
1 
 

ශ්රී ලංකාවේ ක ලංලී ර ලං ක ලංවමානේතයේ ම ලංනේ ස ලං්පත් උ ලංය් පනය ප ලංළිබඳ   ලං

්මීක්ෂණප ලං- ලං2018 ලං 

1 ්රිච් ේදප 
 

1-1. වැදින්වීභ 

ලරෝකලේ ෑභ යටකභ ආර්ථිකඹ යාඳතින තීයණාත්භක ාධක අතය, එභ යලටහි ඳතින ශ්රභ 

ලශලඳොශ ඉතා ැදගත් ්ථානඹක් හිමිකය ගනී. එඵැවින් ශ්රභ ලශදලඳොශ ිළිබඵ ිවැයදි ව 

ඹාත්කාලීන ලතොයතුරු භාජඹ ලත ගරා ඒභ තුලින් යලේ ආර්ථිකඹ ඩාත් ලක්තිභත් කිරීභට 

ඉඩ ප්ර්ථා ැරල . 

ජාතයන්තය ක්කකරු වවිධානලේ  International Labour Organization) විග්රවඹන්ට අුව ශ්රභ 

ලශදලඳොර ලතොයතුරු ඹුව ශ්රභ ලශලඳොශ වුතතිඹ, එහි ප්රභාණඹ, ්රිඹාකාරීත්ඹ, ඒ තුර 

උද්ගතන ගැටළුකාරී තත්ඹන් ලභන්භ ිවර්භාණඹන රැකිඹා  අ්ථාන්  ිළිබඵ 

ජනනඹනකාලීන ලතොයතුරු ලේ.  

ඒ අුව කාලරෝචිත, ිවැයදි ව ඳරිපර්ණ ශ්රභ ලශලඳොශ ලතොයතුරු භගින් රැකිඹා 

ිවුතක්තිකඹන්, රැකිඹා විුතක්තිකඹන්, ල යඹන්, ්ඹව රැකිඹාර ලඹලදන්නන්, යජලේ ව 

ජාතික ප්රතිඳත්ති ්කඳාදනඹට  දාඹක න්නන්වට තීයණ ගැනීල්කී  වඹ රඵා ලදුව රැල.. එභ 

ිවා යටක ශ්රභ ලශලඳොශ ලතොයතුරු කාලීන විල්ලෂණඹ කිරීභ ව එභ ලතොයතුරු 

්කඵන්ධලඹන් අදාර ඳාර්ලඹන් ලත පුළුෂ ප්රලේලඹක් ඇති කිරීභ යලේ ආර්ථික වර්ධනඹ 

වා ්ථිය ාධකඹක් ලේ. 

ශ්රී රවකාලේ ශ්රභ ලශලඳොශ ලතොයතුරු එක් රැ් කිරීභ, විල්ලෂණඹ කිරීභ ව ලතොයතුරු ලඵදා 

වැරීභ වා මිිවඵ්ර වා රැකී යක්ා ලදඳාර්තල්කන්තු ඹටලත් ශ්රභ ලශලඳොශ ලතොයතුරු 

ඒකකඹ ිළහිටුන රදි. එභඟින් ාර්ෂික සිදු කයුව රඵන මීක්ණ වා අධයඹනඹන් ඇසුරින් 

ක් කයුව රඵන ශ්රභ ලශලඳොශ ලතොයතුරු ාර්ෂික ප්රකාලන ලදඳාර්ත්කන්තුලේ ිවර ල. 

අඩවිඹ භඟින් ප්රකාලඹට ඳත්කයුව රඵි. 

ඒ අුව ආර්ථික වර්ධනඹ වා දාඹකත්ඹක් රඵා ී ල්ක ලකයතාඹක් හිත ලභන්භ  න 

රැකිඹා අ්ථා බිහි කිරීල්ක වැකිඹාක් හිත ඵට වදුනාගත් කුලී යථ කර්භාන්තලේ භාන 

්කඳත් උඳලඹෝජනඹ ිළිබඵ මීක්ණඹක් සිදුකයන රදි. ශ්රී රවකාලේ න ප්රණතාක් ලර 

කුලී යථ කර්භාන්තඹ නාගරික, අර්ධ නාගරික ලභන්භ ග්කඵද ප්රලද්ලරද ීඝ්රලඹන් යාප්ත 

ලමින් ඳතින අතය ලභහිී  මලික අධානඹ ලඹොමු වලේ ශ්රී රවකාලේ කුලී යථ කර්භාන්තලේ 

රැකිඹා අ්ථාන් ිළිබඵත් ඒ ඒ රැකිඹා වා අලය අධයාඳන, ්ත්තීඹ සුදුසුක්ක ව 
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කුරතා ිළිබඵත්, එභ රැකිඹා අ්ථාන්හි ල ා තත්ත්ඹන්, ැටුප් ඇතුළු ප්රතිරාබ ව 

්ත්තීඹ වර්ධන දිලානතීන් ිළිබඵත් අධයනඹ කිරීභි. 

ඒ අුව කුලී යථ කර්භාන්තඹ තුර රැකිඹා ලොඹන්නන්ට, ්ත්තීඹ භාර්ලගෝඳලද්ලනඹ රඵා ලදන 

උඳලද්ලකින්ට, ප්රතිඳත්ති ්කඳාදකින්ට ව රැකිඹා ක්ල ්රලේ ලනත් අධයඹනඹන් 

සිදුකයන්නන්ට ලභභ අධයඹනඹ භඟින් රැ්කයන රද ලතොයතුරු ප්රලඹෝජනත් මරාශ්රඹක් ඵට 

ඳත්ුව ඇතැි අිළ අලප්ක්ා කයන්ලනමු. 

 

1-2. ාහිතයඹ විභර්ලනඹ 

මිිවා ලනොලඹක් න ිවඳැුත්ක ලින් තභන්ලේ දදිවක කටුතතු ඳවසුකය ගැනීභට 

ිවයන්තයලඹන් ගලේලණීලී ලේ. ල්ක ිවා මිිවා යවාරික අලයතා ඉටුකය ගැනීල්කී  ඉතා 

අඩු කාරඹකින් නවීන තාක්ණඹ  බාවිතා කය ිවභාකය ගැනීභට භත් වී ඇත. අතීතලේ ඵක්කි 

කයත්ලතන් ගභන් කය ක්රභලඹන් ඳරිණාභඹ වී අදන විට ලඳොදු ප්රාවන ක්රභලේදලඹන්ද ඈත් 

කුලී යථ ල ා වා ලඹොමු වී තිල..  

කුලී යථ ලලඹන් අතීතලේ සිට ට්රෑ්ක යථ, රික්ලෝ, ආදිඹද ර්තභානලේ රී ලයෝද යථ, කැ., 

මිිවකැ., ඵ් යථ, ලරොරි යථ ආදිඹ ද  ප්රාවන කාර්ඹන් ලර ලඹොදාලගන තිල.. ශ්රී රවකාලේ 

ර්තභානඹන විට කුලීයථ ල ාලේී  ඵහුර ලඹොදාගුව රඵන කුලීයථඹ ලර රී ලයෝද යථඹ 

ලඳන්ා දිඹ වැකිඹ. කුලී යථ ල ා තිව පුද්ගර ලලඹන් ආය්කබ වද එඹ කර්භාන්තඹක් ලර 

යාප්ත වීභත් භක කුලී යථ ලභලවඹන භාග්ක ලර ර්ධනඹ වී ඇත. එභගින් ලනොලඹක් 

ාසි ඹටලත් ඳාරිලබෝගිකඹන්ට තභ ල ා භුක්ති විී භට වැකිඹා රැබී තිල.. නවීන තාක්ණඹ 

බාවිතා කයන ඔවුන් ා්කප්රදාික කුලී යථ රිඹදුයන්ට ද අියලඹෝගඹක් වී තිල..  

 

ලභල  විකාලණඹ ලමින්  ඳැත එන කුලී යථ කර්භාන්තඹ ර්ධනඹ වීභත් භක ක්ල ්රලේ සිදු 

ව විවිධ ඳරිණාභඹන් ලව තු ලකොටලගන ඒ ිළිබඵ මීක්ණ අධයඹන ව ගලේලනඹන් විවිධ 

යටලින් සිදුකයන රදි. ඒ අතය International Labour Organization විසින් දකුණු අප්රිකාලේ 

අත්දැකී්ක මලික කය ගිවමින් මීක්ණඹක් The South African Experience නමින් සිදුකය ඇත. 

ලභහිී  2001 ර්ලේී  දකුණු අප්රිකාලේ අවිධිභත් ක්ල ්රලේ වවිධානඹන් ිළිබඵ අධානඹ 

ලඹොමු කය ඇත. ඒ අුව ලභහිී  ක්ල ්ර 04ක් ිළිබඵ  අධානඹ ලඹොමු කය ඇති අතය Kombi 

Taxi, ඇකළු්ක, ඉදිකිරී්ක වා වීදි ලශදාභ ඹන අවල ල්ක වා ඳාදක කයලගන ඇත. ල්ක අතරින් 

Kombi Taxi කර්භාන්තඹ ලතෝයාලගන ඇත්ලත් 2001 ය සිට ඳසුගිඹ ය 15 තුශ සීඝ්රලඹන් 

දිුතණු ව වවිධානාත්භක යාඳායඹක් වීභ වා අඩු ආදාඹ්ක රාභීන් ව කළු ජාතික ප්රජාලේ ජනප්රිඹ 

ප්රාවන භාදිලිඹ වීභඹ. ලභභඟින් Taxi  කර්භාන්තලේ ඉතිවාඹ වා ආර්ථිකඹ, එහි කාර්ඹන්, Taxi  
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කර්භාන්තලේ ලඹලදන්නන්, ඔවුන්ලේ ැටුප් වා තත්ඹන් කලර්ද ඹන්න ිළිබඵ අධයඹනඹ 

කිරීභ වා අධානඹ ලඹොමුකය ඇත. 
 

එල භ Economics of the Taxi Industry An Uber Shake – Up ඹුවලන් මීක්ණඹක් එක්ත් 

ජනඳදලේ Wyoming විල් විදයාරලේ උඳාධි අලප්ක්කලඹකුන ්ටීන් ලයලවෂ නැභැත්තා 

විසින් සිදුකය ඇත. ලරෝකඹ පුයා නගයඹන්හි ආක්රභිකක කර්භාන්තඹක් ලර Taxi  කර්භාන්තඹ 

ප්රචලලිත වීභත් භක කුලී යථඹන්හි අධික ැඳුතභ භත යජඹ විසින් නීතිරීති ඳැනවීභට ්රිඹාකය 

තිල.. ලභභ මීක්ණඹ ගා්තු ථ්ාය කිරීභ, ආයක්ා වා කුලී යථර ගුණාත්භක ඵ 

ැඩිදිුතණු කිරීභ, රිඹදුයන්ලේ ශ්රභඹට රිරන ැටුඳක් රඵා ී භ ආදි කරුණු කීඳඹක් මලික 

අයමුණු කයලගන සිදුකය තිල..  

 

Australian National University හි භවාචලාර්ඹ Des Nicholls විසින් Australian Taxi Industry 

Association වා Competition and Regulation – Current Trends in the Taxi Industry 

ඹුවලන් මීක්ණඹක් සිදු කය ඇත. ලභභඟින් යටෂ ගණනාක ටැක්සි ලශලඳොරෂ 

ඳාරනඹ කයන ිවඹාභන ලයගුරාසි වවදනඹ ලකොට ඒා විල්ලෂලනඹ කය ඉදිරිඳත් කිරීභක් 

සිදුකය ඇත. ඒ අුව Netherlands, Sweden, Norway, New Zealand, United States ඹන 

යටෂ  ල්ක වා උඳලඹෝගී ලකොයලගන ඇති අතය  2003 ර්ලේ ලභහි අන් ාර්තා එිබ 

දැක්විඹ. කුලී යථ ඵරඳත් වඛ්යා සීභා කයන ලයගුරාසි, තයකකාරිත්ඹ ව ලනත් 

ඳාරිලබෝගික ගැටළු වදුනා ගැනීභ ඇතුළු තත් සුවිල ී කරුණු ගණනාක් ලභඹට ඇතුරත් 

විඹ.  කුලී යථ කර්භාන්තඹ තුර ලශලඳොශ ඳාරක ඵරඳෑ්ක ිළිබඵ අන්තර්ජාතික ැී භක් 

ිළිබඵ ාර්තාක් ලරද ලභඹ වැදින්විඹ වැකිඹ. 

කුලී යථ කර්භාන්තඹ ිළිබඵ විවිධ යටලින් ලභැිව අධයඹනඹන්  සිදු කය තිබුණද ශ්රී රවකාලේ 

කුලී යථ කර්භාන්තලේ භාන ්කඳත් උඳලඹෝජනඹ ව එභඟින් ශ්රභ ලශලඳොශ තුර ඳතින 

රැකිඹා අ්ථාන් ිළිබඵ වදුනා ගැනීභ ්කඵන්ධ  මීක්ණඹක් සිදුකය ලනොභැති වීභ 

ලව තුන්  ඒ ිළිබඵ ලභභ මීක්ණඹ සිදු කිරීභට කටුතතු කයන රදි.     

 

1-3. අයමුණු  

 කුලී යථ කර්භාන්තලේ රැකිඹා අ්ථාන් ිළිබඵ අධයඹනඹ කිරීභ ව එභ රැකිඹා 

අ්ථාන් දවා ලඹොමු වීභට අලය ිවපුණතාන් වා සුදුසුක්ක ක් කය ගත ුතතු 

ආකායඹ ිළළීඵ අධයනඹ කිරීභ. 

 එභ ක්ල ්රලේ රැකිඹා වා ලඹොමු වී ඇති ිළරිලේ ල ා තත්ඹන් ිළිබඵ අධයනඹ 

කිරීභ.  ප්රතිරාබ, ැඩ කයන ඳැඹ ගණන,ඹ, ්ථියතතාකාලික ආදිඹ  
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1-4. ගැටළු 
 

ර්තභානඹ න විට නාගරික අර්ධ නාගරික ලභන්භ ග්කඵද ප්රලද්ලරද ප්රාවනඹ මුලික 

අලයතාඹක් ඵට ඳත් තිල.. ලභභ අලයතා ලඳොදු ප්රාවන භාධය බාවිතලඹන් පුයා 

ගැනීල්කී  සිදුන ලනොලඹකුත් අඳවසුතා ලභන්භ සුඳවසු, කාර්ඹක්භ වා විල්ානීඹ ගභන් 

අලයතා පුයා ගැනීල්ක අයමුණ ලව තුලන්, ල්ක න විට ශ්රී රවකාලේ කුලී යථ කර්භාන්තඹ 

ජනප් රිඹ ප්රාවන භාධයක් ඵට ඳත් වී තිල.. 

 

කුලී යථ කර්භාන්තඹ සුවසු වා කාර්ඹක්භ ප්රාවන භාධයක් ලර ැඩි දිුතණු වීභත් භක 

රවකාලේ කුලී යථ ප්රභාණඹ ක්රභලඹන් ැඩිලමින් ඳතී. ක්රභලඹන් ැඩිදිුතණුන 

කර්භාන්තඹක් තුලින් ශ්රභ ලශදලඳොරට එකතුන රැකිඹා අ්ථාන් ැඩි විඹ ුතතුඹ. එල භ 

ාර්ෂික ශ්රභ ලශලඳොරට එකතුන ශ්රභ ඵරකාඹට ඳතින රැකිඹා අ්ථාන් ිළිබඵ ිවසි 

අලඵොධඹක් ලනොභැති වීභ ව ඒ වා අලය ිවපුණතාඹන් වා සුදුසුක්ක පුයා ලනොභැති 

වීභ ලව තුලන් එැිව රැකිඹා අ්ථාන් වා ලඹොමු වීභට ඇති අ්ථාන් භක වැරී ඇත. 

එල භ රැකිඹාක ිවඹැලීභට කැභැත්ලතන් ඳසුන ිළරිටද ඒ වා ලඹොමු වීභට අලය 

ිවපුණතාන් ිළිබඵ ව ඒා රඵා ගැනීභට ලඹොමුවිඹ ුතත්ලත් ලකල ද ඹන්න ිළිබඵ ිවසි 

අලඵෝධඹක් ලනොභැත.  

 

1-5. මීක්ණ ක්රභලේදඹ 

ඵ්නාහිය ඳශාත තුශ ලිඹාඳදිවචි කුලී යථ ිවලඹෝජිත ආඹතන අතුරින් ආඹතන 52 ක් ිවඹදිඹ 

ලර ලතෝයාලගන ලභභ මීක්ණඹ සිදුකය ඇත. ලභභ මීක්ණඹ වා ලතෝයාගත් 

ආඹතන ක්කකරු ලදඳාර්තල්කන්තුලේ ල ක අර්ථාධක අයමුදර ලත ලඹොමුකය එහි 

ලිඹාඳදිවචි වී ඇති ආඹතන ලතෝයාගත් ගන්නා රද අතය එභ ආඹතන රට අභතය          

්රිඹාකාරී භේටල්ක ඳතින ලනත් කුලීයථ ිවලඹෝජිත ආඹතනද ල්ක වා උඳලඹෝගීකය 

ගන්නා රදි.   
 

ඒ අුව ිවඹැදිඹ ඉක්භා ලගෝ ආඹතන විලාර වඛ්යාක් මීක්ණඹ වා ලඹොදා ගැනීභට 

සිදු විඹ. එඹට ලව තුවලේ ලඵොලවෝ ිවලඹෝජිත ආඹතන ඉතා අඩු ල ක වඛ්යාකින් ුතක්ත 

ලවෝ තිව පුද්ගර ලලඹන් ඳත්ාලගන ඹාභි. අදාර මීක්ණ අයමුණ කයා ලභභ 

අධයඹනඹ ලභලවඹවීභට ප්රධානතභ ඵාධාක් වලේ අධයඹනඹ වා ප්රභාණත් දත්ත 

ලනොරැබීභ වා ආඹතන වීලාර වඛ්යාක් ලතොයතුරු වා දත්ත රඵාී භ ප්රතික්ල ඳ කිරීභි. ඒ 

අුව, මීක්ණ වා ලතොයතුරු ආඹතන 24ක් ලතින් රැ්කය ගන්නා රදි. එභ සීමිත 

ලතොයතුරු භත ඳදන්ක ඳවත දැක්ලන ිවරීක්ණ  ඉදිරිඳත් කයුව රැල..  
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2. ලං්රිච් ේදප 

2-1.  මීක්ණඹට බාජනඹ ව ආඹතනඹන්හි යාඳාය ක්ල ්රඹන් 

 

මීක්ණඹ වා ලඹොදා ගන්නා රද කුලී යථ ිවලඹෝජිත ආඹතන අතරින් 68% ක් ආඹතන භඟී 

ප්රාවනඹ ඳභණක් සිදුකයන අතය භඟි වා බාණ්ඩ ප්රාවනඹ ඹන ලදකභ සිදු කයන ආඹතන 32% 

ක් ඳැතිණී. එල භ ජාතික ව ජාතයන්තය ලලඹන් යාප්ත වී ඇති ආඹතන මීක්ණඹ වා 

ඉරක්ක කශද, එභ ආඹතනඹන් කුලී යථ ිවලඹෝජිත ආඹතන ලර කටුතතු ලනොකයන ඵද 

ලතොයතුරු තාක්ණ ආඹතන ලර ඳත්ාලගන ඹුව ර ඵන ඵද වන් කයමින් මීක්ණඹ 

වා ලතොයතුරු වා දත්ත ැඳයීලභන් ැරකී සිටින රදි.  

 

2-2. ල ා ැඳයීල්ක ඳරිඹ 

 

කුලී යථ ල ා ඳඹුව රඵන  ආඹතන අතුරින් ී ඳ යාප්ත ල ා ඳඹන ආඹතන 

ැඩිලලඹන් ඇති අතය දිත්්රික් භේටමින් ල ා ඳඹන ආඹතන ඇත්ලත් ඉතා අඩු ලලඹිව. 

68% 

32% 

භගී ප්රාවනඹ 

භගී වා බාණ්ඩ ප්රාවනඹ 
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ී ඳ යාප්ත දි්ත්රික්ක 

රඳ ටවන 01 : යාඳාය ක්ල ්රඹ 

 

රඳ ටවන 02 : ල ා ැඳයීල්ක ඳරිඹ 
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2-3. ල ාලේ ්බාඹ 

 

 

මීක්ණඹ වා ලඹොදා ගන්නා රද සිඹළුභ ආඹතන අතරින් 96% ක්භ දල  ඳැඹ 24 පුයාභ 

ල ාන් ඳඹන අතය ආඹතන 4% ක ඳභණ සුළු ප්රභාණඹක් දිා කාරලේී  ඳභණක් ල ඹ ඳඹුව 

රඵි.   

 

2-4. ලභොඵිෂ App ඳවසුක්ක රඵා ගැනීභ 

 

ර්තභානඹ න විට නවීන තාක්ණඹ බාවීතඹ සීඝ්රලඹන් ැඩිලමින්  ඳතී. ඒ අුව මීක්ණලේී  

ලතොයතුරු රඵා දුන් ආඹතන අතුරින් 29%  ලභොඵිෂ App බාවිතා කයමින් කුලී යථ ල ාලේ 

ිවඹැලරන ආඹතන න අතය  ඉතිරි 71% ලභොඵිෂ App බාවිතලඹන් ලතොය ලභභ ක්ල ්රලේ 

ල ාන් ඳඹන ආඹතන ලේ.  

 

4% 

0% 

96% 

දිා 

යාත්රි 

ඳැඹ 24 

29% 

71% 

බාවිතා කයි  

බාවිතා ලනොකයි 

රඳ ටවන 03 :  ල ාලේ ්බාඹ 

 

රඳ ටවන 04 :   ලභොඵිෂ App බාවිතඹ 
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2-5. යාඳාරික ප්රචලායණ භාධය  

 
 

 

භාජ භාධය ජාරඹ ප්රචලායණ භාධය ලර ලතෝයා ලගන ඇති ආඹතන ැඩිලලඹන් ඇති අතය  අත් 

ඳත්රිකා ව දැන්වී්ක පුරු බාවිතා කයමින් ප්රචලායණ කටුතතු සිදු කයන ආඹතනද ැරකිඹ ුතතු 

ප්රභාණඹක් ඇත. පුත් ඳත් දැන්වී්ක භඟින් ලවෝ ලනත් ආකායලඹන්  ප්රචලායණ කටුතතු සිදු කයුව 

රඵන ආඹතන සීමිත වඛ්යාක් ඳති. 

 

2-6. ආඹතනඹ තු ාවන ිළිබඵ ලතොයතුරු 

කුලී යථ ිවලඹෝජිත ආඹතන තු ඳතින ාවන ිළිබඵ කර විභසීල්කී , ඇතැ්ක ආඹතනර 

අිතිඹ තු ාවන ලනොභැති ඵද කුලී ඳදනභ භත ලිඹාඳදිවචි කය ලවෝ  ලභොඵිෂ App භගින් 

ලිඹාඳදිවචි කයන රද ාවන විලාර වඛ්යාක් ඇති ඵද ඳැවැදිලි විඹ. ලභහිී  ඇතැ්ක ිවලඹෝජිත 

ආඹතන තභන් තු ලවෝ කුලී ඳදනභ භත ලිඹාඳදිවචි කය ගන්නා ලවෝ ාවන ිළිබඵ දත්ත වා 

ලතොයතුරු ප්රකාල කය සිටිඹද යාඳාරික තයකකාරිත්ඹ ලව තුලන් ලඵොලවෝ ආඹතන ිවැයදි 

ලතොයතුරු ැපීභට අකභැත්ත ප්රකාල කිරීභ ිවා ිවැයදි ඇ්තල්කන්තු ගණනඹ කිරීභ අඳවසු 

කරුණක් විඹ. 
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භාජ භාධය 

රඳ ටවන 05 :   බාවිතා කයුව රඵන ප්රචලායණ භාධය 
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3 ්රිච් ේදප 

3-1. භාන ්කඳත් උඳලඹෝජනඹ 

තනතුලයහි ්බාඹ ව ැටුප් ී භනා ිළිබඵ මීක්ණඹ තුිබන් සිදුකයන රද ප්රල්න කිරීල්කී  කුලී 

යථ ල ා වා ලඹොදා ගුව රඵන තනතුරු ලර රිඹදුරු ව රිඹ වඹක ලලඹන් සිටින අතය 

අලනකුත් තනතුරු ආඹතිවක ඳරිඳාරන කටුතතු ව තාක්ිකක ිවරධාරීන් ලර කටුතතු කයන ඵ 

ප්රකාල ව අතය භවා ඳරිභාණ ලලඹන් ්රිඹාත්භක න ආඹතන කිහිඳඹක වැරුණ විට අිවකුත් 

ලඵොලවෝ ආඹතන තිව පුද්ගරලඹකු විසින් ිවල  ඳත්ා ලගන ඹුව රඵන ආඹතන ලේ. එල භ තිව 

පුද්ගරඹකු විසින් ඳත්ාලගන ඹුව රඵන පුද්ගරඹන් ලදලදලනකු, තිලදලනකු ලවෝ ඊට ැඩි 

කිහිඳලදලනකු ල ලේ ලඹොදා ගිවමින්  ඳත්ාලගන ඹන ආඹතන ද  අනායණඹ විඹ. 

 

3-2. ඵා ගැනී්ක ක්රභලේද 

       

 

 

ලභභ ආඹතනඹන්හි පුයප්ඳාඩු ිළයවීභදි ැඩි ලලඹන් අුවගභනඹ කයන ක්රභලේදඹ න්ලන් 

අන්තර්ජාර දැන්වී්ක බාවිතඹි. භාධය දැන්වී්ක වා පුද්ගලික ්කඵන්ධතා භත ඵදා ගැනී්කද ාලප්ක් 

ලලඹන් ඉවර භේටභක ඳතින අතය මිිව්ඵර ිවලඹෝජිත ආඹතන වා ලනත් ක්රභ භඟින් ඵදා 

ගැනී්ක සිදුකිරීභ ඉතා ඳවර භේටභක ඳතී. 
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රඳ ටවන 06 :   බාවිතා කයුව රඵන ප්රචලායණ භාධය 
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3-3. ල කඹන් ලත රඵාලදන ී භනා වා යප්රාද  

ලභහිී  අඳ විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද  ිවර්ණාඹකඹන් වා රැබුණු ප්රතිචලාය ඳවත ඳරිදි ලේ. 

ිවර්ණාඹක ඳරිඳාරනතලතොයතුරු 

තාක්ණ  කාර්ඹ 

ල කින් වා 

ප්රතිරාබ රඵා ලදන 

ආඹතන ප්රතිලතඹ 

කුලී යථ ල කින් 

වා ප්රතිරාබ රඵා 

ලදන ආඹතන ප්රතිලතඹ 

01. ල කින් ්ථිය කිරීභ 29% 0 

02. EPF/ETF ලගවීභ  17% 0   

03. අතිකාර ී භනා ලගවී්ක 21% 0       ප්රභාණත් 

04. ල ක න්දි රඵාී භ ්කඵන්ධ ්රිඹාභාර්ග 54% 0       ලතොයතුරු රඵා ී  

05. ල ක ඳාරිලතෝෂිත ලගවී්ක 07% 0       නැත 

06. ්ත්තීඹ මිති ්රිඹාකාරිත්ඹ 0 0 

07. ල ඹ වැයඹාල්ක ක්රභලේදඹ  01% 01% 

08. කාන්තාන් ල ා ිවුතක්ත කය වීල්ක නීති  0 0      ප්රභාණත් 

09. ආඹතනඹ ්ත්තිඹ වගභඹක භාජිකත්ඹ  0 0      ලතොයතුරු රඵා ී  

10. ආඹතනඹ තුර ල ක සුබාධක වග්ක 

්රිඹාකාරිත්ඹ 

0 0      නැත 

 

ඒ අුව ආඹතන විසින් ලතොයතුරු රඵා ී ල්ක ී  ඳරිඳාරන වා ලතොයතුරු තාක්ණ කාර්ඹ ල කින් 

ිළිබඵ ඳභණක් ලතොයතුරු රඵා ී භට ්රිඹාකයන රද අතය කුලී යථ ල කින් ්කඵන්ධලඹන් එභ 

ිවර්ණාඹකඹන් වා ලතොයතුරු රඵා ී භට වැකිඹාක් ලනොභැති ඵ වන් කයන රදි. එඹට ප්රධාන 

ලව තු ලර එභ ආඹතන දක්ා සිටිලේ කුලී යථ ල ා වා කුලී යථ වා රිඹදුයන් ්කඵන්ධ 

කයගුව රඵන්ලන් කුලී ඳදනභ භත ලකොමි් මුදෂ ලගවීල්ක ලකොන්ලද්සිඹ අුව ඵි.  ඒ අුව 

මීක්ණලේී   ී භනා වා යප්රාද ිළිබඵ කයන රද විභසී්ක රී  ආඹතන විසින් දක්න රද 

ප්රතිචලාය ප්රතිලත ලලඹන් ඉවත ගුලේ වන් කය ඇත.  

 

 

 

 

 



10 
 

4 ්රිච් ේදප 

4-1.  වියණඹ 

 ලභභ මීක්ණඹට අුව කුලීයථ ිවලඹෝජිත ආඹතන විලාර වඛ්ාක් ඳැතිඹද ැඩි ල ක 

වඛ්යාක් හිත භවා ඳරිභාණ ලලඹන් ඳත්ාලගන ඹුව රඵන ආඹතන ඇත්ලත් ඉතා 

අඩුලන් ඵ ඳැවැදිලි විඹ. අිවකුත්  ආඹතන තිව පුද්ගර ලවෝ පුද්ගරින් කිහිඳ ලදලනකු 

භක ඳත්ාලගන ඹුව රඵන ආඹතන න අතය ඇතැ්ක ආඹතන කාර්ඹාර ලර තභ ිව 

ලඹොදා ගිවමින් ඳවුලෂ යාඳායඹක් ලර ඳත්ාලගන ඹුව රඵි. එල  වුද එභ ලඵොලවෝ 

ආඹතන ලිඹාඳදිවචි කයලගන ඇති ාවන වඛ්යා ඉවර අගඹක් ගනී. එභඟින් ිවරීක්ණඹ 

න්ලන් එින් ජිවත වී ඇති ැඩිභ රැකිඹා අ්ථාන් න්ලන් රිඹදුරු රැකිඹා ඵි. භවා 

ඳරිභාණ ලලඹන් ඳත්ාලගන ඹන ආඹතන තුිබන් කුලී යථ ල ාට ්කඵන්ධ ්ජු 

රැකිඹා අ්ථාන් න රිඹදුරු රැකිඹාට අභතය ඒ ්කඵන්ධ ක්ර  රැකිඹා අ්ථාන්න 

ඳරිඳාරන කාර්ඹ වා ව ලතොයතුරු තාක්ණ කාර්ඹන් වා  ඇති රැකිඹා අ්ථාන් 

ලභභ ක්ල ්රඹ  තුශට ජිවතන ඵ ලඳන්ාදිඹ වැකිඹ. 

 ර්තභානඹන විට තාක්ිකක ලභර්ක බාවිතඹ ීඝ්රලඹන් ඉවර ඹමින් ඳැතී. එඹ ලඵොලවෝ 

ආඹතන ලතොයතුරු ඉදිරිඳත් ලනොකිරීභටද ලව තුන්නට ඇත. එල භ ලභභ දිුතණු තාක්ණඹ 

ලඹොදා ගැනීභ ව ප්රචලායණ භාධය බාවිතඹ ලව තුලන් ක්ල ්රඹ තුශ ඒකාධිකාරිඹක් 

ලගොඩනැගී ඇති ඵ ව එඹ කුඩා ඳරිභාණ යාඳාරිකින්ට තර්ජනඹක් වී ඇති ඵ එභ 

යාඳාරිකින්ලේ භතඹ විඹ. 

 ආඹතනඹ ිළිබඵ ප්රචලායණ කටුතතු සිදු කිරීල්ක ී  ලඵොලවෝ ආඹතන භාජ භාධය ජාරඹ ැඩි 

ලලඹන් ලඹොදා ගන්නා අතය ආඹතිවක පුයපුඳාඩු ිළයවීල්කී  ැඩිලලඹන් අුවගභනඹ කයන 

ක්රභ ලේදඹ න්ලන් අන්තර්ජාර දැන්වී්ක බාවිතඹි. ලභඹට ප්රධාන ලලඹන් ලව තුවිඹ 

වැක්ලක් ප්රචලායණ කටුතතු රී  ව පුයපුඳාඩු ප්රසිද්ධ කිරීල්කී   ැඩි ිළරික් ලත ඉතා 

ඉක්භිවන් ව ලේගලඹන් රකාවිඹ වැකි භාධයක් වීභ ව අිවකුත් භාධය වා ැඩි 

ිළයැඹක් දැරීභට සිඳුවීභඹ. එල භ ලභභ භාධය බාවිතලඹන් එභ ආඹතනර රැකිඹා 

අ්ථාන් ිළිබඵ කරුණු විභසීභට ලවෝ එභ ආතඹන තුශ ාවන ලිඹාඳදිවචි කිරීභට ද 

එභඟින්  තභ අලයතා වා ාවන ඇනවු්ක කිරීභට ද ඳාරිලබෝගිකඹාට වැකිඹා ඇත. 

 ආඹතනඹ තු ාවන ිළිබඵ කර විභසීල්කී  ඇතැ්ක ආඹතන අිතිඹ තු ාවන ලනොභැති 

කුලී ඳදනභ භත ලිඹාඳදිවචි කය ලවෝ  ලභොඵිෂ App භගින් ලිඹාඳදිවචි කයන රද ාවන 

විලාර වඛ්යාක් ඇති ඵ ඳැවැදිලි විඹ. ලභහිී  ්ථිය වඛ්යා ලෂඛ්ණ ැඳයීලභන් ලඵොලවෝ 

ආඹතන ැරකී සිටින රදි. එඹට ලව තු ලර ඔවුන් ප්රකාල කය සිටින රද්ලද් ඇතැ්ක ාවන 

හිමිඹන් ලිඹා ඳදිවචිඹ ඳභණක් රඵා ගත්තද ල ා ැඳයීභකින් ලතොය එින් ඉත් වී ඹන 

ඵි. තද ඇතැ්ක ාවන හිමිඹන් ලනත් රැකිඹාක ලඹලදමින් අභතය ආදාඹ්ක භාර්ගඹක් 
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ලලඹන් කුලී යථ ලර ආඹතනඹ තුර ලිඹා ඳදිවචි වුද ඔවුන්ලේ කැභැත්ත ඳරිදි කුලී යථ 

ල ලේ ලඹී භ දදිවක ලන්න ඵද ප්රකාල කයන රදි.  

 භාන ්කඳත් කශභණාකයණලේී  ල කඹන් ලත රඵා ලදන ී භනා ව යප්රාද ිළිබඵ 

කයන විභසී්කරී  ඳඹන රද ිවර්ණාඹකඹන් ඳරිඳාරන කටුතතු වා ඵා ගන්නා 

ිවරධාරීන්ට ඳභණක් අදාරන ඵද කුලී යථ ල ාලේ ලඹලදන  ල කඹන් කුලී ඳදනභ භත 

ල ලේ ලඹලදන ඵැවින් එභ ිවර්ණාඹකඹන් ඒ වා අදාර ලනොන ඵ  ද ඳැවැදිලි විඹ. 

කුලී යථ ල ාලේ ලඹලදන්නන් කුලී ඳදනලභන් ල ලේ ලඹී භ ලව තුලන් ඔවුනට එභ 

ිවර්ණාඹකඹන්හි වන් ්ථිය කිරී්ක ව අිවකුත් ී භනා යප්රාද රඵා ලනොී භ එඹට ප්රධාන 

ලලඹන් ලව තුන ඵ ආඹතන හිමිඹන්ලේ අදව විඹ. 

4-2.  ිවගභනඹ වා ලඹෝජනා 

 ශ්රී රවකාලේ කුලී යථ කර්භාන්තඹ තුශ ්ජු රැකිඹා අ්ථාන් ලර රිඹදුරු, රිඹ වඹක  ආී  

ලලඹන් තනතුරු කිහිඳඹක් ක්ල ්රඹ තුශ බිහි ඇත. එල  වුද ක්ර රැකිඹා අ්ථාන් 

ගණනාක් ඇති අතය ලතොයතුරු තාක්ණඹ ආශ්රිත රැකිඹා අ්ථාන්, ආඹතන වා ිළරි ්

කශභණාකයණඹ ැිව විඹ ක්ල ්රඹන්ට අදාර රැකිඹා අ්ථාන්   ලභභ කර්භාන්තඹ තුර 

දක්නට රැලඵන රැකිඹා අ්ථාන් ලර වදුනාගත වැක. එල භ රැකිඹා දවා යාඳායඹක් 

කිරීභට කැභැත්ලතන් ඳසුන පුද්ගරඹන් දවා භනා තයකකාරිත්ඹකින් ුතතු ආය්කබ කය 

ඳත්ාලගන ඹා වැකි ව එභඟින් තත් රැකිඹා අ්ථා රඵා ී භට වැකි කර්භාන්තඹක් 

ලර ලභභ කුලී යථ කර්භාන්තඹ වදුනා ගන්නා රදි. 

 එල භ තාක්ණලේ දිුතණුත් භක එදිනදා ජීවිතලේ ලඵොලවෝ අලයතා ජවගභ දුයකථන 

ඔ්ල  සිදුකය ගැනීල්ක වැකිඹා ර්තභානලේ ී  උදාවී ඇති අතය ඉවශ තයකකාරීත්ඹක් 

ඇති යාඳාය ක්ල ්රඹක්න කුලී යථ ල ා තුශට ද ලභභ තාක්ණඹ ආගභනඹ වී තිල.. 

තභන් සිටින තැනටභ අලය ාවනඹක් මිිවත්තු ගණනක් තුරී  ලගන්ා ගැනීභට වැකිවීභ, 

ලකටිභ වා ඳවසුභ ගභන් භාර්ගඹ වඳුනාගත වැකිවීභ ැිව ාසි රැක් ලභභ තාක්ණඹ 

වමුලේ ඳාරිලබෝගිකඹාට රඵාගැනීල්ක වැකිඹා ඇත. ලභැිව ාසි රැක් හිමි වීභ ිවා 

ලකොශම වා තදාන්න ප්රලද්ලර ලභභ ල ා ජනප්රිඹ වී තිල.. නමුත් ඉන් ිළට ඳශාත්ර 

එභ ඳවසුක්ක ලනොභැති වීභ ලභභ ක්ල ්රලේ ඇති ගැටළුක් ලේ. එල භ ජාතයන්තය 

ලලඹන් විසිරිණු ලශ යාඳාය ලර ඳත්ාලගන ඹුව රඵන ආඹතන  ථ්ාිළත වීභත් 

භක දිුතණු තාක්ිකක ක්රභලේදඹන් කුලී යථ ල ාට ආගභනඹ වී ඇත. එහි ප්රතිපරඹක් 

ලර ලද්ීඹ ලලඹන් ්රිඹාත්භක ව කුඩා ේ ඹාඳාරිකඹන්වට විලාර තයගකාරීත්ඹකට 

මුහුණ ී භට සිදු වී තිල.. ඒ අුව කුලී යථ ල ා වා තාක්ණඹ බාවිතඹ නාගරික 

ලභන්භ ග්රාමීඹ භේටමින් දිුතණු කිරීභ ලභන්භ කුලී යථ ල ා තුශ ඒකාධිකාරිඹක් ඇති වීභ 

ැරැක්වීභ වා ලද්ීඹ කුඩා යාඳාරිකඹන් දැුව්කත් කිරීභ ව දිරි ගැන්වී්ක කර ුතතුඹ. 
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 එල භ ර්තභාන ශ්රී රවකාලේ කුලී යථ ප්රභාණඹ ක්රභලඹන් ැඩි ලමින් ඳතී. නමුත් ල්කා 

වා ායණඹ ලවෝ ඳාරනඹ කිරීභ ිළිබඵ ිවල්චිත ිවර්ණාඹක ලවෝ සීභාන් ලනොභැතිකභ 

ලව තුලන් ඉදිරිලේ ී  ප්රඵර ගැටළුක් ඵට ඳත්විඹ වැකිඹ. ලඳොදු ප්රාවනලේ ඇති දු්කයතා 

ලව තුලන් කාර්ඹක්භ ල ාක් රා ගැනීභ වා කුලී යථරට භවජනඹා ලඹොමු වුද, 

එහි අතුරු ප්රතිපරඹක් න්ලන් භාර්ග අහියතා ඇති වීභඹ. එැිව අර්බුදඹකට ලඳය අලය 

්රිඹාභාර්ග ගතුතතු ලේ. එඹ ඳරිඳාරනඹ විසින් විඳිඹ ුතතු කායණඹකි. ඒ දවා ලඳොදු ප්රාවන 

ක්රභඹ දිුතණු භේටභකට ලගන ඒභ, ඹටිතර ඳවසුක්ක ැඩිදිුතණු කිරීභ, ප්රාවන ඉෂලුභ භනා 

ලර කශභනාකයණඹ කිරීභ ව ඳරියඹට හිතකය ඳාරන ක්රභඹක් ඇති කිරීභ ැිව 

්රිඹාභාර්ග භගින් ලභභ තත්ඹන් ඳාරනඹ කර වැකිුව ඇත.      

 එල භ ලභභ ල ා ැඳයීල්කී  මිර ිළිබඵ ිවල්චිත ්කභතඹක්ද නැත. තාක්ණඹ බාවිතා 

කයමින් සිදුකයන කුලී යථ ල ා ලභන්භ මීටර් විකය ඇති කුලී යථ ල ා වා ද ිවල්චිත 

මිර ඳාරනඹක් හිත ප්රමිතීන් ක් කශුතතු ලේ. එවිට ඳාරිලබෝගික අඳවසුතා ලභන්භ 

අවිධිභත් ලර ඳතින කුලී යථ ල ා විධිභත් ්ථාිළත කිරීභටද වැකිුව ඇත. ල්ක වා 

යාජය අවලලේ ප්රාවන අභාතයවලඹ ඹටලත් ඇති යාජය ව අර්ධ යාජය ආඹතනරට 

මලිකත්ඹ ලගන ්රිඹාකිරීල්ක වැකිඹා ඳතී.       

 කුලී යථ කර්භාන්තඹ තුිබන් රඵා ලදන ල ා ිළිබඵද ල ා දාඹකඹා ත්ප්තිභත් න්ලන්ද 

ඹන්න ලභහි ී  ඇතින තත් ගැටළුකි. ඇතැ්කවිට රිඹදුයන් වදුනා ලනොගන්නාවිට කුලී 

යථර ආයක්ා ිළිබඵ ගැටළු ඇති ලේ. එල භ රිඹදුයන්ලේ  වැසිරී්ක ඳාරිලබෝගිකඹාට 

හිරිවැයඹක් න අ්ථා ඇති වීභට ඉඩ ඇත. එභ ිවා ඔවුන් ්කඵන්ධ ආචලායධර්භ 

ඳද්ධතිඹක් ක් කරුතතු අතය ඒා අුවගභනඹ කිරීභ දවා රිඹදුයන් දැුවත් කිරීභ භඟින් 

ඳාරිලබෝගිඹාට විල්ාදායී ල ාක් රා දිඹ වැකිඹ. ල්ක වා රිඹදුයන්ට පුහුණු රඵාී භ 

ැිව ැඩටවන් ්රිඹාත්භක කර වැක. එභඟින් ්ත්තීඹ ිළිබගැනීභකින් ලතොය රැකිඹාක් 

ලර භාජගතවී ඇති කුලී යථ රිඹදුරු රැකිඹා ඉවශ ිළිබගැනීභක් ඇති ්ත්තිඹක් ඵට 

ඳත්ුව ඇත. 


