
උ�ෙ� ජල ගැට� ෙසායා බැ�මට ජල ස�පාදන ඉහල �ලධා�� ���ෙය� යාපනයට

ජා�ක ජල ස�පාදන හා ජලාපවාහන ම�ඩලය ම�� උ�� පළාත �ල �යා�මක කර� ලබන
ව�ාපෘ�� සහ ජල ෙය�ජනා �ම ස�බ�ධ ���ෂණ චා�කාව� ප��යදා ම�ඩලෙ� සභාප�
�ශා�ත රණ�ංග , උප සභාප� සං�ව �ෙ�ෙක��, සාමාන�ා�කා� ඉං�ෙ�� ��ණ �ෙ��ංග
මහතා �ධාන �ෙය�ජ� සාමාන�ා�කා�ව�� සහකාර සාමාන�ා�කා�ව�� ඇ�� �ලධා��
��සකෙ� සහභා��වෙය� �� ෙක��.

ෙම�� ප��ය කාලය �ල ෙකා�� වසංගත ත�වය ෙ��ෙව� සහ රෙ� පැව�න ආ��ක සහ
ෙ�ශපාලනමය අ��ද හ�ෙ� �යා�මක සමහර ජල ව�ාපෘ�� සහ ෙය�ජනා �ම වලට උ�ගත �
ඇ� ගැට� හ�නා ගැ�ම සහ ඒ සඳහා අවශ� ��ය� ෙය�ම ෙමම චා�කාෙ� �ධානතම අර�ණ
�ය.
උ�� පළාෙ� �යා�මක පා�ය ජල ෙය�ජනා �ම අතර ��ඛතම කා�යය� � තෛල� ���
ජලෙය� පා�ය ජලය ලබා�ෙ� ව�ාපෘ�ය ක�න� ��ම සඳහා අවශ� �ය� �යාමා�ග ගැ�ම
ෙම�� �ෙ�ෂෙය� වැදග� �ය. ෙම�� අදහ� දැ�� ම�ඩලෙ� සභාප� �ශා�ත රණ�ංග
මහතා,
උ�� පළාෙ� පා�ය ජල ගැට�ව ඉතාම� උ�ව පව�නවා. ෙමම �ෙ�ශවල ජනතාව ����
පා�ය ජලය ෙනාමැ� ක�� දැ� ��කරතාවය�ට ප�� �ෙබනවා. දැනට උ�ෙ� සමහර �ෙ�ශ
වල 8% - 10% වන ජල සැප�ම 50% ද�වාව� වැ� ��මට අ� ෙ� �න වල කට�� කරෙගන
යනවා.
උ�� පළාෙ� �යා�මක ව�නාම සහ �ධානතම ජල ෙය�ජනා �මය ව�ෙ� ��� ජලය පා�ය
ජලය බවට ප� ��ම�. ෙ� සඳහා අපට ආ�යා� සංව�ධන බැං�ව �ෙ�ෂ සහෙය�ගය� ලබා
ෙදනවා.
එම වැඩ කට�� ක�න� ��ම සඳහා ඒ ආ�ත ගැට� වලට �ස�� ලබා�ම අර�� කර ෙගන�.
ෙමම චා�කාව සැල�� කෙ� ෙ�වා ෙකාළඹ ඉඳෙගන කර�න අපහ��. එම �සා ෙ� �ථාන
වලට පැ��ලා පව�න ගැට� හ�නාෙගන ක�න�� �ස�� ලබා� උ�ෙ� පා�ය ජල ��නය
�සදා �ම අපෙ� අර�ණ බව �යා ��ෙ�ය.
සාමාන�ා�කා� ඉං�ෙ�� ��ණ �ෙ��ංග මහතා අදහ� ද�ව�� �යා ��ෙ� ව��යාව
��ෙනා�� �ල�� යාපනය යන ����ක වල අපෙ� ව�ාපෘ� ��බදව �ෙ�ෂ අවධානය�
ෙයා�කර�� ෙමම ෙය�ජනා �ම ක�න� ��ම සදහා ෙමම චා�කාව සැල�� කල බව ෙප�වා
��ෙ�ය.රෙ� පව�න ආ��ක අ��ධය සහ ඉ�ධන අ��දය සැල��ලට ෙගන �ය� �ලධා��
ෙපා� �වාහන ෙ�වය භා�තා කර�� ���ෙය� යාපනයට පැ�ණ ෙමම ���ෂණ චා�කාවට
එ��ම ෙම� �ෙ�ෂ�වය �ය.

�ෙය�ජ� සාමාන�ා�කා�ව�� සහකාර සාමාන�ා�කා�ව�� ඇ�� �ලධා�� �ස� ෙමම
අව�ථාවට එ��ය.
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