ප්රාවනජාරඹදුර්රවීමභන්ගිනිමගනදැමනආර්ථිකමේ
වඳුනාමනොගත්ප්රාවනගැටළු
මඵොමවෝවිටජනභාජඹවඳුනාමගනමලිකවිදුම්ජනනඹකයනරඵනප්රාවනගැටළුවාක්මේත්රමේඇි
ත්යප්රාවනගැටළුත්අත්යවිලාරමනක්ඳිනඵඳැවැදිලිවදුනාගත්වැකිිමේ.එහිදිමඵොමවෝ
විට ජන භාජඹ ප්රාවන ගැටළු මේ වඳුන්නු රඵනුමේත් විදුම් මගොඩ නගනුමේත් , අධික යථාවන
ත්දඵදඹ,අනුරුර්ධනඹ,මඳොදුප්රාවනමේාදුර්රවීභඇුළුම්ඳත්නා්ිඹ,ඳරියඹදණඹැනි
භවජනත්ාටෘජුඵරඳානකරුණුගැනමේ.එඹත්යප්රාවනගැටළුඉ්භුවීභඟනඅත්යඑඹඅඳමේ
දදනිකඅලයත්ාභත් සිදුන ඉත්ාඳටු විග්රවඹකට සීභා මේ. උදාවයණඹක් මර එභ විග්රවඹන්ට අනුඅධික
යථාවන ත්දඵදඹ වා විදුම් මර භාර්ග පුළුල් කිරීභ, අධිමේගී භාර්ග ත්යඟකාරී මගොඩනැගීභ , ඳාරම්
ැකසීභ , ONEWAY කිරීභ ුලින් ඹම් කාරසීභාකට මවෝ ඒ වා විදුම් රඵාදිඹ වැකි වුත් එභ
විදුමභන් ඳසු ඒ මවේුභත් යටට අහිමි ඳින ඉන්ධන ඇුළු ප්රාවන ම්ඳත් දදනිකත් අඛණ්ඩත්
අධිබාවිත්ඹක්සිදුමේනම්ඉන්ප්රාවනගැටළුවිඳීභමනුටයටුරදීර්ඝකාලීනආර්ථිකඹඅඩාරකයනු
රඵනප්රාවනඅර්බුදඹක්මගොඩනගාිබිඹවැක.මින්අදාරම්ඳත්මගොඩනැගීභමනොකශයුුඹැයිවිග්රවඹ
මනොමේ. මුලිකප්රාවන ගැටළුට අනු ජාික ප්රාවන ප්රිඳත්ිඹක් කාඳවත් විග්රව න මලික ප්රාවන
ගැටළුමේ. ෑභ නිර්නාඹකඹක්භ දිගුකාලීන ඳාරනඹ කශ වැකි ජාික ැරැ්භක් අනු ෑභ ප්රාවන
යාඳෘීඹක්භ ක්රිඹාත්භක කශ යුුඹ ඹන්න මින් විග්රව මකමර්. එහි දි ඒ මකමයහි අධානඹ මඹොමු කිරීභත්
එැන්නක්අඳයටුරඳීදඹන්නත්ගැඹුරින්මොඹාඵැලීභඒදවාගකියුුඳාර්ලකරුන්මරඅඳ
ැභමේගකීභක්දඳී.
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ත්යප්රාවනගැටළුවාඑහිඵරඳෑභ.
මභභකරුණුඅධයනඹවාප්රාවනජාරඹගැටළුක්ඵටඳත්වුඌණංර්ධිත්යාජයන්හිප්රිඳත්ිවාඊට
අදාර ාධකත් එඹ දිගුකාලීන ආමඹෝජනඹක් දක්ා ඳරිර්ත්නඹ කය ගත් ංර්ධිත් සිංගප්පරු , ජඳානඹ ,
ජර්භනිඹැනියාජයන්හිප්රත්ඳත්ීන්භඟංන්දනාත්භකරකාඵැලීභක්කශයුුඇත්.

ප්රාවනඳද්ධිඹඅර්බුදඹක්වුයාජයන්
1.ප්රාවනප්රිඳත්ි
නියමප්ක්භඅාසිදාඹකනඉන්ධනවා
ාමප්ක්අාසිදාඹකඅභත්යමකොට්වාාවන
දදනිකකටයුුවාෑභදිනකභ
අධිඳරිමබෝජනඹක්සිදුකිරීභ(ාවනබාවිත්ඹඅඳ
යමටහිජනගවනමඹන්3:1මේ.)
1.1 මඳොදුප්රාවනඹදුර්රවීභ.
මගොඩනැගඳද්ධිඹඉවත්ඳරිදින
ඵැවිනිඑහිප්රිපරඹක්මරදුම්රිඹප්රමුඛ
මඳොදුප්රාවනඵ්මේා්බාවිකභ
දුර්රවීභ

ප්රාවන ඳද්ධිඹ දිගුකාලීන ආමඹෝජනඹක් ඵට
ඳත්කයඇියාජයන්
1. ප්රාවනප්රිඳත්ි
නියමප්ක්භඅාසිදාඹකඉන්ධනඇුළුඅභත්ය
මකොට්ඹනප්රාවනම්ඳත්ෑභදිනකභදදනික
ඳරිමබෝජනඹවාබාවිත්ඹසීභාමකොටආමඹෝජනඹ
වාප්රාවනඳද්ධිඹකාිබීභ.
(ාවනබාවිත්ඹසිංගප්පරුමහිජනගවනමඹන්6:1
මේ.)
1.1මඳොදුප්රාවනඹමේාංර්ධනඹවීභ.
ඉවත්ප්රිඳත්ිඹටඹටත්ජනත්ාඅමප්ක්ාන්
මකටිකාලීනවාදිගුකාලීනඅිනවීන
දුම්රිඹප්රමුඛමඳොදුප්රාවනඵ්මේාඹටමත්
මගොඩනගාිබීභ.
1.2 ත්නිපුද්ගරාවනබාවිත්ඹඳාරනඹවීභ.
ඉවත්ත්ත්ත්ඹන්ඹටමත්්ාබාවිකත්එහි
ඵරඳෑභඹටමත්ත්ත්නිපුද්ගරාවන
දදනිකකාර්ඹඹන්වාබාවිත්ඹ
ාමප්ක්අඩුවීභ.
1.3 ාමප්ක්යථාවනත්දඵදඹඅභවිභ/අනුරු
අභවීභ ඳරිය දණඹ ඳාරනඹ වීභ වා මෞඛය
ිරරිැඹාමප්ක්අඩුවීභ.
1.4ඵදුක්රභඹඳද්ධිඳාරනඹටඋඳකයණඹක්වීභ.
අිනවීනදුම්රිඹප්රමුඛවිකල්ඳජනිත්කයඇිඵැවින්
ඳද්ධිඳාරන
උඳකයණඹක්
මර
ඵදුක්රභඹපරදායිවීභ.
1.5ඳාරනඹකටරක්කයඇිපුද්ගරාවන
අන්ත්ර් නගය අත්ය ංයනඹ ත්දුයටත් ඳාරනඹ
වාත් මඳොදු ප්රාවන මේාන්ට භගීන් මඹොමු
කිරීභවාත්ඳාරනඋඳකයණඹක්මඳමඳොමරො
අබයන්ත්යමේ වා ත්්ටටු ලමඹන් යථගාල් ැඩි
ැඩිමඹන්ඉදිකිරීභ.

1.2 ත්නිපුද්ගරාවනඅධිබාවිත්ඹ
ඉවත්ත්ත්ත්ඹන්ඹටමත්්ාබාවිකභ
ත්නිපුද්ගරාවනදදනිත්කටයුු
වාබාවිත්ඹදිගින්දිගටභත්අසීභාන්ිකත්
ර්ධනඹවීභ.
1.3 අධික යථාවන ත්දඵදඹ/අනුරු ර්ධනඹ ,
ඳරියදණඹ,මෞඛයිරරිැඹඉවරඹාභ.
1.4 ප්රාවන ඳද්ධිඹ භත් ඵදු ක්රභඹ අාර්ථක
මභරභක්වීභ
පුද්ගරඅමප්ක්ාමන්ඉටුකරවැකි
නවීනදුම්රිඹප්රමුඛවිකල්ඳජනිත්කය
නැිඵැවින්ඳාරනමභරභක්මර
ඵදුැඩිකශදත්නිපුද්ගරාවන
බාවිත්ඹසීභාකශමනොවැකිවීභ.
1.5 අනුගභනඹකයඇිප්රිඳත්ිටඅනුඳද්ධි
ඳාරනඹ වාත් ාවන ංයණඹ වීභ
ඳාරනඹ කිරීභ වායථගාල් (පීඩන ඳාරක)
ාමප්ක් ැඩි විඹ යුු වුත් මම් මත්ක් ඒ
වාඵයත්ැබීභක්සිදුමනොවීභ.
2.පුද්ගරඉුරුම්ඳවත්ැටීභවාණඹගැිබාඹ
2.පුද්ගරඉුරුම්වාආමඹෝජනඹර්ධනඹ
ර්ධනඹවීභ.
ඉවත්ඳරිදිසිදුනප්රාවනඳද්ධිඹඳාරනඹ
ඉවත්දැක්වුප්රිඳත්ිභඹදුර්රත්ාභත්පුද්ගර
මවේුමන්පුද්ගරප්රාවනිරරිැඹ
ප්රාවනිරරිැඹදදනිකඉවරඹනඅත්ය
දදනිකඅඩුනඅත්යපුද්ගරඉුරුම්ැඩි
පුද්ගර ඉුරුම් ාමප්ක් ඳවත් ැටීභත් පුද්ගර
වීපුද්ගරණඹගැිබාඹඅඩුවීභ.
ණඹගැිබාඹැඩිවීභක්ඒඹටමත්සිදුවිභ.
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3. පුද්ගරආමඹෝජනඹන්ඳවත්ැටීභ.
ඉවත්
ත්ත්ත්ඹන්
භත්පුද්ගරආමඹෝජනඹවානි්ඳාදනඳවත්ැටී
භ.
4. යාජයඉුරුම්ඳවත්ැටීභ
යාජයඉුරුම් ඳවත් ැටීභ නිා මුරය
මශමඳොශඅ්ථායවීභ.
5. ආමඹෝජනඹසීභාවීභ.
ඉවත්ත්ත්ත්ඹන්
වා
ඳවත්කරුණුභත්යාජයආමඹෝජනඹවාද
ණඹගැනීම්ාමප්ක්ැඩිවීභ.
6. නි්ඳාදනමේඅඩුර්ධනඹ.
ඉවත් කරුණු ඹටමත් අබයන්ත්ය වා ඵාහිය
ප්රාවන ිරරිැඹ ර්ධනඹ පරදායිත්ාඹ
සීභාවීභවයවානි්ඳාදිත්ඹසීභාවීභ.
7. ම්ඳත්පරදායිත්ාඹඳවත්ැටීභ.
මභභ කරුණු ඹටමත් අබයන්ත්ය වා ඵාහිය
ප්රාවනිරරිැඹර්ධනඹවීම්ඳත්නා්ිඹ
ර්ධනඹ වා පරදායිත්ාඹ සීභා වීභ වයවා
නි්ඳාදිත්ඹසීභාවීභ.
8. අබයන්ත්යඋද්ධභනඹර්ධනඹවීභ.
නි්ඳාදන සීභාවීමභන් වා මභහි දැක්මන
භ්ථ කරුණු භත් අබයන්ත්ය උද්ධභනඹ
ාමප්ක්ර්ධනඹවීභ.
9. ආනඹන
ඳරිමබෝජන
ආර්ථිකඹක්
නිර්භාණඹවීභ.
මභභ කරුණු ඹටමත් ෑභ දිනකභ වා
අඛණ්ඩ අඳනඹනඹ අභිමුඛ ආර්ථිකඹක්
මනුටආනඹනඹඳරිමබෝජනආර්ථිකඹක්
නිර්භාණඹවීභ.
10. මගවුම්මලේගැටළුර්ධනඹවීභ.
මභභකරුණුඹටමත්මශමලේඹිරරිහීභට
රක්වීභ මගවුම් මලේ හිඟඹක් ර්ධනඹ වීභ
වාවිමද්ලත්කම්ිරරිහීභ.

3.පුද්ගරආමඹෝජනර්ධනඹ.
ඉවත්ත්ත්ත්ඹන්භත්පුද්ගරආමඹෝජනඹ
වානි්ඳාදනඹැඩිවීභ.
4.යාජයඉුරුම්ර්ධනඹ
යාජයඉුරුම්ර්ධනඹවීභවාමුරය
මශමඳොශ්ථායවිභ.
5.යාජයආමඹෝජනඹර්ධනඹවීභ
ඉවත්ත්ත්ත්ඹන්වාඳවත්කරුණුභත්
යාජයආමඹෝජනඹර්ධනඹවීභවා
ආමඹෝජනඹවාණඹගැනීම්සීභාවීභ.
6.ම්ඳත්කාර්ඹක්භත්ාඹර්ධනඹ.
යටටඅහිමිප්රාවනම්ඳත්ෑභදිනකභ
වාඅඛණ්ඩපරදායීබාවිත්ාවීභවාෑභ
ම්ඳත්ක්භඋඳරිභඋඳමඹෝජනඹටඒභත්
රක්වීභ.
7.නි්ඳාදිත්ඹර්ධනඹ
මභහිභ්ථකරුණුඹටමත්අබයන්ත්යවා
ඵාහියප්රාවනිරරිැඹාමප්ක්අඩුවී
ම්ඳත්හිකාර්ඹක්භත්ාවාපරදායිත්ාඹ
ර්ධනඹවිනි්ඳාදිත්ඹර්ධනඹවීභ.
8.අබයන්ත්යඋද්ධභනඹඳාරනඹවීභ.
නි්ඳාදනඹාමප්ක්ර්ධනඹවීභවා
මභභභ්ථකරුණුභත්අබයන්ත්ය
උද්ධභනඹඳාරනඹවීභ.
9.අඳනඹනඅභිමුඛආර්ථිකඹක්
ඉවත්කරුණුභත්අඳනඹනඅභිමුඛ
ආර්ථිකඹක්මගොඩනැගීභවාආනඹන
ඳාරිමබෝජනඅලයත්ාඳාරනඹවීභ

10.විමද්ලත්කම්ර්ධනඹ.
මශමලේඹවාමගවුම්මලේඹටමින්
රැමඵනඋත්මත්ජනඹාසිදාඹකවීභවා
විමද්ලත්කම්ර්ධනඹවීභ.
11. යාජයණඹගැිබාඹර්ධනඹ.
11.ණඹගැනීභසීභාවීභ.
මභභ ත්ත්ත්ඹ අඛණ්ඩ ඳත්ාමගන මභකීප්රිඳත්ින්අඛණ්ඩඳත්ාමගන
ඹාමභන් මගවුම් මලේ හිඟඹන් ිරඹවීභට ඹාමභන්මගවුම්මලේඹාසිදාඹක
අඛණ්ඩණඹගැනීභටසිදුවීභ.
ඳත්ාමගනඹාවැකිඅත්යණඹගැනීම්
සීභාවීභ.
12.මුදමල්අගඹිරරිහීභ.
ඉවත්අංක8,9,10,11වා12ඹටමත්මුදමල්
අගඹදිගුකාලීනිරරිහීභටරක්වීභ.
13.බාහියඋද්ධභනඹටමවේුවීභ.
ඉවත් කරුණු ඹටමත් ඵාහිය උද්ධභනඹ
ර්ධනඹවීභ.

12.මුදමල්අගඹආයක්ාවීභ.
ඉවත්අංත්8,9,10,11වා12කරුණු
ඹටමත්මුදමල්අගඹර්ධනඹවීභමවෝ්ථායවීභ.
13.බාහියඋද්ධභනඹඳාරනඹවීභ.
ඉවත්කරුණුඹටමත්බාහියඋද්ධභනඹ
ාමප්ක්ඳාරනඹවීභ
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14. ණඹමනොමගනණඹඵයර්ධනඹ.
ඉවත්ත්ත්ත්ඹඹටමත්
මුදමල්
අගඹ
ිරරිහීමභන් ණඹමනොමගනණඹ ඵය ර්ධනඹ
වීභ.
15. ඌනංර්ධනඹ / ආර්ථික අ්ථාය ඵ
විමද්ශීඹ ඵරඳෑභ ර්ධනඹ, මද්ලඳාරන
අ්ථායඵර්ධනඹ

14.ආමඹෝජනර්ධනඹවීභ.
ආර්ථිකඹලක්ිභත්වීභවිමද්ලආමඹෝජන
ර්ධනඹවීභ.
15. ියායංර්ධනඹ,විමද්ශීඹඵරඳෑභඅභ
වීභ,මද්ලඳාරන්ථායබාඹවාමවේුවීභ.

ඉවත්දක්ාඇිආර්ථිකවිචරයන්ීයණඹවීභවාවිලාරාධකප්රභාණඹක්රකාඵැලුදමභහිදිරකා
ඵරාඇත්මත්ඒවාඵරඳානඅිප්රඵරාධකඹක්නප්රාවනඵරඳෑභඳභණක්මේ.ඒඹටමත්අඳයමටහි
ඉිවාඹපුයාටමභභප්රාවනගැටළුමනොමඳමනනභවාඵරමේගඹක්මරඉවත්විචරයන්සිඹල්රදැඩි
ඳාරනඹ කය ඇි ඵ ඳැවැදිලි අත්ය එඹ කිසිමකුට ඵැවැය කර මනොවැකි කරුණක් මේ. එමේභ මභභ
ත්ත්ත්ඹමත්රුම්මගනමලිකප්රාවනආකෘිඹකටඅනුප්රාවන ජාරඹකඩිනමින්කාමනොගත්මවොත්
මභභවිග්රවඹඅදමභනක්භඅනාගත්කාරඹපුයාටදඅදාරනඵදඅඳමත්රුම්ගත්යුුඇිඅත්යඅඳනඹන
අභිමුඛආර්ථිකඹක්ඹන්නඅදමභන්භඅනාගත්මේදචනඹටඳභණක්සීභාන්නක්මේ.
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ඒඅනුඳැවැදිලිනුමේයටකක්රිඹාත්භකප්රාවනජාරඹඑයටංර්ධනඹටලක්ිඹක්මේදමනොමේදඹන්න
ීයණඹනුමේඑයටුරක්රිඹාත්භකකයඇිප්රාවනප්රිඳත්ිඹභත්මගොඩනගාඇිප්රාවනජාරඹභත්
ඳභණක්ඵමේ.එඹයටකංර්ධනඹමවෝඌණංර්ධනඹමගොඩනගනඅත්ිායභඵටදඳත්නඅත්ය
අඳ සුබාදී ක්රිඹාත්භක කයනු රඵන ප්රාවන යාඳෘි යටට ඵයක් මේ ද මනොමේද ඹන්න ීයණඹ නුමේ
ඉවත් දැක්වු ප්රාවන ගැටළුමේ. ්බාඹ භත්මේ.එමේභ එහි එක් එක් විචරයන් ඉන්  ඳාරනඹ කය ඇත්ද
මනොඑමේනම්එඹර්ධනඹකිරීභටිරටුඵරඹක්රඵාදීආර්ථිකඝාත්කමඹකුවීඇත්දඹනකරුණභත්මේ.

යටකඅත්යලය මේාන්අත්යප්රාවනජාරඹටඇිසුවිමලේැදගත්කභ
යටක නියන්ත්ය ක්රීඹ ඳින භවා ඵරමේගඹ නුමේත් දිගු කාලීන ංර්ධනඹ වා ියාය ඳැැත්භ
ීයණඹ න ප්රමුඛ ජී ලක්ිඹ නුමේත් එයට මගොඩ නගා ඇි ප්රාවන ජාරඹ මේ. ඒ අනු එඹ ආර්ථික
විචරයන් ඇුළු භ්ථ ක්රිඹාකාරීත්ඹ මභන්භ අධයාඳනඹ මෞඛය ැනි මුලික අත්යලය මේා සිඹල්ර
මගොඩනැමගනමුලිකඅත්ිායභඵටදඳත්මේ.මභභඳදනභඹටමත්ංර්ධනඹවුදියුණුජාින්අත්යලය
මේාන්අත්යදප්රමුඛත්ාඹප්රාවනජාරඹමගොඩනැගීභවාඳත්ාමගනඹාභටරඵාදීිමේ.එමවත්අඳ
ැනිඌණංර්ධිත්වාංර්ධනඹමමින්ඳිනයාජයඹන්ඹටමත්ඒමකමයහිප්රමුඛඅධානඹක්මඹොමුවී
මනොභැි ඵ ඳැවැදිලි මේ. එඹ ංර්ධිත් යාජයන්ට ාමප්ක් අඳ යට ංර්ධන ඉරක්ක රගාකය ගත්
ප්රභාණඹභත්භත්වවුරුකයගත්වැකිමේ.

ප්රාවනජාරඹටප්රමුඛත්ාඹරඵාදීභක්ඹනු?
ප්රාවන ජාරඹට ප්රමුඛත්ාඹ රඵාදීමම්දී කුභන මවෝ ප්රාවන යාඳෘිඹක් ක්රිඹාත්භක කර ඳභන්න් මවෝ
යමටහි ම්ඳත් ඒ වා මන්කර ඳභන්න් මවෝ ප්රමුඛත්ාකයණඹකින් මත්ොය ක්රිඹාත්භක කයනප්රාවන
යාඳෘිඹටමත්මවෝඅඛණ්ඩමබෞිකම්ඳත්මගොඩනැගුඳභන්න්මවෝඒවාප්රමුඛත්ාඹරඵාදීභක්සිදු
මනොමේ.එඹටමවේුමභන්යාඳෘීන්හිභ්ථආර්ථිකක්රිඹාකාරීත්මේඵරඳෑභභත්එහිආර්ථිකඹඅඩඳන
වීිබිඹවැකිවීභවාඳිනප්රාවනගැටළුත්ත්ත්ඒඹටමත්ර්ධනඹකයත්ැබීඹවැකිවීභයි.

ංර්ධනඹඉරක්කකයගත්ප්රාවනක්රිඹාලිඹකටඅඳරඵාදීඇිප්රමුඛත්ාඹභැනඵැලීභ.
මඵොමවෝවිටංර්ධිත්යාජයඹන්ඇරුණුවිටඅඳැනිඌණංර්ධිත්යාජයන්ප්රාවනඳද්ධිඹටප්රමුඛත්ාඹ
රඵාදීභක්මරවදුනාමගනඇිකරුණුනිැයදිදැයිප්රල්ණඹක්භුමේ.එඹටමවේුප්රාවනඹවාම්ඵන්ධ
යාඳෘි විලාර ංඛයාක් යටුර ක්රිඹාත්භක කර ඳභන්න්භ ප්රමුඛත්ාඹ ජනිත් මනොවීභත් අඳ ප්රමුඛත්ාඹ
රඵාදීභක් මර ක්රිඹාත්භක කර යාඳෘි ුලින්භ මඵොමවෝ විට දිර්ඝ කාලීන ප්රාවන ගැටළු ර්ධනඹ කය
ිබීභත්එඹටමවේුමේ.
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ඒඅනු,
 ප්රාවනංර්ධනඹවාඅඹැමඹන්විලාරමුදරක්මන්කිරීමභන්මවෝ
 භාර්ගපුළුල්කිරීමභන්මවෝ
 දිගින්දිගටභඅධිමේගීභාර්ගඉදිකිරීමභන්මවෝ
 ඵ්යථයටුරටඅසීභාන්ිකමගනඒමභන්මවෝ
 ඳිනත්ත්ත්ඹඳත්ාමගනඹාභවාඳභණක්දිගින්දිගටභදුම්රිඹමඳ්ටටිමගනඑමභන්මවෝ
 ඹල්ඳැනගිඹත්ාක්න්කඹහිත්දුම්රිඹභාර්ගමම්ආකායමඹන්භදිර්ඝකිරීමභන්මවෝ
 දිමනන්දිනභාර්ගඑක්දිලාකටඳභණක්මඹොමු(one way)කිරීමභන්මවෝ
 ඵ්යථවාභංීරුමන්කිරීමභන්මවෝ
 ඵ්භාගම්මගොඩනැගීමභන්මවෝ
 මඳය මගවුම් කාඩ්ඳත් ක්රභඹ වදුන්ා දීමභන්මවෝ ප්රාවන ක්මේත්රඹට ප්රමුඛත්ාඹ රඵාදීභක් සිදු
මනොමේ.එඹ ීයණඹ නුමේ ඉවත් විග්රව න මුලික ප්රාවන ගැටළුමේ ඇි එක් එක් ආර්ථික
විචරයන්ට මම් ඹටමත් සිදුන ඵරඳෑභ මකොමත්ක්ද ඹන්නත් ඒ ඹටමත් භ්ථ ප්රාවන ජාරඹ භත්
ඳිත්නපීඩනඹමකොමත්ක්දඹන්නත්රකාඵැලීමභන්මේ.ඒඹටමත්,

රගාකයමගන ඇි ංර්ධනඹට ාමප්ක් ැඩි ප්රිලත්ඹකින් ත්නි පුද්ගර ාවන දදනික
කටයුුවාමඹදවීමම්ඵරඳෑභ.
මින් ත්නි පුද්ගර ාවන හිමිකමම් ප්රිලත්ඹ යටකට ගැටළුක් මර විග්රව මනොමේ.එඹ ගැටළුක් ඵට
ඳත්නුමේඉන්ධනඇුළුප්රාවනම්ඳත්මනොභැිඅඳැනිඌණංර්ධිත්යාජයන්උදානෑභදිනකභත්
අඛණ්ඩත් එකි ප්රාවන ම්ඳත් පුළුල් ආමඹෝජන කාර්ඹන්මගන් ඵැවැය දදනික ඳාරිමබෝජන කාර්ඹන්
වාැඩිලමඹන්මඹදවීමභන්මේ.මභභම්ඳත්අහිමිඑමවත්ංර්ධනඹරගාකයගත්ංර්ධිත්යාජයන්
මම් ආකායමඹන් කටයුු කය මනොභැි අත්ය ඔවුන් යටට අහිමි අිලඹ ියණාත්භක ප්රාවන ම්ඳත් මුලික
ප්රාවන ඳද්ධිඹ ැකසීමභන් කශභනාකයණඹ කයමගන ඇි ඵ ඳැවැදිලි මේ.ඒ අනු ඒ මත් මඹොමු
මනොවීභ අඳ මුහුණ මදන ගැටළු
මේ.
“මගදයක ගමඹකු සිටිනම් එහු
රැදවිඹ වැකි ග ගාරක් ිබිඹ යුු
අත්ය ඔහුමගන් ඵ මඵෝග ආයක්ා
කය ගැනීභට වා භාජඹට න
ඵරඳෑභ ඳාරනඹට ඔහු ඵැද දැමිඹ
වැකි්ථානවාඒවාඌඳාරනඹ
කර වැකි ලක්ිභත් නිඹාභකමඹකු
ුවිිබිඹයුුඹ.”
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මභමරසින්භයම්ටක්රිඹාත්භකකයඇිප්රාවනප්රිඳත්ිඹයටුරාවනහිමිකභජනගවනමඹන්3:1දක්ා
ැඩි කිරීභ නම් එකි ප්රිඳත්ිඹට අනු අි නවීන යථගාල් උඳරීභමඹන් මගඩනැගීභ ංර්ධනඹ අමප්ක්ෂිත්
යටක්අනිාර්මඹන්භකරයුුඇත්.ඒඹටමත්එකිපීඩනඳාරනඹත්භගාවනනගයඹකින්නගයඹටඹමින්
ප්රාවන ම්ඳත් අසීභාන්ික බාවිත්ා වීභ ඳාරනඹ කිරීභ වා අි නවීන දුම්රිඹ  ප්රමුඛ මුලික ප්රාවන
ඳද්ධිඹ මගොඩ නැගිඹ යුු වුත් එැන්නක් අඳ යටට අහිමි වීභ මුලිකභ ප්රාවන ගැටළු දිමනන් දින
ර්ධනඹ වීභට මවේුවී ිමේ. (ජන ග්රවනමඹන් 6:1 මර ාවන අනුඳාත්ඹ ඇි සිංගප්පුරුමේද අි නවීන
යථගාල් මඳොමරො අබයන්ත්යමේ වා ත්්ටටු මගොඩනැගිලි ුර ්ථාිරත්ඇත්ත් නිදවසින් ඳසු අඳ යමටහි ඒ
මකමයහිප්රමුඛඅධානඹඅදදක්ාමඹොමුමනොවීභපුදුභදක්නසුළුකරුණක්මේ.)
ඒඅනුඑහිබඹානකකභනුමේත්නිපුද්ගරාවනදදනිකකටයුුවාදිමනන්දිනමම්ආකායමඹන්
බාවිත්ඹැඩිවීභමේ.ඉන්පුද්ගරප්රාවනිරරිැඹැඩිවීපුද්ගරඉුරුම්ඇුළුභ්ථප්රාවනගැටළුමේමීට
මඳයවිග්රවකයඇිීයණාත්භකවිචරයන්සිඹල්රඅඹවඳත්ආකායමඹන්යටටදිර්ඝකාලීනඵරඳාිමේ.

ප්රාවනඳද්ධිඹඳාරනඹවාඵදුප්රිඳත්ිඹක්රිඹාත්භකකිරීභ.
යටකප්රාවනඳද්ධිඹඳාරනඹවාප්රාවනක්මේත්රභත්ඵදුප්රිඳත්ිඹෑභයටක්භක්රිඹාත්භකකයඇත්ත්
ඉන්එහිඳිනප්රාවනගැටළුඅභකයන්මන්දනැත්ත්ම්එඹප්රර්ධනඹකයන්මන්දඹන්නඑයට ක්රිඹාත්භක
කයඇිමුලිකප්රාවනඳද්ධිඹභත්ීයණඹමේ.අධිංර්ධිත්යටක්මරසිංගප්පුරුමහික්රිඹාත්භකඅි

නවීනදුම්රිඹප්රමුඛඵ්මේාමත්භගීන්මඹොමුකිරීභවාත්ඳිනාවනදදනිකකටයුුරටබාවිත්ා
කිරීභසීභාමකොටමුලිකප්රිඳත්ිඹඹටමත්යටටඅහිමිප්රාවනම්ඳත්කශභනාකයණඹකයගැනීභවාත්
ඵදුප්රිඳත්ිඹපුළුල්බාවිත්ාකයිමේ.(උදා:භාර්ගබාවිත්ානප්රභාණඹආයණඹවාCCTV කැභයා
භාර්ග ුර විකය ාවන බාවිත්ා න ප්රභාණඹ භත් ඵදු අඹකිරීභ ඒ වා අනුගභනඹ කර එක් උඳක්රභඹක්
මේ) ඒ ඹටමත් ජනිත් න ප්රාවන ගැටළු ඳාරනඹ මකොට මභහි විග්රව නප්රාවන ගැටළුමේ  භ්ථ
විචරයන්ියායංර්ධනඹවාමඹොදාගත්වැකිනඳරිදිත්එඹදිගුකාලීනඵරමේගඹක්මරක්රිඹාත්භක
කිරීභත්ඒඹටමත්සිදුකයිමේ.
අඳයටුරදවිග්රවඹටඵදුන්කරසිංගප්පුරුඇුළුංර්ධිත්යාජයන්ටාමප්ක්ඵදුඅඹකයමින්ඳැිඹදඑභයාජය
න්ටාමප්ක්ැරකීමම්දීප්රාවනජාරඹඳාරනඹවීභක්මවෝප්රාවනගැටළුඅභවීභක්දැකිඹමනොවැකි
ඵමකමනකුටමඳන්ාදිඹවැක.
එහිදී ඵදු අඹ කිරීමම් ප්රිලත්ඹ අින් එඹ ත්යක් වුද යටල් මදමකහි ප්රාවන ප්රිඳත්ීන් අත්ය විලාර
මනක් ඳැීභ එභ මනට මවේුවී ිමේ. සිංගප්පුරුමහි එභ ප්රිඳත්ිඹ ක්රිඹාත්භක කයනුමේ භවජන
අලයත්ාඹන්පුයාලීඹවැකිඅිනවීනදුම්රිඹප්රමුඛමඳොදුප්රාවනජාරඹකාඒමත්භගීජනත්ාැඩි
ලමඹන්මඹොමුමකොටඋඳක්රමිකභ්ථප්රාවනගැටළුඳාරනඹවානඅත්යඑහිප්රාවනක්මේත්රභත්
ඵදුක්රභඹක්රිඹාත්භකකිරීභයාජයආදාඹභරැ්කිරීභවාැරකිමම්දීද්විිකඅයමුණක්වීිමේ.
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එමවත් අඳ ැනි ඌණ ංර්ධිත් යාජයන් ප්රාවන ක්මේත්ර භත් මුලික ඵදු අඹ කිරීමම් මුඛය අයමුණ
ැරකීමම්දී ප්රාවන ඳද්ධිඹ ඳාරනඹ මුඛය අයමුණක් මනොඳී.එහි ඉවත් ඳරිදි භගී ජනත්ා ආකර්ලනඹ
කරවැකි මඳොදු ප්රාවන මේා ජාරඹක් මවෝ අනුගභනඹ කර ප්රිඳත්ිඹට අනු අත්යලය ප්රාවන ඳද්ධි
(යථගාල් ඉදිකිරීම් ැනි අලයත්ාඹන්) ම්පුර්ණ කිරීභක් දැකිඹ මනොවැකි මේ. ඒ අනු අසීභාන්ික ඵදු
ක්රභඹ ප්රාවන ක්මේත්ර ුර ක්රිඹාත්භක කරද විකල්ඳඹකින් මත්ොය ත්නි පුද්ගරප්රාවන ක්රිඹාලිඹඑකී
ධාකඹාටමන්කශමනොවැකිමේ.එහිදීත්භාවනදදනිකකාර්ඹඹන්වාැඩිලමඹන්මඹොමුමකොට
ම්ඳත් ඌණ උඳමඹෝජනඹට දාඹකවීභ වා ත්භ ඉුරුම් අහිමිකය ගැනීභ වැය විකල්ඳඹක් ද ඔහුට ජනිත්
මනොමේ. ඒ අනු ඌණ ංර්ධිත් යාජයක ඵදු අඹ කිරීමම්මලික අයමුණ ප්රාවන ඳද්ධිඹ ඳාරනඹ කිරීභ
මනුට එදිමනදා ආර්ථික ඳැැත්භ වා ආදාඹම් රැ්කිරීභ ඵ ඳැවැදිලි  මේ. එහිදී ාවන මගන්වීමම්
ප්රිඳත්ිඹභත්ාවනමගන්වීමම්ඵදු/අභත්යමකොට්මගන්වීභභත්ඵදු/ඉන්ධනභත්ඵදු/ලිහිසිමත්ල්භත්ඵදු/
ආදාඹම් ඵරඳත්ර ආදාඹභ/ ාවන ඳැරීමම් ගා්ු/ යක්ණ ඵදු/ ලිසිං භත් ඵදු/ දුම් ාර්ත්ා රඵා ගැනීමම්
ආදාඹම්,/කාඵන්ඵදු/මේාකයණඵදුමරයාජයආදාඹභරැ්කයගැනීභමේ.එමවත්
මභහිදැකිඹවැකිබඹානකඳැිකඩනුමේමම්ුලින්ප්රාවනඳද්ධිඹඳාරනඹටපීඩනඹක්ඵදුක්රභඹුලින්
ජනිත් කරද අමප්ක්ෂිත් ඳරිදි ත්නි පුද්ගර ාවන දදනික කටයුු වා බාවිත්ා වීම් ඳාරනඹ වීභක් සිදු
මනොමේ.ඒඅනුමභභක්රිඹාදාභඹඅඛණ්ඩසිදුවීමභන්,
 ඵදුැඩිකිරීභමවේුමන්ප්රාවනගැටළුමේදීවිග්රවකශඳරිදිපුද්ගරුංචිත්ැඩිලමඹන්යාජය
ආදාඹම්මරගරාඹාමභන්පුද්ගරඉුරුම්ඳවත්ැටිභත්
 ඵදුැඩිකරදප්රාවනඹවාභවජනත්ාටවිකල්ඳඅහිමිවීමභන්ඳද්ධිඳාරනඹක්සිදුමනොන
අත්යත්නිපුද්ගරාවනදදනිකකටයුුරටබාවිත්ාවීභදිමනන්දිනර්ධනඹවීභක්සිදුමේ.එඹ
පුද්ගරඉුරුම්නැත්ඳවත්ැටීභටමවේුවීභ.
 එමේභ ප්රාවන ම්ඳත් අධිබාවිත්ා විභක් අඛණ්ඩ සිදුන ඵැවින් ම්ඳත් ඌණ උඳමඹෝජනඹක්
ආර්ථික පරදායිත්ාඹ ඳවත් ැටීභ ඇුළු ණඹ මනොමගන ණඹ ඵය ැඩිවීභ දක්ා මුලික ප්රාවන
ගැටළුඅඛණ්ඩ ර්ධනඹ වීභ අඳ මුහුණ මදන ප්රධාන ගැටළු මේ. එමේභ මභඹ මනොමඳමනන
ඵරමේගඹක් මර ක්රිඹාත්භක න ඵැවින් එඹ ජන භාජඹට ෘජු වඳුනාගත් මනොවැකි වීභ අඳ
යටක්මරඳසුඵෑභටමවේුවිිමේ.

දුම්රිඹපුළුල්කිරීමම්යාඳෘින්හිඅයමුණවාප්රාවනඳද්ධිමේඅලයත්ාඹන්අත්යඳින
මනොගැරපීභ.
අඳ යමටහි ඳින මබෞික වා ආර්ථික ඳරියඹත් යම්ට ඳින භූමගෝලීඹ  විලාරත්ඹත් ැරකිමම්දී
ඵාධාකින් මත්ොය නගය අත්ය භ්ථ ම්ඳත් මේගමඹන් හුභාරු කර වැකි ප්රාවන භාධයක් ංර්ධනඹ
කිරීභඳිනප්රාවනගැටළුටඇිඑකභවාදිගුකාලීනවිදුභමේ.ඒුලින්දදනිකප්රධානනගයරට
ධානඹ න ත්නි පුද්ගර ාවන දව් ංඛයාත් ප්රභාණඹක්යථගාල් රට හියකශ වැකින අත්ය ප්රාවන
ගැටළුමේ ඇි  යථ ාවන හියවීභ, අනුරු ර්ධනඹ, මෞඛය ිරරිැඹ, ඳරියදුණඹ ඇුළු භ්ථ ාධක
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ඳාරනඹ කර වැකිමේ.එඹ ම්ඳත් ඌණ උඳමඹෝජනඹ ඳාරනඹ මකොට ප්රාවන ජාරඹ ආර්ථිකමේ ලක්ි
ප්රබඹඵටඳත්කිරීභටත්ප්රාවනගැටළුමේඅමනකුත්ාධකනපුද්ගරඉුරුම්ආමඹෝජනඹනි්ඳාදනඹ
උද්ධභනඹඇුළුභ්ථප්රාවනගැටළුඳාරනඹකයගැනීභටත්අ්ථාඋදාමේ.
ඒ වා ඉවත් ත්ත්ත්ඹන්ට ගැරමඳන වා ජනත්ා අමප්ක්ාන් ඉටුකර වැකි අි නවීන දුම්රිඹ මේා
ආර්ථිකමේ මක්න්ද්ර්ථාඹන් න ප්රධාන නගය අත්ය වා ප්රධාන නගයඹ ුර ප්රභාණාත්භක මඹදවීභ අත්යලය
මේ.
එමවත්ර්ත්භානමේසිදුනුමේඅනාගත්මරෝකඹටිරවිසිඹවැකිඑකීඳද්ධිඹමගොඩනැගීභමනුටඳින
්බාමඹන්භප්රාමද්ය ඹනගයදක්ාසිමීත්ධානායංඛයාක්හිත්දුම්රිඹමේාදිර්ඝකිරීභමේ.මභඹ
ඉදින කර්භාන්ත් පුයඹන් ඉරක්ක මකොට සිදුවුද එහි ත්ාක්ණඹ අනාගත් අලයත්ාඹන් ඹටඳත් කය ඇි
අත්ය ඳින ත්ාක්ණඹ ඹටමත්භ ර්ත්භාන ත්ත්ත්ඹ ආයක්ා කිරීභ වා නැත් මඹොමුවුක් මේ. (එඹ
වදත්නැභිප්රධානනගයහියවීිබිඹදීඑභත්ත්ත්ඹමනොරකාඳරිඵාහියඅලයත්ාඹක්ම්පර්ණකිරීභක්
වාභානක්රිඹාක්මේ.)මින්ප්රාමද්ය ඹනගයරප්රාවනජාරඹංර්ධනඹමනොකරයුුඹයිවිග්රවමනොන
අත්යප්රධානනගයර්ත්භානමේමභන්හියවීආර්ථිකඹමිඹඹාභටඇි ඵරඳෑභමලිකඑඹඳාරනඹකරයුු
ඹැයිමින්විග්රවමකමර්.
මභහිදී ංර්ධිත් යාජයන්හි ඳත්නා විග්රව කයන රදප්රාවන ඳද්ධිඹ අනාගත් දිගු කාලීන ආමඹෝජනඹක්
මභන්භ එහි ලක්ි ප්රඵඹක් ඵට ඳත්වුත් අඳ යට දුප්ඳත් ණඹ ඵරින් හියවී ඇි යටක් ඵැවින් එඹ කර
මනොවැකි ඵට ඇත්මභකු ත්ර්ක කර වැක. එමවත් එහිත්ාර්කික ඵක් නැි අත්ය ෑභ දිනකභඒ ඹටමත්
ඉන්ධන ඇුළු බාවිත්ාන  ම්ඳත්හි නා්ිඹ අභ වීභත්, අනුරු, ඳරිය දුණඹ, මෞඛය ිරරිැඹ අභ
වීභමභන්භපුද්ගරඉුරුම්ජනිත්වීම්ඳත්පරදායිත්ාඹඉවරඹාභඹනභ්ථකරුණුපුළුල්රකාඵැලිඹ
යුුමේ.ඒඅනුඉත්ාඳැවැදිලිඉන්ආර්ථිකවිචරයන්ඹටමත්ජනිත්නෘජුවාක්ර ඹනභ්ථප්රිරාබ
ැරකීමම්දී  ඉත්ා මකටි කාරසීභාකින් එකී ිරරිැඹ ආයණඹ කය ගත් වැකි ඵඳැවැදිලි ත්වවුරු මේ.
එමේභ මභඹ අනාගත් ිරරිැඹකින් මත්ොය මගොඩනැමගන ආමඹෝජනඹක් වා ප්රඵර ආර්ථික ලක්ි ප්රබඹක්
මරජනිත්නාසීන්දයටක්මරමලිකමද්වඳාරනමකෝනඹකින්මත්ොයරකාඵැලිඹයුුකරුණක්ද
මේ.

අධිමේගී භාර්ග පුළුල් කිරීමම් යාඳෘි අයමුණු වා ප්රාවන ඳද්ධි ගත් අලයත්ාඹන් අත්ය
ඳත්නාමනොගැරපීභ.
මරෝක මශමඳොර ඹටමත් දැඩි ග්රවනඹකට ගන්නා ඉන්ධන ඇුළු ප්රාවන ම්ඳත් මනොභැි යටක් අදාර
දුර්රත්ාඹ ඳාරනඹ කයගත් වැකි ප්රාවන ඳද්ධිඹක් මගොඩනගා ගැනීභ ආර්ථිකමේ ඳැැත්භ වා
අත්යලය මේ.එමේභ එඹ මනොරකා වරිමින් කටයුු කයන යටකට ඉවත් විග්රව කර ප්රාවනගැටළු අද
මභන්භ ඳාරනඹ කයගත් මනොවැකි න ඵද අඳ මත්රුම් ගත් යුු කරුණක් මේ. අධිමේගී භාර්ග ංර්ධිත්
යටක් මගොඩනැගීමම්දී අත්යලය ාධකඹක් වුද යටක් මර ඉවත් දැක්වු දුර්ත්ාඹ එභ යමටහි ඳින
අ්ථාන්හිදි දිගු කාලීන ප්රාවන ිරරිැඹ අභ න නිදවමේ වා මේගමඹන් ම්ඳත් හුභාරු කර
වැකිප්රාවන ඳද්ධිඹක් මගොඩනගා ගැනීභ බුද්ධිභත් ජනත්ාක් මර කශ යුු මේ. එහිදී අි නවීන දුම්රිඹ
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ප්රමුඛමඳොදුප්රාවනඳද්ධිඹමගොඩනගාජනත්ාඒමත්මඹොමුකිරීමභන්ඳසුඅධිමේගීභාර්ගද්විිකප්රාවන
භාධයක් මරමගොඩනැගීභත් යටක් මර ප්රාවන ගැටළු ඳාරනඹ කය ගැනීමම් මුලික ප්රමේලඹ මේ.
උදාවයණ ලමඹන් ජර්භනිඹ, ජඳානඹ, සිංගප්පුරු දුම්රිඹ ඳද්ධිඹ මභන්භ ප්රංලමේ උභං දුම්රිඹ ඳද්ධිඹ
දැක්විඹවැක.එමවත්දිගුකාලීනඅඳයමටහිසිදුවීඇත්මත්ංර්ධනඹටාමප්ක්ත්නිපුද්ගරාවනැඩි
කිරීමම්ප්රිඳත්ිඹක්දිර්ඝකාලීනඅනුගභනඹකයමින්එහිපීඩනඳාරනඹකටරක්කරවැකිඅධිමේගීදුම්රිඹ
භාර්ගඉදිකිරීභමනුටාවනඅධිබාවිත්ඹකටමඹොමුකයනඅධිමේගීභාර්ගදිමනන්දිනමගොඩනැගීභමේ.මම්
ඹටමත් මගොඩනැගිඹ යුු මුලික ප්රාවන ඳද්ධිඹ ඹටඳත් වී ඇි අත්ය ත්නි පුද්ගර ාවන ක්රිඹාකාරීත්ඹ
කිහිඳගුණඹකින්ර්ධනඹකිරීභක්ඳභණක්සිදුකයිමේ.මභභඅධික්රිඹාකාරීත්ඹවමුමේත්නිපුද්ගරාවන
ප්රධාන ආර්ථික නගය කයා ැඩි ලමඹන් ක්න්ක ගරා එභක් සිදුන අත්ය එඹ නගයමේ ඇි ෑභ අුරු
භාර්ගඹක සිටභ භ්ථ භාර්ග ඳද්ධිඹ ාවන ලින් ිරරිඹාභකටමලික මවේු වී ිමේ. (උදා - මීට ය
කිඳඹක ප්රථභ මකොශම නගයමේ ධාන මේගඹ ඳැඹට කි.මී 45 වු අත්ය එඹ මම් මවේුමේ ප්රඵර ඵරඳෑභභත්
ර්ත්භානමේ ඳැඹට  කි.මී 12 දක්ා ඳවත් ැටී ිමේ) මභහි ගකීභ භ්ථ ජාිඹ බාය ගත් යුු අත්ය එහි
ගකීභඅනාගත්ඳයපුයටබායමනොනඳරිදිමභත්ැන්සිටමවෝකටයුුකිරීභඅඳමේගකීභක්මේ.
මභහිදි අිර කථා කිරීභට කැභි වුද නැි වුද ත්ය ලමඹන් සිදුනුමේ යකට කිහිඳ අ්ථාක් මවෝ
භකටදිනක්ඳභණඅලයත්ාඹකටඅධිමේගීභාර්ගඹවිහිමදනනගයඅත්යමකොටමහිඳභණක්මේගමඹන්
ගභන්මකොටමර්දින300කටඩාැඩිප්රභාණඹක්මභභඅධිමේගීභාර්ගමගොඩනැගීමම්ප්රිපරඹටඹටත්
මකොශමනගයමේමභන්ප්රධානනගයුරදීඅධිකයථාවනත්දඵදඹක්ඹටමත්අඛණ්ඩඔඵඅඳගභන්කිරීභ
ඳභණක්මේ.
මභහිදිමභභත්ත්ත්ඹටවිදුභක්මරනගයඹුරදභාර්ගපුළුල්කරයුුඹැයිමඹෝජනාකරවැක.එඹෑභ
අින්භ ප්රමුඛ අලයත්ාඹක් වුද ඉන් එක් ගැටළුක් ඳභණක් මකටි කාලීන විදුභක් රඵාදිඹ වැකිමේ.
එමවත්එඹවිඳුභමනොමේ. ඉන්මුලිකප්රාවනඳද්ධිඹජනිත්මනොනඅත්යඑඹමීටමඳයවිග්රවකයඇි
ංකීර්ණප්රාවනගැටළුටවිදුභක්දමනොමේ.එඹදක්නරදප්රාවනම්ඳත්නැත්දිගුකාලීනඅධිබාවිත්ා
වීමම්ැරැ්භක්ඳභණක්නඅත්යම්ඳත්ඌණඋඳමඹෝජනඹප්රාවනිරරිැඹඉවරඹාභපුද්ගරඉුරුම්
ආමඹෝජනඹඳවත්ැටීභඇුළුණඹමනොමගනණඹඵයැඩිවීභදක්ාභ්ථප්රාවනගැටළුුරදිගින්
දිගටභරැදීභක්ඳභනක්මේ.

ඵ්යථවාභංීරුමන්කිරීමම්යාඳෘිමඹහිඅයමුණුවාප්රාවනඳද්ධිමේඅලයත්ාඹ
අත්යඳිනමනොගැරපීභ.
මභභ යාඳෘිඹද මරෝකමේ මඵොමවෝ
ංර්ධිත් යාජයන් ක්රිඹාත්භක කය ඇි
යාඳෘිඹක් මේ. එමවත් මඳය දැක්වු
ඳරිදි එභ ංර්ධිත් යාජයඹන් වා
ැදිමම්දී අඳ යමටහි මලික ප්රාවන
ඳද්ධිමඹහි ඇි ත්ත්ත්ඹ එකිමනකට
මන්

මේ.

ංර්ධිත්

යාජයන්හි
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මබෞික ්බාඹ අනු (ජර මුරාශ්ර ප්රාවන මවෝ භවාද්විිරක යාජය එඹ මන් විඹ වැක) මුලික ප්රාවන
ඳද්ධිඹඹටමත්නගයාන්ත්යදුම්රිඹමේාප්රමුඛනමුලිකප්රාවනඳද්ධිඹප්රමුඛකාමගනඇිඅත්ය
අසීභාන්ික අඳ යමටහි  මභන් ඵ්යථ නගයාන්ත්ය මේා මර ධානඹ මනොමේ. ඒ අනු අදාර ඵ්යථ
වාමන්වුභංීරුටමඵොමවෝවිටඅදාරනගයසීභාුරධානඹනඵ්යථඳභණක්ප්රධානලමඹන්
ඒමත්මඹොමුනඅත්යඵ්යථභංීරුමහිඅසීභාන්ිකත්යගඹක්ඒඅනුජනිත්මනොමේ.එැනිත්ත්ත්ඹක්
ුරඑැනියාජයඹන්හිඵ්යථවාභංිරුක්රභඹාර්ථකනඵඳැවැදිලිවඳුනාගත්වැක.
එමවත් රංකාමහි මභභ ඳද්ධිඹ ඊට ාමප්ක් ැරකීමම්දී ම්පුර්ණමඹන් මන් මේ. උදාවයණ මර
ගාල්ර-මකොශමභාර්ගඅංක02භාර්ගමේඳභණක්දිනකටඑක්දිලාකටඵ්යථ744ක්ධානඹනඅත්ය
අමනක්අන්ත්ඹටනැත්එභඵ්යථඹටමත්භගභන්ාය744ධානඹමේ. ඒඅනුමභභත්ත්ත්ඹමලික
වඳුනාමනොමගනඒවාප්රිඳත්ිම්ඳාදකයින්මඹොමුනඵදඉත්ාඳැවැදිලිමේ.
මභභයාඳෘිඹපරදායිමනොවීභටප්රඵරකරුණුකිඳඹක්මභභත්ත්ත්ඹඹටමත්නයාඹාත්භකවාප්රාමඹෝගික
ඵරඳානඵඅඳමත්රුම්ගත්යුුඇත්.
01. මුලිකඳද්ධිඹැකසීභකින්මත්ොයඵ්යථප්රමුඛද්විිකප්රාවනඳද්ධිඹකටමම්ඹටමත්නැත්
ප්රමුඛත්ාඹරඵාදීඇිඵැවින්මලිකඳද්ධිඹනැත්මගොඩනැගීභඹටඳත්කයඅසීභාන්ිකත්ත්ත්
ඵ්යථ නගයඹට මඹොමු කයවීභට මඳශමවීභක් සිදු කිරීභ මභහි විලාරභ දුර්රත්ාඹ මේ. මභඹ
අනාගත්ඹඅමප්ක්ාකයන්නක්මනොමේ.
02. දැනටභ අධි මඹදවීභක් සිදු කය ඇි ඵ්යථ අදාර භංීරු මකොටමේ ඳභනක් මේගමඹන් ගභන්කර
වැකි ඵැවින් එහි අන්ත්ඹන්හි දිගු ඵ්යථ මඳෝලිම් ජනිත් වීභ.(ඉන් ඳරිඵාහිය එභ මේගඹ ජනිත්
මනොනඵැවින්)
03. අධිකත්නිපුද්ගරාවනබාවිත්ානයටක්මරඅුරුභාර්ගවාත්නිපුද්ගරාවනධානභංීරු
අධිකමරමම්භත්ත්ත්ත්හියවීභ.
04. අහියවීඇිඅුරුභාර්ගවයවාඵ්යථනැත්ධානඹඅිලඹඅඳවසුවීභ.
05. මභභඳද්ධිඹඅදාරමකොටමේ සිමීත්කාරඹකටඳභණක්ක්රිඹාත්භකනඵැවින්ත්නිපුද්ගරාවන
මින්භගීන්ඵ්යථමේාන්මත්ආකර්ලනඹමනොවීභඹනනයාඹාත්භකවාප්රාමඹෝගිකකරුණු
මභභයාඳෘිමේඅාර්ථකඵාඹටමවේුමේ.
ඒඅනුයමටහිදැනටප්රඵරභඵරාත්භකවීඇිප්රාවනබාවිත්ඹන්ටඅනුප්රාවනම්ඳත්ැඩිලමඹන්
බාවිත්ඹ භත් මගොඩනැගී ඇි ප්රාවන ගැටළු පුළුල් වදුනා ගැනීභකින් මත්ොය මරෝකමේ ක්රිඹාත්භක වු
ආකර්ලනිඹ ප්රාවන යාඳෘි ක්රිඹාත්භක කර ඳභන්න් යමටහි ඳත්නා ප්රාවන ගැටළුට විදුභක් ජනිත්
මනොමේ.
“එඹකුඹුයක්ැපීරිභටවැකිනඳරිදිමුලිකකුඹුයැකසීභකින්මත්ොයල් ත්ණමකොශභත්වීඉසින්නාක්
ැනික්රිඹාක්මේ.එමේභඑඹඳිනසිමීත්ම්ඳත්විනාලකයදැමීභක්දමේ.”
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එමවත්මභභභ්ථවිග්රමඹන්ඵ්යථවාභංීරුැකසීභමවෝඅධිමේගීභාර්ගඉදිකිරීභමවෝඑක්දිලාකට
ඳභණක් (one way)  ාවන ධානඹ කිරීභ මවෝ ජර මුරාශ්රඹටමත් ප්රාවන මේා මගොඩනැගීභ මවෝ දුම්රිඹ
අනාගත්ඹට ගැරමඳන ඳරිදි ංර්ධනඹ මනොමකොට ර්ත්භානමේ කය ඇි ඳරිදි දිර්ඝ කිරීභ මවෝ අමනකුත්
ප්රාවනයාඳෘික්රිඹාත්භකමනොකරයුුඹැයිමින්විග්රවමනොමේ.එමවත්අනාගත්ඹමනුමන්මවෝප්රාවන
ගැටළු ාමප්ක් ඳාරනඹකය ගත්වැකි ප්රාවන ජාරඹක් මගොඩනැගීභ මකමයහි යමටහි අධානඹ මඹොමු
කිරිභත්එඹ ආර්ථිකමේ ලක්ි ප්රඵඹ ඵට ංර්ධිත් යාජයක මභන් ඳත්කය ගැනීභත් මලික මකොට ඒ
වාඅත්යලයනජනත්ාදැනුත්කිරීභමභභවිග්රවඹඉදිරිඳත්කිරීමම්අයමුණමේ.

බි.එම්.ඒ.යාජාකුභාය,
අධයක්ජනයාල්,
දකුණුඳශාත්භාර්ග්ථභගීප්රාවනඅධිකාරිඹ.
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