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ජය සුරක්ෂිත කිරීම ජය සැපයීම සසේම ලැදගත්.
-

ඇමති ලාසුසේල නානායක්කාර.

රටතුෂ පිරිසිදු ඳළනීය ජ වම්ඳළදනය ලෆඩිකිරීම වශළ කෙටිෙළලීන, මධය ෙළලීන, දිගුෙළලීන
ලෆඩවටශන් ක්රියළමමෙ ෙරන අතරම දෆනට ඳලතින ජ වම්ඳළදන ක්රම වශළ ජ සුරක්ෂිතතළ
වෆසුම් වෙවහ කිරීම ප්රමුඛතතම අලයතළලයක් කව ශඳුනළකෙන ඇතෆයි ජ වම්ඳළදන අමළතය
ලළසුකේල නළනළයක්ෙළර මශතළ ඳලවයි. අමළතයතුමළ කමම අදශවහ ඳෂ ෙකෂ ජය සුරක්ෂිත කිරීකම්
අලයතළලය පිළිබල සියලු පුරලෆසියන් ශට පුළුල් දෆනුමක් වශ අලකබෝධයක් බළකදමින් ඒ වශළ
වක්රියල දළයෙ ෙර ෙෆනීම උකදවළ ලන විවහතරළමමෙ අමකඳොතක් එළිදෆක්වීකම් අලවහථළලට
එක්කලමිනි. කමම අමකඳොත එළිදෆක්වීම ඳසුගියදළ ජ වම්ඳළදන අමළතයළාංක් රලාළෙළරක් ී
සිදුකෙරුනි.
කමම මළර්ෙ අමකඳොත ඔවහකේලියායළනු රජක් වශ යුනිකවසහ ආයතනක් අනුග්රශකයන් නිර්මළාය කෙොට
කබදළ ශෆරීමට ෙටයුතු කයොදළ ඇත.
ග්රළමීය ය ශළ ප්රළකේය ය ඳළනීය ජ වම්ඳළදන ලයළඳිති වාංලර්ධන රළජය අමළතය, ෙරු වනම නිළන්ත
මශතළ විසින් වාංවිධළනය ෙරන ද කමම අමකඳොත එළිදෆක්වීකම් අලවහථළලට එක්කලමින් ලෆඩිදුරටම
අදශවහ දෆක්ව ලළසුකේල නළනළයක්ෙළර මශතළ,
ජ වම්ඳළදන ශළ ජළඳලශන මණ්ඩය මඟින් දෆනට රටතුෂ ක්රියළමමෙ 350 ක් ඳමා ව ජ
වම්ඳළදන ක්රම කමන්ම, ජළතිෙ ප්රජළ ජ වෆඳයුම් කදඳළර්තකම්න්තුකේ ලියායළඳදිාංචි ප්රජළ ූල වාංවිධළන
ශරශළ ක්රියළමමෙ 4,325 ක් ඳමා ව ජ වම්ඳළදන ක්රම වශ ඳෂළම ඳළන ශළ විවිධ ආයතන මඟින්
නඩමතු ෙරනු බන සියලුම ජ වම්ඳළදන ක්රම වශළ කමම ලෆඩවටශන ශඳුන්ලළීම අඳකේ
අරමුඛායි. කමම සියලු ඳළනීය ජ වම්ඳළදන ක්රම වශළ ජ සුරක්ෂිතතළ වෆසුම් වෙවහ කිරීම මඟින්
ලඩළ ක්රමළනුූලල ජ වම්ඳළදන ලයළඳින්න් ෙෂමනළෙරාය ෙෂ ශෆකි අතර ඒ තුළින් ලඩළ ආරක්ෂිත
ඳළනීය ජ වෆපුයමක් නිරතුරුල බළීමට ශෆකිලනු ඇති බල කඳන්ලළ දුන් අමළතයතුමළ,
කමම ජ වම්ඳළදන ක්රම විිමමම ෙෂමනළෙරායෙට ක්කිරීමට ප්රධළනතම කශතුල ලන්කන් ජ
කඳෝෙ ප්රකේයන්ි වශ ූලළරයන් ආ්රිතල බහුල සිදුලන කනොකයක් අඳශරායන් ශළ වහලළභළවිෙ
විඳම කශතුකලන් ඇතිලන විවිධ ලවාංෙත ශළ කඩ කරෝෙ ඳෆතිරීමයි. ලර්තමළනක් ී ජය
අභිකයෝෙළමමෙ වශ සීමළවිත වහලළභළවිෙ වම්ඳතක් බලට ඳම කලමින් ඳලන්. ඳළරිකභෝගිෙයන් කලත
ජය කබදළ ශෆරීකම් ී කමන්ම එම ජය නිලව ආ්රිතල රැවහෙර තෆබීකම් ී ද නෆලත ජය අඳවිත්ර වීමට
කබොකශෝ කවයින් ඉඩෙඩ ඳලතින නිවළ ජ කඳෝෙ ප්රකේ කමන්ම ජ පිරිඳශදු ශළ කබදළශෆරීකම්
ඳේධතිය ශළ නිලළව ආ්රිත ඳළනීය ජය භළවිතක් ී නිසි ප්රමින්න්ට අනුල ෙටයුතු කිරීම ඉතළම ලෆදෙම
ලන බලද ලළසුකේල නළනළයක්ෙළර මශතළ කමිී කඳන්ලළ දුන්කන්ය.
කමම අලවහථළකේ ී අදශවහ දෆක්ව රළජය අමළතය වනම නිළන්ත මශතළ කියළ සිටික්,
ලර් 2014 කෝෙ කවෞතය වාංවිධළනය WHO) මඟින් නිකුම ෙරන ද ඳළනීය ජය වශළ ලන
මළර්කෙෝඳකේ වාංග්රශක් Drinking Water Guideline - 2014) වශන්ල ඇමකම ඳළනීය ජක්
ගුාළමමෙභළලය නිරන්තරලම තශවුරු ෙෂ යුතු බලයි. කම් වශළ ජ සුරක්ෂිතතළ වෆසුම Water
Safety Plan) ලඩළම කයෝෙය ව ෙෂමනළෙරා විිම ක්රමයක් කව ශඳුනළකෙන ඇති බෆවින් කමම
අරමුඛා කඳරදෆරි ෙර, ග්රළමීය ය ජ ආරක්ා වෆසුකමි ප්රධළනතම ලෆඩපිළිකලක් කව කමම
අමකඳොත ප්රෙළයට ඳමෙර ඇති බල කියළ සිටික්ය.
කමිී ඔවහකේලියායළනු මශ කෙොමවළරිවහ H.E. කේවිේ කශෝලියා, යුනිකවසහ ආයතනක් ශ්රී ාංෙළ නිකයෝතත
ක්රිවහටියන් වහූලේ, අමළතයළාං කල්ෙම් ආ්ළර්ය රියම බන්දු වික්රම, රළජය අමළතයළාංක් කල්ෙම් විජය
බන්දු යන මශමලරුන් කමිී ලෆඩමුඛළුල ඇමතු අතර අමළතයළාං නිෂධළරීන් වශ ක්කත්රක් විේලතුන්
රැවක් කමම අලවහථළලට වශභළගී වීය.
මස ේන්ද්ර ිසසචනන්ද්ර
අධයක් මළධය)
ජ වම්ඳළදන අමළතයළාංය

0716845668 - ඡළයළරඳ - තනුජ ප්රී්

