
උතු මැද වයඹ ජලෙය ්කිවලු සමඟ ෆේල රයි  ඉවතට 
මලූකි අධ්යයන ආයතනෙය ්අ ත ්ප ෙයෂ්ණයක ප්රතපිලයක්. 

අර වකගුඩ ුෙලෙ ට ෙ ත ්නැදද්? ෙලෙ ට න  ෙ ත ්නැහැ. ඒත ්ඒ ෙලෙ  හදන එක 
තරමක් රට වළක්වනන් න  ෙහාඳ වැඩ පළිෙිවළක් දැන ්සකස ්කරලා තෙිබනවා. ඒ තමය ි
උතු මැද, වයඹ, උතු  පළාතව්ල ජලෙය ්ෆේල රයි  හා කිවලු අයනි ්කරන වැඩ පළිෙිවළ. 

අෙප් රෙ  ප්රධානම ප ෙය්ෂණ ආයතනයක් වන මූලික අධ්යයන ආයතනෙය් අධ්යක්ෂ 
මහාචා ය සී. . දිසානායක මහත්මයා තමයි ෙ  උතු  මැද ජලෙය්ත,් වයඹ හා උතු  
පළාත්වල ජලෙය්ත් කිවුල හා ෆ්ෙල රයි  අයින් කරන වැඩ පිළිෙවළ ආර භ කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒක යාත්මක කරනේන් මූලික අධ්යයන ආයතනෙය් ද්යාඥ ෙ . පී. පද්මසි , 
සි ල් ඉං ෙන්  . මු. ජයව ධන හා ස්ෙටක් ා ආයතනෙය් අධ්යක්ෂ ඩ ලි . එ . මල ර 
යන මහත්ව න්ෙග් ෙමෙහය ෙමන්. 

“දකුෙ  අප උතු  මැදට උතුරට ගිය ට ෙබාන්න තිෙබන ජලය අපට ෙබාන්න අමා යි. ඒ 
තරක් ෙනෙ  ඒ පැත්ෙත් අයට ෙ  ජලය ලා ෆ්ෙල ෙරායියාව වැලඳිලා. සමහ න්ෙග් දත් 
ව ණ ෙවනවා. ඒ අයට වාහ පවා පරක්ක ුෙවනවා. ෙ කට ප්රධාන ෙහත්ුව ජලෙය් කිවුල 

හා ෆ්ෙල රයි  ප්රතිශතය වැ මයි. 

ෙප්රාෙද ය ශ්ව ද්යාලෙය් හටිපු භූ ද්යා මහාචා ය හා මූලික ද්යා ආයතනෙය් 
අධ්යක්ෂ සී. . දිසානායක එම ආයතනෙය් ෙජ්යෂ්ඨ ද්යාඥ ෙක්. . පදම්සි , දන්ත ෛවද්ය 
. එ . එ . ෙතන්නෙක න් යන මහතව්  අ ත්ම ප ෙය්ෂණයක් සි  කළහ. ඒ අනුව 

පැහැදිලි වූෙය් එම ප්රෙද්ශවල ජලෙය් ඇත ිෆ්ෙල රයි , කිවුල හා ක්ෙල රයි  වැනි සංෙය ග 
නිසා ඒ ප්රෙදශ්වල ජනතාව ශා ක මානසික ප්රශ්න 
ගණනාවකට මුහුණ පා සි න බවයි. 

ෙමම බරපතළ තත්ත්වය මනාව වටහා ගත් මූලික 
අධ්යයන ආයතනෙය් දායකත්වෙයන ්ජලෙයහි කිවුල සහ ෆ්ෙල රයි  අවම කි ම සඳහා 
උපකරණයක් නිපද ය. මූලික අධ්යයන ආයතනෙය් ෙ . පී. පද්මසි  හා සි ල් 
ඉං ෙන් වරයකු වන . මු. ජයව ධන යන මහතව්  ෙමහි නි මාතෘ ව න් වුණා. ෙමම 
උපකරණෙයන් ෆ්ෙල රයි  හා කිවුල ඉවත්කළ හැකි ම ෂ;ශ්ෂත්වයක්. ෙමය සරල ගෘහස්ථ 
උපකරණයක්. එමඟින් ජලය ලීට  10 ක් පමණ දනිකට පි සු  කර ගත හැකිය. ෙ වා 
ගෘහස්ථ ෙලස වා ජ ම ට න ්දියුණු කර නිෂප්ාදනය කර දීමට කු ණෑගල මහ ෙකළිෙය් 
ස්ෙපක් ා ආයතනෙය් ඩ ලි . එ . මල ර මහතා ෙපරමුණ ගත්තා. 

ලීට  10 ජල ෙපරණය ෙවනුවට ජනතාවට වැ  වශෙයන් ප්රෙය ජනය ගත හැකි ශාල 
ප මාණෙය් ජල පි පහ  කි ෙ  මධ්යස්ථාන ඇත ිකි මට අවශ්ය බවත් එය ශාල 
ජනතාවකට ෙසතක් බවත් පසුව ෙ  ප ෙය්ෂකයන්ට වැටහණුා. ඒ අනුව පැයකට ජල ලීට  
100 හා 200 ක් පූ ණ ෙලස පි සු  කරන මධ්යම ප මාණෙය් ජල පි පහ  මධ්යස්ථාන 

සක් ඉහත ද්යාඥයනේග් සැලසු  හා උපෙදස් අනුව හැ ණා. ෙ  මධ්යම ප මාණ ජල 
ප ත්රකාරකය සකස් කෙළ් ඩ ලි . එ . මල ර මහතාෙග් නි මාණශලීී දායකත්වෙයන්. 

පිරිසුදු ජලය ලීටරයක් රුපියල් ෙදකයි 



ෙමම ජල ප ත්රකාරකය මගින් පැයකට 
අපි සු  ජලය ලීට  200 ක් පි සු  
කරගත හැකි බව සි ල් ඉං ෙන්  . මු. 
ජයව ධන මහතා පවසනවා. ජලය පි සු  
කි ෙ ද ීඅ ක කිවුල හා ෆ්ෙල රයි  සහිත 
ජලය ඇ නිය  තහඩු කිහිපයක් සහිත 
භාජනයකට ෙයාමුකර ඉතා සු  ලි 
ධාරාවක් මඟින් නිතත් ුතිහක් වැනි ෙක  
කාලයකට එය යාත්මක කරනවා. 

එ ට ඇ නිය  හයිෙ ාක්සයි  සහ 
ෆ්ෙල රයි  අඩංගු සංෙය ග කැ ති ෙලස 
ෙවන් ෙවනවා. කැල්සිය  හා මැග්නිසිය  
ලවණ කාබෙන්  ෙලස ඇ නිය  

තහඩුවල තැන්පත් ෙවනවා. 

ෙ  යාවලෙිය්දී හයි ජන් වායුව බුබු  දැ ම නිසා සංෙය ග කැ තිවල ෙකාටස ්ජලෙයහි 
පාෙව න් තෙිබනවා දකින්න පු වන්. උපකරණය යාත්මක  ක ෙ ලාවකින් ජලෙය ්
තිෙබන අනවශ්ය සංඝටක උපකරණෙය් පතුලට යනවා. ෙ  අයු න් ලැෙබන ජලය ඊට පසු 
තවත් ජල ෙපරණ කීපයක් හරහා යන බව ද්යාඥ ෙ . පී. පද්මසි  මහතා අප සමඟ 
පැවැසීය. 

අවසානෙය්ද ීලැෙබන ජලය අද ෙවෙළඳෙපාෙළ් ෙබ තල් කර කි මට තිෙබන පානීය 
ජලයට සියයට 100 ක්ම සමානයි. හැබැයි ෙ  ජලය අෙප් ප ත්රකාරක මධ්යස්ථානවලින් 
ෙදන්ෙන් ලීටරයක් පියල් ෙදකකට. ෙජ්යෂඨ් 
ද්යාඥ පදම්සි  මහතා පැවසුෙ ය. 

පැයකට ලටී  200 ක ධා තාවක් ඇත. වන ෙ  නව 
ජල පි පහ ව සඳහා මාසයකට වැය වන්ෙන් 

පියල් 700 ක පමණ මුදලක් බව ඩ ලි . එ . මල ර මහතා ෙපන්වා ෙදයි. 

2012 දැයට කි ළ මඟින් ද්යා හා තාක්ෂණ අමාත්යාංශය මඟින් ෙ  ආකාරෙය් ජල 
පි පහ  ඒකක 12 ක් පිහටිුවා තිෙබනවා. 

ඒ අනුව මහ ල ය, ගාලදිවුල්වැව, බුල්නෑව, අඩ පෙන්, ෙනා යාගම, හි පුර, නිකවැව, 
රෙපාකණු, ෙප්මඩුව, මැදව ය, හින්තෙල් යන ප්රෙද්ශවල ෙ  ජල පි පහ  ඒකක 

ඉදිෙකාට ජනතා අයිතියට පතක්ර තෙිබනවා. 

ඊට අමතරව ෙපාල්පිතිගම, ඬකවැව, ගි බාව, රෙපාකුණ යන ප්රෙද්ශවල ද ෙ  ආකාරෙය් 
පි පහ  මධ්යස්ථාන ඉදකිර ඇත. ඒ රාජ්ය ෙනාවන සං ධානවල පූ ණ මූල්ය ප ත්යාග 
ඇතිවය. 

ෙ  පි පහ  මධ්යස්ථානවලින් එන ජලය ෙනාකඩවාම අපි සතිපතා මූලික අධ්යයන 
ආයතනය මඟින් ජල ස පත් හා ජලස පාදන ම ඩලය මඟන්ි ප ක්ෂා කර බලනවා. ඒ 
අනුව 2012 ජුනි 5 වැනිදා මැදව ය කඩවතගම අනුර ප්රජා මූල සං ධානය යාත්මක 
කරන ජල ප ත්රකාරකය මඟින් ගත් ජල සා පලෙය් ලීටරයට ලිග්  1.35 ක් ෆ්ෙල රයි  
ති ණ. ක නත්වය නැත්න  කිවුල( ච ධ3) ලීටරයකට ලිග්  370 ක් ති . නමුත් 
මහ ල ෙය් ඇත ිජල පි පහ  කි ෙ  යන්ත්රාගාරෙයන් පි සු  කි ෙමන් පසු ෆ්ෙල රයි  
ප්රමාණය 0.18 ක් කිවුල 0 ටත ්අඩු  තිබුණා.” ද්යාඥ පද්මසි  මහතා පැවැසීය. 

පුද්ගලයන් ලක්ෂ 13 කට පිරිසුදු ජලය 
ෙදන්න නව තාක්ෂණික කමයක් 



ෙ  ජල පි පහ  කි ෙ  මධ්යස්ථානවලින් ජලය ෙගන යාමට ඒ අවට ජනතාව වැල 
ෙනාකැ  එනවා. මැදව ය කඩවත්ගම පි පහ  මධ්යසථ්ානය බාරව කටයුතු කරන්ෙන් 
ෙරාෂිනි ෙස්නානායකයි. “අපි මුලින්ම නියඟයට ස මක් ෙලස නළ ළිං ෙදකක් ඉදිකරලා 
ජලය අවට අයට න්නා. ෙ  කටයුත ුෙමෙහයවූෙ  ඉසු  ප්රජා මූල සං ධානයයි. ඊට පස්ෙස් 
ජලෙය් ෆ්ෙල රයි  හා කිවුල හින්දා ප්රශ්න ඇතිවුණා. පස්ෙස් ෙ  වසෙ  මුල අනුරාධපුර 
දැයට කි ළ නිසා අපිට ජය  ජල පි පහ  ඒකකයක් ලැබණුා. දැන් ෙ ෙක් ජලය පැයකට 
ලීට  200 ක් පි සු  කරනවා. ෙ  පැත්ෙත් පවුල් 2000 කට තර ෙ ෙකන ්ජලය ලැෙබනවා” 
ඇය පැවසුවාය. 

ෙනා යාගම හි පුර ප්රෙද්ශෙය් ෆේල රයි  ප්රශ්නය බහලුව තිබුණා. ඊට ස මක් ෙලස 
දැන් හි පුර ‘සුවපැන්’ ප්රජා මූල ජල ස පාදන ස තිෙය් ෙමෙහය ෙමන් ද්යා තාක්ෂණ 
අමාත්යාංශය මඟින් ජල ප ත්රකරණ මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවා තිෙබනවා. 

එයට ජලය ෙගන යාමට පැ  එ . . චන් වතී මහත් ය පැවසුෙ  තමන් ගන්නා ජලය 
තමන් මුලින් පදිං ව සි  උඩුනුවර ජලයට සමාන බවයි. මුලින් ෙ  වතුර ෙබාන්න පු  
වුණා. කලින් වතුර ම නිසා මුත්ර දැ ල්ල, ෙකාන්ෙද අමා ව, ද ස් අමා ව ඇත ිවුණා. 
පි සු  කරලා ගන්න ජලය ෙබාන්න පටන්ගත්තට පස්ෙස් ඒ ෙලෙ  අඩුවුණා.” ඇය 
පවසන්නීය. 

ෙ  අයු න් තවත් ශාල පි සක් ෙ  ජල පි පහ  මධ්යස්ථානවල ජලය ෙමන් සුවපත ්  
තිෙබනවා. ෙ  සිය  ෙදනාටම ට ෙපර තිබු දණහිස් අමා ව මුත්රා අමා  ආදිය දැන් 
අඩු  ඇත ිබව පවසනවා. 

උ ක්කලුම ව  ඉවුර ධ මපාල ද්යාලෙය් හල්පත ිපී. ෙප් ්රමසි  ෙපෙ රා මහතා 
පවසන්ෙන් ෙ  ජල ප ත්රකාරක මධ්යස්ථානය මඟන්ි ලබාෙදන ජලය ඉහළ ප්ර තියක 
පවතින බවයි. 

ඉස්සර අපි ෙ  පැත්ෙත් ළිංවල ජලය වා. ඒ 
කාෙල ්අපට ධ ෙලඩ ෙර ග වැල ණා. මුත්ර 
දැ ලල්, කැස්ස, දනහිස් අමා ව තිබුණා. අ ත් ජල ප ත්රකාරකෙයන් දැන් අපිට ජලය 
ලැෙබනවා. ඒවා ෙබාන්න වුණාට පස්ෙස් මෙග් ආබාධ හුඟක් අඩුවුණා.” හල්පතිවරයා 
පැවැසීය. 

හෙල ්නිෙය ජ්ය හල්පත ිෙක්. . වසන්ත කමුාර මහතා ද පවසන්ෙන් තමන්ට ද ඉස්සර 
මුත්රා අමා  දණහිස් අමා ව වැනි ධ ආබාධ තිබුණත් අ ත් ප ත්රකාරකෙය් ජලය 
පානය කළ ට ඒ ආබාධ අඩු වූ බවයි. 

ඒ පිළිබඳව අපට අදහස් දැක්වූ හන්ිතෙල ්ජල ප ත්රකාරකය ජලය පා  කරන එ . 
ආ යවත ීමහත් ය පැවසුෙ  ෙ  ජලය පා  කි මට ෙපර තිබු දණහස්ි අමා ව වැනි 
ආබාධ දැන් අඩු  ඇති බවයි. 

හින්තෙල ්පවස නිවන ප්රජා මූල සං ධානෙය් ජල ප ත්රකාරකෙය් ෙමෙහයු  නිලධා නි 
ශානිකා මධවුන්ති පවසන්ෙන් දැනට දිනකට පි සු  කළ ජලය ලටී  500 ක් පමණ අවට 
ජනතාවට ලබාෙදන බවයි. “අෙප් ගෙ  ජනතාවට ඉස්සර ළිංවල ජලය ලා ධ 
ෙර ගාබාධවලට දණහිස් අමා , මුත්රා අමා  ආදිය හැ ණා. නමුත් දැන් අ ත් 
ප ත්රකාරකෙය් ජලය ෙබාන්න පටන්ගත්තට පස්ෙස් ඒ ආබාධ ෙගාඩක් අඩුෙවලා.” 

ෙ  අයු න් රටපුරා දැන් පිහිටුවා තිෙබන ජල ප ත්ර කි ෙ  මධ්යස්ථාන මඟින් ලක්ෂ ගණන් 
ජනතාවකට ෙසත සැලසී තිෙ . ෙමවැනි මධ්යස්ථාන ඉදි යට රෙ  ධ ස්ථානවල 
ඉදිකි මට මහනුවර මූලකි අධ්යයන ආයතනය කටයුතු කර තෙි . 

වකුගඩු ෙරෝගින්ට සුබ ආරංචියක් 



ඒ අනුව ෙමානරාගල, බුතත්ල, වැලල්වාය, හ ෙබගමුව යන ප්රෙද්ශවල ෙමවැනි ප ත්රාගාර 
ඉදිකි මට කටයුතු සූදාන  කර තිෙ . 

ඒ අනුව ඉදි ෙය්දී රෙ  ජනතාවට කිවුෙලන් ෆ්ෙල රයි වලන්ි ෙතාර ජලය ලබාදීමට ෙ  
වැඩ පිළිෙවළ කාලීන අවශ්යතාවක් බව කිව යුතයු. ෙ  පිළිබඳ වැ  ස්තර අධ්යක්ෂ මූලික 
අධ්යයන ආයතනය හන්තාන මහනුවර යන ලිපිනෙයන් ලබා ගැනීමට පු වන. 

නිහාල ්පී. අෙ සිංහ 

 


