
විධායක සාරාාංශය 

ශ්රි ල ාංකික සාංස්කෘතිය සහ ජලය සමග ඇත්තත් සුවිත ්ෂිය සබඳත වයකි. තමරට ත ෞර ණික ජල කළමන කරණ 

ත ක්ෂණය තල ව පුර  ප්රචලිතව ඇති අතර ඒ තුළ අව යත  සපුර ලන  රිදි ජල සම් ත තිරස රව භ විත  කිරීමටත් 

එමගින්   රිසරික සුරක්ෂිතත වය  වත්ව ගැනීමටත් අවධ නය තය මුකර ඇත.  සුගිය ද ක තදකක  මණ ක ලයක 

ක ලයක සිට සමස්ථ තලෝකයම තේ ගුණ වි ර්ය සයන්තේ අහිතකර බල ෑම් අත්විදිමින් ඇති අතර එමගින් විවිධ වූ 

සම ජ ආර්ික හ    රිසරික ගැටළු රැසක් නිර්ම ණය වී ඇත. ජගත් තේ ගුණ අවද නම් දර් කය අනුව 2018 වසතර්දී 

තේ ගුණ වි ර්ය ස තහ්තුතවන් තල ව වඩ ත් අවද නම් සහිත රටවල් අතරින් ශ්රී ලාංක ව එහි සිව්වන ස්ථ නයට නම් 

කරන ලද අතර, 2019 වසතර්දී එම අවද නම් දර් කතේ තදවන ස්ථ නයට ශ්රී ලාංක ව  ත්විය.  සුගිය ආසන්න වසර 

කී ය සැලකීතම්දී තේ ගුණ වි ර්ය ස තහ්තුතවන් ඇතිවන දිගුක ලීන නියාං තත්ත්වයන් තමන්ම ක්ෂණික ගාංවතුර 

තත්ත්වයන්ද තමරට විවිධ ප්රතේ වලින් ව ර්ත වී ඇත.  

ඒක බේධ ජල ධ ර හ  ජල සම් ත් කළමන කරණ වය  ෘතිය තලෝක බැාංකු මූලය ධ ර යටතත් ව රිම ර්ග 

අම තය ාං ය යටතත් ක්රිය ත්මකවන  ස් අවුරුදු (2020-2025) වය  ෘතියක් වන අතර එය තේ ගුණික 

වි ර්ය සයන්තේ අහිතකර බල ෑම් අවම කිරිම සඳහ  සැලසුම්කර ඇති වය  ෘතියකි. ජල ධ ර හ  ජල සම් ත් 

සැලසුම්කරණය වැඩිදියුණු කිරිම හ  ජලය හ  සම්බන්ධ යටිතල  හසුකම්වල ක්රිය ක රිත්වය ඉහළ නැාංවීම තමම 

වය  ෘතිතේ ප්රධ න අරමුණ වන අතර එහිදී තව්ලි ආරක්ෂ ව තමන්ම ව රිම ර්ග  ේධතිය මගින් ජලය තබද හැරිතම් 

ක්රමතව්දය ඉහළ නැාංවීමත් අතේක්ෂ  කරනු ලබයි.  

ඒක බේධ ජල ධ ර හ  ජල සම් ත් කළමන කරණ වය  ෘතිය 2019 ජ තික ප්රති ත්ති ර මුවට අනුකූලව සැලසුම්කර 
ඇති අතර, එම ප්රති ත්ති ර මුතවහි ව රිම ර්ග හ  ජල සම් ත් කළමන කරණයට අද ළ සියලු උ  යම ර්ග 
සුපුර ගැනීමට තමමගින් අවස්ථ ව උද  තව්. එතස්ම තමම වය  ෘතිය මගින් ජ තික ප්රති ත්ති ර මුවට අද ළව ජල 
ත ෝෂක ප්රතේ  සුරක්ෂිතව  වත්ව ගැනීමට, ප්රතිස්ථ  නය කිරීමට හ  කළමන කරණයට අද ළ ප්රති ත්තිමය  සුබිම 
ස යන අතර, ආයතනික ව තයන් තිරසර  රිසර කළමන කරණයත්, ජනත ව තක්න්රකරගත් ආර්ික සාංවර්ධනය 
ලඟ කරගැනීමටත් අවස්ථ ව උද කරනු ලබයි. එතමන්ම තමම වය  ෘතිය මගින් ජලය තවන්කිරිම හ  සම්බන්ධ 
විනිවිධභ වයට තමන්ම ත ක්ෂණික ගුණ ාංග ඉහළ නැාංවීමට සහය දක්වන අතර ම භු ගත ජලය භ විතය නිසි 
කළමන කරණයට හ  නිය මනයට  ද ද යකත්වය ස යයි. 
 
තමම වය  ෘතිය යටතත් ප්රධ න සාංරචක හතරකි එනම්.   ළමු සාංරචකය ජල ධ ර ප්රතේ  හ  ජල සම් ත් 
සැලසුම්කරණය, තදවන සාංරචකය යටිතල  හසුකම් වැඩිදියුණු කිරිම, තුන්වන සාංරචකය අවස්ථ නුකූල හ  හදිසි 
තත්ත්වයන් සඳහ  ප්රතිච ර දැක්වීම හ  හතරවන සාංරචකය වය  ෘති කළමන කරණ ඒකකය ඒ සාංරචක හතරයි. තමම 
සාංරචක හතර අතුතරන්  ළමු සාංරචකය මගින් රතටහි ත  ළව මතුපිට හ  භූගත ජල සම් තතහි තිරසර භ වය 
වැඩිදියුණු කිරීම අරමුණු කරන අතර, තදවන සාංරචක මගින් ජලය හ  සම්බන්ධ යටිතල  හසුකම් ප්රතිස්ථ  නය හ  
වැඩිදියුණු කිරීම අරමුණු කරයි.  
 

වය  ෘතිය මගින් ඉටුකිරිමට අතේක්ෂිත ක ර්යන් සැලකීතම්දී අද ළ ක ර්යයන් තලෝක බැාංකුතව්  හත දැක්තවන 

 රිසර හ  සම ජ ආරක්ෂන ප්රති ත්තිවලට අනුකූල වියයුතුව ඇත. එනම්,  රිසර ඇගයීම (OP/BP 4.01), ස්වභ වික 

ව සස්ථ න (OP/BP 4.04), වන න්තර (OP/BP 4.36), තභෞතික සාංස්කෘතික සම් ත් (OP/BP 4.11), ස්වකැමැත්තතන් 

තත රව නැවත  දිාංචි කිරිම (OP/BP 4.12), සහ තව්ලි ආරක්ෂ ව (OP/BP 4.37). තම් අනුව   රිසරික ඇගයීම (OP/BP 

4.01) යන ආරක්ෂණ ප්රති ත්තියට අද ළව වය  ෘතිය යටතත් ඉටුකිරිමට අතේක්ෂිත ක ර්යයන්   රිසරික ව තයන් 

තිරසර බව සහතික විය යුතුය.  ස්වභ වික ව සස්ථ න (OP/BP 4.04) ආරක්ෂණ ප්රති ත්තිය යටතත් අද ළ වය  ෘති 

ක ර්යයන් ස්වභ වික ව සස්ථ න තමන්ම එහි   ක හ  සත්ත්ව ප්රජ වට හ නි වීම වැලැක්විය යුතු අතර විත ්ෂතයන්ම 

සුවිත ්ෂිය ස්වභ වික ව සස්ථ න හ යනයවීම වැලැක්වීමට අවධ නය තය මුකල යුතුව ඇත.  තලෝක බැාංකු ආරක්ෂණ 

ප්රති ත්ති යටතත්, වන න්තර (OP/BP 4.36) මගින් වය  ෘති ක ර්යන් සමග වන න්තර මගින් සැලතසන  රිසර 

 ේධති තස්ව වන් නිසි  රිදි  වත්ව ගැනීමට කටයුතු කිරිමත්, ඒ තුළින් ජජව වවිධත්වය ආරක්ෂ  කරගැනීම තිරස ර 

ක්රමතව්දයන් තුළින් දිළිදුකම පිටුදැකීමත් අතේක්ෂ  කරයි. තභෞතික සාංස්කෘතික සම් ත් (OP/BP 4.11) යන 

ආරක්ෂණ ප්රති ත්තිය මගින් අද ළ වය  ෘති ක ර්යයන් තහ්තුතවන් සාංස්කෘතික ව තයන් සුවිත ්ෂීය වැදගත්කම් 

සහිත ස්ථ න තවත සිදුවිය හැකි අහිතකර බල ෑම අවම කිරීමට අවධ නය තය මුකරයි. ස්වකැමැත්තතන් තත රව 



නැවත  දිාංචි කිරිම (OP/BP 4.12) යන ආරක්ෂණ ප්රති ත්තිය මගින් වය  ෘති ක ර්යන් තහ්තුතවන් අද ළ ප්රතේ තේ 

ජනත ව තවත ඇතිවිය හැකි අහිතකර බල ෑම් අවම කරමින් ඔවුන්තේ අයිතින් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහ  කටයුතු කරයි. 

තයෝජිත වය  ෘතිය යටතත් ජල හ සහ ඇළ ම ර්ග  ේධති වැඩිදියුණු කිරිම සහ ප්රතිස්ථ  න කටයුතු සැලසුම්කර ඇති 

බැවින් තව්ලි ආරක්ෂ ව (OP/BP 4.37) යන ආරක්ෂණ ප්රති ත්තිය ද තයෝජිත වය  ෘතියට අද ළ තව්. 

එතමන්ම, තයෝජිත වය  ෘතිතේ ස්වභ වය, ස්ථ නතේ සාංතව්දීභ වය, වය  ෘතිතේ ප්රම ණය තමන්ම ඇතිවිය හැකි 

  රිසරික බල ෑතම් ස්වභ වය හ  ප්රම ණය අනුව වය  ෘති ක ණ්ඩ 4කට තවන්කරනු ලබන අතර, ඒ අනුව ඒක බේධ 

ජල ධ ර සහ ජල සම් ත් කළමන කරණ වය  ෘතිය B ක ණ්ඩතේ වය  ෘතියක් තලස වර්ීකරණ තව්.  

ඒක බේධ ජල ත ෝෂක ප්රතේ  සහ ජල සම් ත් කළමන කරණ වය  ෘතියට අද ළව සකස්කරන ලද   රිසරික හ  

සම ජීය කළමන කරණ ර මුගත සැලැස්ම (Environmental and Social Management Framework) මගින් අද ළ 

වය  ෘතිය තහ්තුතවන් ඇතිවිය හැකි   රිසරික හ  සම ජීය අවද නම කළමන කරණයට  හසුකම් ස යන අතර ම 

වය  ෘතිය මගින් අතේක්ෂත අරමුණු ස ර්ථකව සපුර ගැනීම සඳහ  අවස්ථ ව උද කරයි. එතමන්ම, තමමගින් තයෝජිත 

වය  ෘති ක්රිය ක රකම්වලට අද ළ   රිසරික හ  සම ජීය බල ැම් මූළිකව හදුන ගැනීමත් ඒව ට අද ළ කළමන කරණ 

ක්රමතව්දයන් හදුන ගැනීමත් සිදුකරන අතර එක් එක් තයෝජිත ක්රිය ක රකම් සඳහ    රිසරික හ  සම ජීය 

කළමන කරණ සැලසුම් (Environment and Social Management Plan) සකසක්ිරිම සඳහ  ම ර්තගෝ තේ  ද 

ස යනු ලබයි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


