
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තාලිත ෛකුගඩු ේරෝග නිෛාරණ ෛැයසටහනා 

කාලික වකුගඩු අකරණ තරෝග ිලවාරණ කටයුමා සඳහා  දැනුවත් කිරීතම් කටයුමා සහ එම 

ප්රතීශවල ජනතාවට පිරිසිඳු පානීය ජලය ලබා දීමට අවශ කටයුමා සිදු කරනු ලබයි. තම් යටතත්  

වැඩසටහන් 04ක් මාතත් , කුරුණෑගල, තපොතළොන්නරුව දිස්ත්රික්කවල තදපාර්තතම්න්මා 

ප්රතිපාදන යටතත් ක්රියාත්මක කර ඇත. 

තමම තරෝගය බහුලව පවතින අනුරාධාුරර සහ කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කවල ජල වාපෘති 16ක 

ප්රතිසාංස්කරණ කටයුමා හා නව ජල මූලාශ්ර ඉදිකිරීම සිදුකර ඇති අතර, ඒ සඳහා රු.මි. 13.9ක් 

වැය කර ඇත. තවද ශ්රී ලාංකා මහවැලි අධිකාරිතේ ප්රතිපාදන මත මහවැලි එ්  හා බී කලාප වල 

ප්රති ආශ්රැත ජල පිරිපහදු යන්ත්ර 30ක් ස්ථාපිත කර ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අනුරාධාුරර හා තපොතළොන්නරුව දිස්ත්රික්කවල කාලික වකුගඩු තරෝගීන් සඳහා ඉදිකළ ප්රති ආශ්රිත ජල පිරිපහදු යන්ත්ර 

ජනතා අයිතියට පත්කිරීම. 
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ෛැසිර ජ්ල ටැාංකි ඉදිකිරීම. 

නල මාර්ග මගින් ජලය ලබා දීම දුෂ්කර ප්රතීශවලට සහ කාලික වකුගඩු තරෝග බහුලව පවතින 

ප්රතීශවල ජනතාවට ජල පහසුකම් ලබා දීතම් අරුතණින් වැසි ජල ටැාංකි ඉදිකිරීතම් කටයුමා 

අමාතාාංශ ප්රතිපාදන මත සිදුකර ඇත. එහිදී පසුගිය වර්ෂතේ තමොණරාගල, ුරත්තලම, රත්නුරර 

හා කිලිතනොච්චි දිස්ත්රික්කවල ආරම්භ කළ වැඩ සටහන් යටතත් වැසි ජල ටැාංකි 91ක් ඉදිකර 

ඇත. 

2016 වර්ෂතේ අමාතාාංශතේ කාලික වකුගඩු අකරණ තරෝග ිලවාරණ වැඩ සටහතන් ප්රතිපාදන 

මත වැසි ජල ටැාංකි 299ක් රු.මි. 15.16ක් වැය කර දිස්ත්රික්ක 15 ඉදිකර ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

සී ණාරෂකෂත ණහුදතම් ලබාදීම 

සැමටම තසෞඛාරක්ෂිත වැසිකිලි පහසුකම් ලබාදීම අරුතණු කර තගන SACOOSAN වැඩසටහන් 

යටතත් ආරම්භ කළ වැසිකිලි පහසුකම් තනොමැති ජනතාව සඳහා වැසිකිලි පහසුකම් ලබා දීතම් 

වැඩසටහන යටතත් තපොතළොන්නරුව, රත්නුරර හා තමොණරාගල යන දිස්ත්රික්කවල වැසිකිලි 176 

ක් ඉදිකර ඇත. 

මීය ට අමතරව අතිගරු ජනාධිපතිමාමාතහ ිලල තමතහවර ජනපති ජාංගම තස වයට සමගාමීය ව 

අමාතාාංශ ප්රතිපාදන මත ගා් ල දිස්ත්රික්කතේ ප්රතිලාභී පවු්  226 කට සනීපාරක්ෂක වැසිකිලි 

පහසුකම් ලබාදීමට තදපාර්තතම්න්මාව ක්රියාකර ඇත. ඒ සඳහා රු.මි. 6.7ක් වැය කර ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වැසි ජල ටැාංකි ඉදිකිරීම යටතත් රත්නුරර දිස්ත්රික්කතේ තකොතලොන්න ප්රතීශතේ පාසලක ඉදිකළ වැසි ජල ටැාංකියක් 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් යටතත් රත්නුරර පැ් මඩු් ල ඉදිකළ වැසිකිලි 

62| පි ටු ව  



 

ේෛනාත් ෛයාණිති  

තදපාර්තතම්න්මාතශ වාර්ෂික ක්රියාත්මක සැලැස්ම ට පරිබාහිරව තවනත් ආයතනවල ප්රතිපාදන 

මත වාපෘති හා වැඩ සටහන් ක්රියාත්මක කරනු ලබයි. ඒ යටතත් බන්ධානාගාර ප්රතිසාංස්කරණ හා 

හින්දු ආගමික කටයුමා අමාතාාංශ  ප්රතිපාදන මත වවුිලයාව දිස්ත්රික්කතේ නව ජල වාපෘති 

02ක්ද, සමාජ සවිබල ගැන්වීතම් අමාතාාංශ ප්රතිපාදන මත ගා් ල දිස්ත්රික්කතේ වාපෘති 01ක් ද 

දකුණු පළාත් සභා ප්රතිපාදන මත ගා් ල දිස්ත්රික්කතේ වාපෘති 03ක්ද බස්නාහිර පළාත් සභා 

ප්රතිපාදන යටතත් තකොළඹ දිස්ත්රික්කතේ වාපෘති 01ක් හා ගම්පහ දිස්ත්රික්කතේ වාපෘති 01ක්ද 

හම්බන්තතොට දිස්ත්රික්කතේ ාමීය ය යිනතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීතම් වැඩසටහන යටතත් 

ප්රාතීය ය ත් කම් කාර්යාල මගින් වාපෘති 09ක්ද ක්රියාත්මක කර ඇත.  

විේ ේෂ ෛැයසටහ්ද 

ජනතාවතහ පානීය ජල ගැටළු හඳුනා ගැනීම සඳහා පවතින ජාංගම තස වා සඳහා 

තදපාර්තතම්න්මාතශ දායකත්වය ලබා තදනු ලබයි. ඒ යටතත් අතිගරු ජනාධිපතිමාමාතහ 

සාංක් පයක් මත තපොතළොන්නරුව  හා ගා් ල දිස්ත්රික්කවල පැවති ිලල තමතහවර ජාංගම 

තස වයට හා නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන ගරු අමාතමාමාතහ ප්රධාානත්වතයන් අම්පාර හා 

මධාම පළාත තක්න්ද්ර කර තගන පැවති ජාංගම තස වයට තමම තදපාර්තතම්න්මාව දායකත්වය 

ලබා දී ඇත. ඒ යටතත් හඳුනාගත් ගැටළුවලට විසඳුම් ලබා දීම සඳහා අමාතාාංශ ප්රතිපාදන මත 

මහනුවර සහ මාතත්  දිස්ත්රික්කවල වාපෘති 04ක් රු.මි. 4.6ක් වැයකර ප්රතිසාංස්කරණය කර 

ඇත. ගා් ල දිස්ත්රික්කය සඳහා රු.මි 9.07ක් වැය කර ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ිලල තමතහවර ජනාධිපති ජාංගම තස වය යටතත් තපොතළොන්නරුව රාජකීය විදාලතේ පැවති අවසන් දින දත්සවය 
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ේද්ණා්ශත්ේම්්දතුම සවිබල ගැ්දවීම - 2016 

තා්ශ  මණ්යල ුලහුණු ෛැයසටහ්ද 

කාර්යක්ෂම හා ලලදායී තස වාවක් ප්රජාවට ලබා දීම සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය තවත ටට අවශ 

ුරහුණුවීම් ලබා දීම තදපාර්තතම්න්මාව විසින් සිදුකරනු ලබයි. ඒ යටතත් තදපාර්තතම්න්මාවට 

බඳවා ගන්නා ලද සිය ළුම දපාධිධාාරී කාර්ය මණ්ඩලය සජීවීකරණය පි ිනබඳ වැඩසටහන් 02ක් 

සිාංහල හා තදමළ මාධාතයන් කෑග් ල හා යාපනය දිස්ත්රික්ක තක්න්ද්ර තකොටතගන පවත්වා ඇත. 

තම් සඳහා මූල අනුහය තලෝක බැාංකු වාපෘතිය මගින් ලබා දී ඇත. තවද, රාජ ආයතිලක 

කළමනාකරණ වාපෘති සැලසුම් කිරීම හා වාපෘති කළමනාකරණය පිිනබඳ ුරහුණු වැඩසටහන් 

පවත්වා ඇත. 

තදපාර්තතම්න්මා කාර්ය මණ්ඩලය තවත ආයතන හා මූල කටයුමා පිිනබඳ ුරහුණුව ලබාදීම 

සඳහා ප්රධාාන කාර්යාලතේ සියළුම කාර්ය මණ්ඩලය තවනුතවන් තදදින ුරහුණුවක් පවත්වා ඇත. 

තවද, ආයතනය සඳහා දැක්ම, තමතහවර ඇමාළත් සිශ අවුරුදු සැලැස්මක් සකස්කිරීමට තදදින 

තන්වාසික වැඩුතළුවක් ජල සම්පාදනය හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීතම් 

වාපෘතිතේ මූල අනුහය මත පවත්වා ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දමිළ මාධා නවක දපාධිධාාරී ිලලධාාරීන් සඳහා යාපනය ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල 

ශ්රවණාගාරතේදී සහ සිාංහල මාධා නවක දපාධිධාාරීන් සඳහා කෑග් ල තතෝලාංගුතව ුරහුණු 

මධාස්ථානතේදී පැවති සජීවීකරණ ුරහුණු වැඩ සටහන 
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2016/11/07 හා 08 තදදින ක්ලේ තබන්තතොට ආයතනතේ පැවති  ආයතනය සඳහා දැක්ම, 

තමතහවර ඇමාළත් සිශ අවුරුදු සැලැස්මක් සකස්කිරීතම් තදදින තන්වාසික වැඩුතළුව 
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2016 ෛ්ශෂ  තුමළ ලඟාතරගත් තා්ශ  සාධනා  
 

 

 
 

 
ද්්ශ ත 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

ේසෞඛ්යාරෂකෂිත් සී ණාරෂකෂත ෂකේෂේත්ර  සඳහා  

1. සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ප්රතිශතය 84.4% 86% 87.43% 

2. නල මලාපවහන පහසුකම් ආවරණ ප්රතිශතය 1.93% 2% 2.08% 

ණාී   ජ්ල ණහුදතම් ෂකේෂේත්ර  සඳහා  

3. ආරක්ෂිත පානීය ජල ආවරණය 84.6% 86% 87.8% 

4. නල ජල ආවරණ ප්රතිශතය 44.3% 45.9% 47.7% 

5. නල ජල ආවරණ ප්රතිශතය  (ජා.ජ.ස.හා.ජ.ම. සමා) 33.4% 35.2% 37.1% 

6. ුතළු දිවයින සඳහා ආදායම් තනොලබන ජල ප්රතිශතය 28.54% 27.3% 25.55% 

7. තකොළඹ නගරතේ ආදායම් තනොලබන ජල ප්රතිශතය 46.62% 46.16% 45.72% 

8. 
ුතළු නල ජල සම්බන්ධාතාසාංඛාව 
(ජා.ජ.ස.හා.ජ.ම. මගින් සපයන ලද) 

මිලියන 

1.83 
මිලියන  
1.95 

මිලියන 
2.09 

9. 
වර්ෂය මාළ ලබාදුන් නව ජල සම්බන්ධාතා සාංඛාව 
(ජා.ජ.ස.හා.ජ. ම. මගින් සපයන ලද) 

123,608 126,171 138,750 

 

ුතලාශ්රය - ජා.ජ.ස.හා.ජ. මණ්ඩලතේ හා අමාතාාංශ වාර්තා   
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2016 නාෛ ජ්ල සම්බ්දධත්ා, ඉලෂකත හා ලබාුප්ද සාංඛ්යාෛ (ණළාත් හා දිස්රිෂකත ෛ ේ ්ද) 

ණළාත් /  ්රාේේශී  
සහා  ේසේෛා 
මධයස්ාානා 

තලාණ  

2015 
ේද්සැම්බ්ශ ෛනා 
විට ලබාදී තිබූ 
මුළු ජ්ල නාල 

සම්බ්දධත්ා 
ගණනා 

2016 සඳහා 
ඉලෂකත  

2016 ජ්නාෛාි  

සිරටේද්සැම්බ්ශ 
ද්ෂකෛා ලබාදී 
ඇති ජ්ල නාල 

සම්බ්දධත්ා 
ගණනා 

2016 

ේද්සැම්බ්ශ 
ෛනාවිට මුළු ජ්ල 

නාල 

සම්බ්දධත්ා 
ගණනා 

බටහිර- මධාම 

ප්රුතඛතාව 2,312 0 3 2,293 

තකොළඹ නගරය 138,270 1885 2,741 140,841 

තකෝේතේ 
(TECදමාර) 

154,829 6320 5,972 160,781 

මහරගම (TEC 
South) 

126,931 7200 13,963 140,083 

බටහිර - දමාර 
කැලණිය (TNC) 170,247 8842 13,802 183,519 

ගම්පහ 67,847 6150 5,450 72,994 

බටහිර- දකුණ 

තදහිවල (TSC) 102,586 2692 2,657 105,136 

කළුතර 60,458 4815 3,567 63,912 

පානදුර 57,374 7999 10,712 67,687 

මධාම මහනුවර 236,580 13190 12,683 248,735 

වයඹ කුරුණෑගල 69,539 5000 4,600 73,782 

දමාරු මැද අනුරාධාුරරය 100,372 7600 7,018 107,686 

සබරගුතව 
කෑග් ල 51,683 2500 1,903 53,468 

රත්නුරර 43,293 5020 4,270 47,489 

දකුණ 

හම්බන්තතොට 97,988 3959 4,678 102,406 

මාතර 91,564 2152 2,937 94,646 

ගා් ල 104,021 3008 2,591 106,371 

ඌව 
බණ්ඩාරතවල 46,375 4843 2,493 48,706 

තමොණරාගල 35,276 2850 2,473 37,567 

දමාර යාපනය 14,576 6802 2,983 17,817 

නැතගනහිර 

අම්පාර 39,821 10347 12,076 50,967 

මඩකලුරව 34,619 7000 5,989 40,748 

ත්රිකුණාමලය 47,821 9785 8,146 55,902 

අක්කරපත්මාව 63,787 5000 5,043 68,935 

එතතුමෛ 1,958,169 134,959 138,750 2,092,471 
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සමාප්ති සටහනා 
 

 

අමාතාංශය හා ඒ යටතත් පවතින ආයතන විසින් තම වගකීම යටතට පත්කර ඇති විෂය ක්තෂ ත්රයන් 

වන පානීය ජල සම්පාදන, සනීපාරක්ෂාව හා නගර  සැලසුම් සම්පාදනය සම්බන්ධාතයන් 2016 වර්ෂය 

මාල ඉටු කරනු ලැබූ කාර්ය භාරය හා ඒ මාල අත්පත්කරගත් කාර්ය සාධානය පිිනබද තතොරමාරු වර්ෂය 

අවසානතේ පාර්ලිතම්න්මාව තවත ඉදිරිපත් කිරීතම් වවස්ථාපිත අවශතාවය සුරරාලනු වස් තමම 

සාංක්ෂිප්ත ත  වාර්තාව සම්පාදනය කරන ලදී. 

 

තමම වාර්තාව 2016 වර්ෂය මාල අප තවත පැවරී ඇති වගකිම ඉටු කිරීමට දරනු ලැබූ ප්රයත්නය  

තමන්ම ඒ මාල ලැබූ ජයහණයන්ද සම්පීඩනය කර ඇත. තමම කාර්යභාර්ය  ඉටුකිරීතම්දී  

අමාතාාංශය හා ඒ යටතත් පවතින ආයතන ුතහුණපෑ ගැටළු හා අභිතයෝග  පිිනබද සටහනක් තැබීම 

තමම වාර්තාතශ සම්ුරර්ණත්වය තමන්ම අනාගතතේ තමම අභිතයෝග ජයගැනීමට තමම වාර්තාව 

පරිය ලනය කරනු ලබන ප්රතිපත්ති සම්පාදකයන්තහ අවධාානය සහ සහාය ලබාගැනීමට මාඩු තදන්නක් 

බැවින් එම ුතහුණපෑ අභිතයෝග හා ගැටළු  තමහි සදහන් කිරීම අවශ තශ. 

 

තමම අභිතයෝග හා ගැටළු සාරාාංශ වශතයන් පහත පරිදි තශ. 

 

1. නව ජල ුතලාශ්ර තසොයා ගැනීම හා පවතින ජල ුතලාශ්ර ප්රමාණවත් තනොවීම හා අපිරිසිදු වීම. 

 

අමාතාාංශයට පැවරී ඇති විෂය ක්තෂ ත්ර අතරින් වඩාත්ම සාංතශදී ක්තෂ ත්රය වන්තන් පානීය 

ජල සම්පාදනයයි. පානීය ජල සම්පාදනතේදී ුතහුණපාන ප්රධාාන අභිතයෝගයක් වන්තන් සුදුසු  

නව ජල ුතලාශ්ර තසොයා ගැනීමයි. විතශ ෂතයන් පානීය ජල සම්පාදනය තවදුරටත් වාප්ත ත 

කිරීමට සිදුව ඇත්තත් ජලය ඉතා දුලභ හා ප්රතශශය දුෂ්කර ප්රතීශයන් තවතය. තවද දැනටමත් 

ජල ආවරණය ලබන ප්රතීශවලින්ද ජනගහනය වැඩිවීම ිලසා ඇතිවන අධික ඉ් ලුම 

සුරරාලීමට තරම් ජල ුතලාශ්ර  තපොතහොසත් තනොවීමද කාර්මීය කරණය හා අධික ජනගහනය 

ිලසා ජල ුතලාශ්ර අපවිත්ර වීමද තමම ක්තෂ ත්රය සම්බන්ධාතයන් ප්රබලම අභිතයෝගය වි ඇත. 

 

2. ජලය සඳහා ඉ් ලුම්කරුවන් අතර පවත්නා අතනෝන සහතයෝගය ප්රමාණවත් තනොවීම. 

 

සීමිත ජල සම්පත වගා කටයුමා, විදුලිබල දත්පාදනය, කර්මාන්ත හා පානීය ජල සම්පාදන 

යන ක්තෂ ත්රවලින් විශාල ඉ් ලුමක් ඇතිතශ. තමම තර කාරී ඉ් ලුම අතර ජල 

කළමනාකරණය සඳහා ප්රමාණවත් ආයතිලක වුහයක් තනොමැතිකමද පානීය ජල 

සම්පාදනතේදී ුතහුණපාන තවත් අභිතයෝගයකි. 

 

3. ජල නාස්තිය අවම කිරීම. 

 

බස්නාහිර පළාතත් නගරවල  විතශ ෂතයන් තකොළඹ නගරතේ  පවත්නා නල මාර්ග වර්ෂ 

ගණනාවකට තපර ස්ථාපිත කරන ලද ඒවා බැවින් විශාල ජල නාස්තියක් සිදු තශ. තමම ජල 

නාස්තිය අවම කිරීම සඳහා නව නල එලීමට යාතම්දී සිදුව ඇති මාර්ග සාංවර්ධානය, 

තගොඩනැගිලි ඉදිවීම හා තවනත් සාංවර්ධාන කාර්යන්, අධික වාහන ගමනාගමනය වැිල කරුණු 

ිලසා එය ඉතා  දුෂ්කර කාර්යයක් බවට ඇත. 
 

 

 

 

 

 

68| පි ටු ව  



 

 

4. වපෘති ක්රියාත්මක කිරීතම්දී තවනත් පාර්ශවයන්තගන් ලැතබන  සහාය ප්රමාණවත් තනොවීම. 

 

විතශ ෂතයන් පවත්නා නල මාර්ග අලුත් වැඩියා කිරීතම් දී තමන්ම නව නල එලීතම්දී 

අවශවන ඉඩම් පිිනබද ගැටළු, පදිාංචිකරුවන්තහ ගැටළු, මහාමාර්ග සහ දුම්රිය මාර්ග ආශ්රිත 

ගැටළු ිලරාකරණය කර ගැනීමට යාතම්දී  අතප්ත ක්ෂිත මේටතම් සහායක් අදාල ආයතන වලින් 

තනොලැබීම හා එම ගැටළු ිලරාකරණය කර ගැනීමට යාතම්දී විශාල කාලයක් හා වියදමක් 

දැරිමට සිදුතශ. 

 

5. වාර්ෂිකව සැලසුම් කරන වැඩසටහන් සහ වපෘති සඳහා ප්රමාණවත් සම්පත් තනොමැතිවීම.  
 
වාර්ෂිකව සැලසුම් කරන ලද වැඩ සටහන් හා වපෘති සඳහා ප්රමාණවත් ුතල  සම්පත් 

තනොමැතිකම ිලසා කලට තවලාවට වාපෘති ිලම කල තනොහැකි වීම. 

 

6. වකුගඩු ආබාධා පැතිරයන ප්රතීශවලට පානීය ජලය ලබාදීම. 

 

ජල ුතලාශ්ර වල හි කම, ජලතේ පවතින බැර තලෝහ වැිල ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් සහ ජල 

ඉ් ලුමට සරිලන සැපයුමක් ලබාදීමට තනොහැකි තත්ත්වයක් මාළ තමම ප්රතීශවලට පානීය 

ජලය සම්බන්ධා විසදුම් දීම අභිතයෝගයක් වි ඇත. 

 

7. සනීපාරක්ෂක වාපෘතික්රියාත්මකකිරීතම්දී ඒ සදහා අධික පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවීම. 
 

නව සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ඇති කිරීතම්දී ඒ සඳහා භාවිතා කරන තාක්ෂණය අධික මිල 

ගණන් යටතත් ලබා ගැනීමට සිදුවීම හා නඩත්මා පිරිවැය ඉතා ඉහල වීම සනීපාරක්ෂක 

ක්තෂ ත්රය සම්බන්ධාතයන් ුතහුණපාන ප්රධාාන ගැටලුවකි. 

 

තකතස  නුතත් පැමිතණන ගැටළු අභිතයෝග බාධාක ජයතගන අමාතාාංශය තවත පැවරී ඇති වගකීම් 

ඉටු කිරීමට දරන ලද වෑයතම් ප්රතිලල තලසතත ගම්දනශ වල සාපිපාසතවන් තපතලන ජනතාවට 

සුරක්ෂිත පානීය ජලය ලැබී ඔවුන් නගන මදහස අප පත් තවතහස ිලවන සුළුය. ප්රමාණවත් 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලැබීතමන් ජනතාව ලබන ිලතරෝගිබව අප සැමට දිගුක්  ජීවත්වීමට 

ආය ර්වාදයක් වනු ඇත. එතස  වුවද  තම් මග අප තබොතහෝ දුර යායුමාව ඇත. ඒ සදහා බුීධිතේ හා 

සාංතශදී හදවතත් සාංකලනයක් අවශයය.එම සාංකලනතේ වෑයම ිලමවිය යුත්තත් තම් රතේ පානයට 

ජල හදුවක් ඉ් ලා හඬන සැමතහ පැමාම් ඉටු කිරීතමන් පමණි.  
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