
සන� �ශා�ත ජල ස�පාදන රාජ� අමාත� �ම�  රාජකා� ආර�භ කර�.

ජල ස�පාදන අමාත�ාංශය මම කැමැ�ෙත� වැඩ කර� අමාත�ංශය� . නැවත වතාව� මට ෙ�
අමාත�ාංශයම ෙද�න �යලා මම අ�ග� ජනා�ප� �මාෙග�, අෙ� ප�ෂෙය� අ� ඉ��ම�
ෙක�වා. ඒ අ�ව මම හදව��ම ���ය �ද කරනවා අද දවෙ� ෙමම අමාත��රය �දානය මා හට
��ම ස�බ�ධව යැ�. ජල ස�පාදන රාජ� අමාත��රෙ� රාජකා� කට�� ජල ස�පාදන
අමාත�ාංශෙ�� භාර ග��� රාජ� අමාත� සන� �ශා�ත මහතා ෙ� බව පැව�ය.

ෙම�� වැ��රට� අදහ� දැ�� රාජ� අමාත��මා,

රට �ල අද පා�ය ජලය ��බඳව ෙලා� ගැට�ව� �ෙබනවා. සම�ත ජනගහනෙය� මම ��වාස
කරන හැ�යට 62% කට ආස�න �මාණයකට තම� ෙ� ෙව�� පා�ය ජලය නල මා�ගෙය� අ�
සපයල �ෙය�ෙ�. ඒ �සා ඉ�� ෙකාටස ලබා�ය ��ව �ෙබනවා. ඒ සඳහා �ශාල වැඩසටහන�
�ශාල ව�ාපෘ� �මාණය� අ� ��මාණය කරා. ඒවා ඉ��යට ය�� �ෙබනවා. ෙමතන� අපට �ධාන
වශෙය� රෙ� ඇ��� ආ��ක අ��දය ෙල�ක වසංගත ත��වය ෙල�ක ආ��ක ගැට�ව �සා අප
ය��� ප�බෑමකට ල� �ණා. මං �තනවා පා�ය ජල අමාත�ංශය හැ�යට අ�ට ගැට�ව� නැ�ව
ඉ�සරහට ය�න ��ව� ෙව�. �ධාන වශෙය� ඉ��ය� credit line එෙක� අ�ට �ශාල �ද�
�මාණය� අ�ට අවශ� කරන ජල නල සහ උපාංග �ල� ගැ�ම ෙව�ෙව� අ�ට ලැ� �ෙබනවා. ඒ
�සා ඒ �ක ලැෙබන ෙකාට අ�ට ෙ� �ෙයන ව�ාපෘ� �ක ඉ��යට කරෙගන ය�න ��ව� ෙව�. ඒ
�සා පා�ය ජල ගැට�ව �සඳ�න පවස �වන ඉල�කයට ගමට ව�ර ෙගනයන වැඩසටහන ���
අ�ට ඉ�සරහට ය�න ��ව� ෙ��. �ෙ�ෂෙය�ම ෙකෙහ�ය ර��වැ�ල අෙ� අමාත��මා එ�මා
මෙග� එ�ක ෙපෟ�ග�කව කතා කළා. එ�මා අ� ෙබාෙහාම ද�නා අ�නන අ� ෙබාෙහාම
ෙල�ග�ව වැඩකරන අමාත�වරෙය�. ෙ� ෙවලාෙව� අ� �ෙ�ෂෙය� මත� කර�න ඕෙ�
වා�ෙ�ව නානාය�කාර මැ��මා. එ�මා අද අ� අමාත�ාංශෙ� කැ�න� ඇම�වරයා හැ�යට
ෙනා��ම ��බඳව එක පැ�ත�� කණගා� ෙවනවා. එ�මා ඉතාම�ම ෙ� රටට ආදරය කරන ෙහාඳ
නායකෙය� එ�මෙ� ය��� දැ�ම� ���� නායකෙය�. ඒවෙ�ම එ�මා ��බඳව අ�
�ෙ�ෂෙය� මත� කර�න මම �ට ෙපර රාජ� අමාත�වරයා හැ�යට වැඩ කරන හැම ෙවලාවකම
එ�මා වැ���ෙය� හැ�යට ��වරෙය� හැ�යට ඉ��� අ�ව යහමග ෙග�ය�න කට��
ෙක�වා. එ�මෙග ��ප��මය කාරණා එ�ක ෙමවර අමාත� �රය භාර ෙනාග�ත� එ�මා කර�
ෙ�වාව අ� අගය කරනවා සහ මත� කරනවා.යැ� පැව� සන� �ශා�ත මහතා,

අද නම වැ� මාෙස නම වැ�දා මං �ත�ෙ� අ� අමාත� �රෙය� ඉ�ලා අ� ෙව�ෙන එෙහම
නැ�න� අ� අමාත��රෙය� ඉව� ෙව�ෙ� මැ� මස නම ෙව�දා.ඒ �සා ෙ�ක ෛදෙව�පගත
���ම� �යල� මම ��වාස කර�ෙ�. ෙකාෙහාම න�� අ�ට රෙ� ජනතාවට �ශාල
වැඩෙකාටස� කර�න �ෙයනවා. අ�ෙය�ගය� �ෙයනවා. ෙල�ක වසංගත ත��වය� එ�ක
ෙල�ක ආ��ක අ��දය� එ�ක අ� ෙ� �ය�ල කළමනාකරණය කර�� අමාත�ාංශෙ� කට��
ෙකාෙහාමද කර�ෙ� �යන කාරණය ස�බ�ධව අ� ක�පනා කර�නට ඕන. අ� ෙබාෙහාම
ස��� වැඩ කර� අමාත�ාංශය�. ෙහාඳ �ලධා� ම�ඩලය� ඉ�නවා. �ෙ�ෂෙය�ම ජා�ක ජල
ස�පාදන හා ජලාපවාහන ම�ඩලය, �ජා ජල ෙදපා�තෙ���ව සහ ජල ස�ප� ම�ඩලය �යන
ෙ� හැම ආයතනයකම ඉතාම�ම කා�ය�ර ෙහාඳ �ලධා� ක�ඩායම� ඉ�නවා. සමහර අලස
�ලධා��� ඉ�නවා ඒ අයව උන�� කරව�� අ�ට ඉ�සරහට ය�න ෙව�. ඒ �සා ෙ� කට��
අ�ට කරග�න බාධාව� ෙවන එක� නෑ. ෙමාකද ෙ� ��බඳ අ� �ශාල වශෙය� අධ�නය කරලා
රට �ළ �ෙයන ත��වය ��බඳව අ�ට ය��� අ�දැ�ම� �යන �සා රට ෙව�ෙව� වැඩ
ෙකාටස� අ�ට කර�න ��ව� ෙව� �යන ��වාසය අ�ට �ෙයනවා.
යැ�ද වැ��රට� පැව�ය.



ජල ස�පාදන අමාත�ාංශෙ� අ�ෙ�ක ෙ�ක�ව�� වන ඒ.�.එ�. න��, එ�. ෙ�වෙ�, ජල
ස�පාදන හා ජලාපවහන ම�ඩලෙ� සභාප� �ශා�ත රණ�ංග, ජා�ක �ජා ජල
ෙදපා�තෙම��ෙ� අධ��ෂ ජනරා� ජය�ලක ෙ�ර�, ග� අමාත��මාෙ� ෙපෟ�ග�ක ෙ�ක�
අ���ඥ චම� ෙපෙ�රා, යන මහ�ම මහ��� ඇ�� �ලධා�� �ස� සහ මහජන �ෙය��ත��
��ස�ද ෙමම අව�ථාවට සහභා� �ය.
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