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විල්පත්තුව ඇතළු වනාන්තර නසන පහළ මල්වතු ඔය වාාපියය 

( Lower  Malwatu oya  Project ) 

විල්පත්තුව හා ඒ අවට අවශ ේෂ වනාන්තර වනසන තවත් දැවැන්ත සංහාරයක ආරමිබය යහපාලන රජය 

විසින් ශම  ි වන විට සනිටුහන් කර ඇත. මල්වතු ඔය කප්පචචි ප්රහශශ ශයන් හරස් කර  ඉදිකිරීමට සුදානමි 

වන දැවැන්ත ශව  ිල්ල හා ජලා ය නිසා තන්යරිමශල් අවට ඇය අවශ ේෂ කැලෑ සහ  විල්පත්තු යලිත් 

දැවැන්ත පාරිසරික අනතුරකට මුහුණ පා ඇත. 

ශහක්ටයාර් හත්දහසක් වන වපසරියක කියුබික් මිටර් මිලියන ශදසිය නවයක ජලය රදවා තබා ගැනීශම  ි  

අරමුණින් ඉදිකිරීමට නියමිත පහළ මල්වතු ඔය ජලා ය  රුපියල් බිලියන් දහතුනක ඇස්තුශම  ින්තු 

මුදලින් ඉදිකිරීමට නියමිත අතර  ශමම බිලියන දහතුනක ණය මුදල ශගවීශම  ි පදනම යටශත්  hina 

Exiam  Banka     විසින් ලබා ශදන අතර China CAMC  Engenering company LTD විසින් 

ඉදිකිරීමි කිරීමට නියමිතය . 

ශමම වාාපියය සදහා සැළසුමි සකස් ශකරුශේ මහවැලි ශයෝජනා ක්රේමය යටශත් ඉදිකිරීමි කර අවසන් 

කිරිමටය  . ඒ  සදහා 1960 වර්ෂශේ රුසියානු රජය සමග එකගතා වලට පැමිණ ඇය අතර Thecnopro 

mexport නැමය සමාගම විසින් තක්ශසේරු අධ්යායනයක් සිදු කර යශබ  ි . 

ශමරට වාසනාවකට ශමන් වසර යහකට අධික කාළයක් නැවතී තීබූ ශමම වාාපියය ආරමිබ කිරීම සදහා 

යහපාලන රජශේ වාරිමාර්ග අමාතා පාළිත රංශේ බංඩාර විසින් මුල්ගල් තබා අව ා වැඩ කටයුතු 

සිදුකරමින් ඇය අතර 1960 වර් ශේ සැළසුමි කර පරිදි පහළ මල්වතු ඔය වාාපියය සදහා අව ය කැළැ 

ඉඩමි වැනසීම ආරමිබ කර ඇත. 

පහළ මල්වතු ඔය වාාපියශේ වාාපිය ශයෝජනාව අනුව ජලය රැස් කිරීම සදහා කප්පචචි අවට ප්රහශශ ශේ 

අක්කර දාහත් දහසක වනාන්තර සහ අවශ ේෂ කැලෑ ඉඩමි යට කිරීමට සිදුශව  ි . ශමයට අමතරව 

විල්පත්තු ජායක වශනොදාානශේ :ඊමමමර ’දබැ *  ආරක්ෂිත කලාපශේ  අකක්ර ශදදහසක් පළතුරු වගා 

කිරීම සදහා පුශගලයන්ට ශහෝ ආයතන ශවත පවරා දීමට ශමම වාාපියශයන් සැළසුමි කර ඇය අතර  



නැවත පදිංචි කිරීමි සදහා  තන්යරිමශල් හා ශචන්ඩි කුළමි මාර්ගශයන් බටහිර ශදසට වන්නට විල්පත්තු 

ජායක වශනෝදාානශේ අවශ ේෂ කැලෑ අක්කර  හයසිය හැත්තෑ පහක්  කපා දැමිමට ශයොජනා කර ඇත. 

ඒ අනුව වාාපියශේ ඇළ මාර්ග, මහා මාර්ග, වැඩ බිම, කාර්ිාාල ඉදිකිරිමි  සදහා කපා දැශම  ින 

වනාන්තර වලට අමතරව ශහක්ටයාර් දහනව දහස් හයසිය හැත්තෑපහක වනාන්තර හා අවශ ේෂ කැලෑ 

ශමම වාාපායය සදහා බිළි දීමට සිදු ශව  ි  . 

 නමුත් ශමම වාාපියශේ ශයෝජනා කර ඇය පරිදී ශයෝධ්ය වැශවන් ජළය ශනොලැශබ  ින ශහක්ටයාර් 

ශදදහසකට ආර්ථික ශබෝග වගා කිරිමට  ශමයින් අලුයන් ජලය සපයනු ලබයි.  ශමම වාාපිය ලංකා 

ඉයහාසශේ තවත් විනා කාරි වාාපියයක්  වන්ශන්  ශහක්ටයාර් ශදදහසකට අලුයන් ජලය ලබා දීමට 

ශහක්ටයාර් දහනව දහස් හයසිය හැත්තෑ පහකට වඩා අධික වනාන්තර විනා  කර දමන අසාර්ථකම 

වාාපියයක් ශලස ඉයහාසයට එක්කරමිනි. 

1960 වර්ෂශේ සැළසුමි කරන ලද ශමම වාාපියයට පසුගිය වසශර්  මුල්ගල තබන විටවත් ශම  ි  සදහා 

සිදුකරන ලද පරිසර තක්ශසේරු වාර්ථාව කර ශනයබු අතර ශමවන් වාාපියයක් ක්රීතයාත්මක කිරීමට ශපර 

පරිසර තක්ශසේරු වාර්ථාවක් සිදු කිරීම අනිවාර්ිා කාරණයකි. 

1980 අංක 47 දරණ ජායක පාරිසරික පනයන් සංශ ෝදිත 2000 අංක 53 දරණ පනතට අනුව එශසේ සිදු කළ 

යුතුව යබුනද රජය විසින්ම එය උල්ලංඝනය කර  පරසර තක්ශසේරු වාර්ථාවක් ශනොමැයවම  ශමම 

වාාපියය ආරමිබ කරන ලදී. ශමම ලිපිය ලියන දිනය වන විට හදිසිශයම පරිසර තක්ශසේරු වාර්ථාවක් 

ශමම වාාපියයට අදාළව සකස් කර ඇය අතර කිසිශවකුශේ අදහස් ලබාගැනිමකින් ශතොරව එය අනුමත 

කරගන ඇත. 

පාරිසරික නීයය උල්ලංඝනය කරමින්  ආරමිබ කරන ලද ශමම වාාපියය ජායක පාරිසරික පනත 

පමණක් ශනොව වන ජීවි හා තුරු වික්ෂ ලතා ආඥා පනත ද මුලුමනින්ම උල්ලංඝනය කර ඇත. 

 ශමම වාාපියය දියත් කිරීමට නියමිත විල්පත්තුව වනාන්තරය හා ඒ  අවට ප්රහශශ ය මජව විවිධ්යත්වය 

අයන් ඉතාමත් ශපොශහොසත් ප්රහශශ යක් වන අතර දැනට සිදුකර ඇය  විදාාත්මක පර්ශේෂණ මගින්  

ක්ෂරපායි විශ ේෂ 41 මත්සා විශ ේෂ 29 මැඩියන් හා ශගමිබන්  වීශ ේෂ 17  කුරල්ලන විශ ේෂ 149  වාර්ථා 

වී ඇත. තවදුරටත් ශමම ප්රහශශ වල මජව විදාාත්මක පර්ශේෂණ සිදුකල යුතුව ඇත. 

පහළ මල්වතු ඔය වාාපියය ඉදිකිරීමට නියමිත ප්රහශශ ශේ හා ඉන් පහළ කුඩා වැවි ගණනාවක් හා විල්ලු 

වි ාල සංකාාවක් පිහිටා යශබ  ින අතර ශමම ශව  ිල්ල ඉදිකිරිම නිසා එල්ලාංගා පශධ්යයය විනා  වී යන 

අතර මල්වතු ඔශේ පිටාර ජලශයන් පිශර්න විල්ලු සියල්ල  සිදී යාශම  ි අවධ්යානමක්  ඇත.  එය විල්පත්තු 

ජායක  වශනොදාානශේ  සමසථ් පරිසර පශධ්යයයටම ශමන්ම මජව විවිධ්යත්වයට ඉතාමත් අහිතකර 

බලපෑමි එල්ල කරනු ලබයි . 

  

පහළ මල්වතු ඔය වාාපියශේ හා තවත් වැවි ශදකක ජල ධ්යාරිතාව සංසධ්යනය කිරීම 

කප්පචිචි  ප්රහශශ ශයන් බැස යන මල්වතු ඔය ශදපස  ඇය එල්ලංගා පශධ්යයය නාග ශගොත්රීවකයන්ශේ ජල 

රැදවුමි තාක්ෂණය විසින් ඉදිකරන ලද පුරාණ වාරි කර්මානතශේ  විි්ශිෂ්ටත්වය කියා පාන ජල 

විදාාත්මක සදක සහිත ප්රහශශ යකි . 1860 සර් එමසන් ශටනන් විසින් ලියන ලද ශතක්කමි  බැමිම හා එහි 



ජල විදාාත්මක සළකුණු වසර දහස් ගනණක්  පැරේ  ි වුවත්  අදටත් එය එශළසම වාරි ජලය සුරක්ෂිතව 

සපයනු ලබයි . 

පහළ මල්වතු ඔය  ජලා ය ඉදිකිරීශමන් ඉහත ශපන්වා දූන්  පුරාණ වාරි පශධ්යයය හා එම ජලවහන රටාව 

සමිපුර්ණශයන්ම  විනා  වී යයි . 

ශමශලස වි ාල පාරිසරික විනා යක් සිදු කර බහු ජායක සමාගමි වල ආර්ථික ශබෝග වාගාවකිරීම 

ශවනුශවන් අක්කර ශදදහසකට ජලය ලබාදීමට සිදුකරන මහා පාරිසරික විනා ය රටක් ශලස හා එහි 

ජනතාව ශලස අප අනුමත කරමුද, සියලු සමිපත් වනසන ශමම විනා කාරී වාාපියයට ලබාගන්නා 

බිලියන 13 ණය මුදලත් ශගවීමට සිදුවන්ශන්  ද ශමරට ජනතාවටය  . 

 

රවීන්\ කාරියවසම් 


