
  

�� ලංකාෙ� �ද� ඉ�හාසය
�� ලංකාව ය� ��ඝ හා �වයංෙප��ත ආ��ක ඉ�හාසය� ස� රට�. එය ��බඳව අධ�නය ��ම අ�ථශා�ත�ඥ��ට පමණ� ෙනාව සමාජෙ� ඕනෑම
ෙකෙන�ට �සැකවම වැදග� ව� ඇත. රටක ඉ�හාසය අධ�නය ��ෙ�� එම රෙට� ��ධ කාල වකවා� �ළ භා�තා කරන ලද කා� ප�ධාන අංගය�.
ප�මාණෙය� �ඩා �ව� කා� මත ඇ� සළ�� හා ඒවා හ�වන �ථාන අ�ව රටක ආ��ක හා සං�කෘ�ක ඉ�හාසය ��බඳව ව�නා ෙතාර�රැ ලබා �ෙ�
හැ�යාව� කා� වලට ඇත.

ෙටාල�ෙ� ෙල�ක ��යෙ� ලංකාව ෙලා� ඇ�?

ෙටාල�ෙ� ෙල�ක
��යෙම� උ�ටා ගැ�ම�

ෙ� රෑපෙ� දැ�ෙව�ෙ� ���� ව�ෂ 150 � පමණ ෙර�මෙ� �ව� � ෙටාල� ��� අ�න ලද ෙල�ක ��යම. ඔ� එය ඇඳ
ඇ�ෙ� ඉතාම� ම �වැර� මාන සහ �ශාන��ෙග� ��තව �. ඒ� මධ�ධර� ප�ෙ�ශය�, �ෙර�පය සහ මැද ෙපර�ග� ඉතා
ප�ශ�ත අ��� �රෑපණය කළ ෙටාල� ��යම �ළ ලංකාව ද�වා ඇ�ෙ� ඉතා �ශාල ෙලස. ඒ�  එය අහ�බය� ෙනාෙ�.
ඉ� �රෑපණය ෙව�ෙ� ඔ� �ව�� කාලයට� ෙපර �ට ම   ෙල�කවා�� �ළ ල��ව ෙකෙර� පැව� ��ගැ�ම �. ��ය
අය�� සහ �ත�� �ඩා �ව� සම�ත ෙල�කය �ළ එයට ��ෙ� ඉහළ ව�නාකම�. ��ගැ�ම�. 

අ�තෙ� අෙ� රට ෙල�වැ�ය�ෙ� අවධානය �නා ගැ�මට එ� ෙ��ව� �ෙ� එය ඈත ෙපර�ග �ට බට�රට ���� ���
ෙ�ද මා�ගෙ� හ� මැද ���ම �. එ ෙම� ම එය ෙගාඩ�� ෙ�ද මා�ගයට ���ෙ� ක��ව� ද �ණා. බට��� ද
නැෙගන���ද පැ�� ෙවෙළ�ෙ�, ෙ�ශ ගෙ�ෂකෙය� හ��ෙ� ෙ� �ෙ� �. ෙ� �ම ඔ�නට ෙවෙළඳ මධ��ථානය� �ණා. ඒ
��බඳව ෙබාෙහ� ෙතාර�රැ ��ක, ෙර�ම  සහ �න ෙ�ඛකය� ර�ස� ��� ද�වා �ෙබනවා. 

ඒ කරැ�ව�� ෙහ�දර� ෙව�ෙ� ල��ෙම� ආ��ක ඉ�හාසය �. එකල ලංකාෙ� ඉං�ෙ�රැ ��පය සහ කෘ�ක�මා�තය
ඉතාම� ම ��� ම�ටමක පැව� බව දැවැ�ත වා� ක�මා�ත ��බඳ ව අවධානය ෙයා�කරන �ට පැහැ�� ෙවනවා.
එපමණ� ෙනාෙව�; එයට සමගා� ව ල��ව ��� ෙවෙළ�� රටාව� ද ��යා�මක ව ��ණා. 

 

ඒ ��බඳ ව ෙතාර�රැ ෙස� ��, වංශ කතා, පැර� �� ෙ�ඛන හා ෙවන� �රා ���මක සා�� ඔ�ෙ� ලබාගත හැ� �. ෙ� සා�� අතර කා� සහ ෙස�
��වලට ��ව�ෙ� �ෙ�ෂ �ථානය�. අ�ත �� ලංකාෙ� ෙවෙළඳ ආ��කය ��බඳ හ�නාගත හැ� ෙ��ය �ලාශ� වන කා� සහ ෙස� �� �ශාල ප�මාණය�
�ව�ෙන� ෙනාෙය�� ප�ෙ�ශවල ��� පව�නවා. ෙ��ය �ලාශ�වලට අමතර ව ඉහ�� ද සඳහ� කරන ලද ප�� ෙ�ශාටක��ෙ� හා ෙවෙළ�ද�ෙ�
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https://www.cbsl.gov.lk/si
https://www.cbsl.gov.lk/si
https://www.cbsl.gov.lk/si/%E0%B6%B1%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%94-%E0%B7%84%E0%B7%8F-%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%92
https://www.cbsl.gov.lk/si/%E0%B6%B1%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%94-%E0%B7%84%E0%B7%8F-%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%92/%E0%B6%B1%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%94-%E0%B7%84%E0%B7%8F-%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%92-%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%B3-%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A-%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%94
https://www.cbsl.gov.lk/en/notes-coins/notes-and-coins/history-of-currency-in-sri-lanka
https://www.cbsl.gov.lk/si/%E0%B6%B1%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%94-%E0%B7%84%E0%B7%8F-%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%92/%E0%B6%B1%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%94-%E0%B7%84%E0%B7%8F-%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%92-%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%B3-%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A-%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%94/%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93-%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A-%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A-%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA
https://www.cbsl.gov.lk/ta/%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D/%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88-%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%81
https://www.facebook.com/cbsrilanka/
https://plus.google.com/113567722383250441659
https://www.youtube.com/user/CBSLvideo
https://twitter.com/CBSL
https://www.linkedin.com/company-beta/89507/
https://www.cbsl.gov.lk/rss-feeds


වා�තාව�� ද අ�ත ලංකාෙ� ෙවෙළඳ ආ��කය ��බඳ කරැ� ර�ස� ෙහ�දර� ෙවනවා. �� ලංකාෙ� ආ��ක ඉ�හාසය ��බඳ කතා �වත ෙගාඩ නැං�මට
ෙ�වා�� ලැෙබ�ෙ� ඉමහ�  ��වහල�.

�� ලංකාෙ� �ද� භා�තය පහත සඳහ� කාල �මාව� වලට ෙබ� ෙව� කළ හැක. 

1. අ�රාධ�ර �ගය 
2. ෙපාෙළා�නරැ රාජධා� සමෙ� �ට ෙක��ෙ� රාජධා�ය ද�වා
3. මහ�වර �ගය
4. යට� ��ත �ගය 
5. ප�චා�-�දහ� අව�ය, �� ලංකා මහ බැං�ව ��ට� � �ට

 

අ�රාධ�ර �ගය 

අ�රාධ�ර �ගෙ�� භා�තා කළ කා� 

කහාපණ

�ව��ක කා�

�ංහ කා� 

ල��� ෙ��ය ඵලක   

ර� කහව� ෙහව� ලංෙ��වර කා� 

රට කා� 

අ�රාධ�ර රාජධා�ය (��. �. 377
- ��. ව. 1017)

�රාතන �� ලංකාෙ� �ථා�ත ප�ථම
රාජධා�ය  වන අ�රාධ�ර රාජධා�ය ��.�.
377 පණ�කාභය ර� ��� ආර�භ කරන
ල�. අ�රාධ�ර රාජධා� සමෙ� ෙවළ��
කට�� සහ �ද� භා�තය ��බඳ ෙබාෙහ�
ෙතාර�රැ ෙස��� ව�� ෙහ�දර� ෙවනවා.
එකල කා� ��පාදනය හා ෙබ�හැ�ම
ඉතාම�ම ��ම� පදනම� මත ��කර
�ෙබන බව ඒවා�� පැහැ���. කා�
��පාදනය ස�බ�ධ අධ��ෂ එවකට
හැ���ෙ� රෑපදක ය�ෙව� (ෙප�යක�
�හාර ෙස���ය). එෙම�ම ��පාදනය
කරන ලද කා� අ�මත කළ තැනැ�තා 
හැ���ෙ� රෑපවාපර න�� (ක�රැ වැව
ෙස���ය).

�ලාශ�ය: �� ලංකා සංචාරක ප�ව�ධන
කා�යාංශය

(http://www.srilanka.travel/)

http://www.srilanka.travel/


කහාපණ

 

කහාපණ ඵලක

�ව�ෙ� ��� ම හ�නා ග� ව�වහාර �ද� ඒකකය කහපණ ෙලස සඳහ� ෙකෙ�. ඒවා සං�කෘත භාෂාෙව�
�රාණ ෙලස ද ඉං��� බ�� එ�����  ෙලස ද හැ�� ෙ�. කා�ෙ� එ� පැ�තක ෙහ� ෙදපැ�ෙ� ම ෙකාටා
��� සල�� ෙහ� සංෙ�ත ෙ��ෙව� හ�එ� කරන ලද කා� වශෙය� ඒවා ප�ච�ත ව ඇත. කහපණ
��මාණය කර ඇ�ෙ� ��ය�� තලන ලද තහ�ව�� ෙල�හ �රැ කැ�ෙම� ෙලසට සලක� ලබ�. ෙමම
කා� වට�රැ, ච�රස�ාකාර, සෘ�ෙක�ණාශ�ාකාර ෙහ� �ගැ� ආ� ��ධ හැඩව�� ��ත ෙ�. ඒවාෙ� බර
එ�ෙනකට සම කර� ලැබ ඇ�ෙ� කා�ෙ� �� කපා සක� ��ෙම�. කහපණ සා� ඇ� ෙල�හය ෙබාෙහ��රට
�� බවට ෙසායා ෙගන ඇත.

 

 

 

ඒ අ�ව රජය ��� අ�මත කරන ලද කා�වල රජෙ� �ද�ාව තබා ඇ� බව දැ�ය හැ��. එම කා� �යවහාරෙ� � එ� එ� අය අතට ප� � �ට තම තම�ට
�ෙ�ෂ � ��ධ සල�� කා�ය මත සටහ�කර �ෙබනවා. ෙ� �සා  එකම කා�ය මත එ�ෙනකට ෙවන� සල�� රා�ය� තබා ඇ� බව ද��න ��ව�.
එව� ඇතැ� කා�යක සල�� 20� පමණ ඇ�ළ� ෙකාට �ෙබනවා. ඉර, හඳ, ඇතා, බ�ලා, ගස ආ�ය එම සංෙ�තව�� ��පය�. ෙමවැ� සංෙ�ත
500කට� වඩා කහාපණ කා� මත ෙයා� ඇ� බව හ�නාෙගන �ෙබනවා. එෙහ� ෙමම කා� ෙමරට ��පා�ත ඒවා ෙනාව ඉ��යාෙ� ��පා�ත කා� බවට�
��වාස ෙකෙර�ෙ�. ඒවා ජාත��තර ෙවෙළ�ම හරහා ඉ��ය ෙවෙළ�� මා�ගෙය� ෙමරටට ලැ� �ෙබනවා. ෙමරට කහාපණ ��පාදනය කර �ෙබ�ෙ� එම
කා� අ�ගමනය කර��.

���� ��ව 3 වැ� �යවෙ� �ට ���� ව�ෂ 1 �යවස ද�වා කහාපණ කා� අප රෙ� භා�තා කර �ෙබනවා. අ�රාධ�රය, ෙතා��ල, ෙව�ස��ය, ���ය,
��නෑෙපාළ, දැ�ගම, ��ව�ෙගාඩ, උඩවළෙ�, අ�බල�ෙගාඩ, ��සමහාරාමය,  ව���ර�, ක�දෙර�ෛද, යාපනය, �ල��, මා�ෙතාට, පද�ය, ���ණාමලය,
ආ� ප�ෙ�ශ ර�ස�� ෙමම ව�ගයට අය� කා� ෙසායා ෙගන �ෙබනවා.

�ව��ක කා�

ඉහ�� ��තර ෙකරැ�,   සල�� ර�ස� ස�ත කහාපණ කා�
�ෙ�ෂයට අමතරව අ�රාධ�ර සමෙ� තව� කා� භා�තයට
ෙගන �ෙබනවා. ඇතා සහ �ව��ක කා�ය ඒවා�� එක�.  එය
�ඩා තඹ කා�ය�. කහාපණ කා�ෙය� ව�� වර සඳහ� ��
සල��ව�� ෙත�රාග� ��පය� එක �ද�ාවකට ෙගන අ��
ගැ�ම� ෙමම කා�ය ��මාණෙ�� ��කර ඇ� බව ද��න
��ව�. 

ඇතා සහ �ව��ක කා�ය

 

ෙබ��ය සහ
�ව��කය

ෙබ��ය සහ
�ව��කය

කා�ෙ� එ� පැ�තක ගම� කරන ආකාරෙ� ඇ� රැව� ද අඩ සඳ ල�� �න�� සැක� �ගැබ� ද �ව��කය� ද සතර�� ෙකා�ව� ස�ත අ� �න��
�� ෙබ�ගස� ද ද�නට ලැෙබනවා. අෙන� පැ�ෙ�� �ව��කය�, ���ලයක සටහන� හා �ගැබක සටහන� ඇ�ළ�. ෙකෙ� ෙවත� �ද� ඒකකය� ෙලස
ග��ට ෙමම කා� ද කහාපණ ව�ගයට අය� කා� �ය හැ��.



�ංහ කා�

�ංහ කා�

ෙමම කා� ��පාදනය කර �ෙබ�ෙ� තඹ ෙල�හෙය�. කා�ෙ� එ� පැ�තක ඇ�ෙ� �ංහ රැව�. අෙන�
පැ�ෙ� �ඩා �� �න� ෙහ� හතර� ද�නට ලැෙබනවා. එම ��ව�� කා�ෙ� ව�නාකම ද�වා ඇ� බව
අ�මාන කළ හැ� �. කා�ෙ� ��ක�භය අඟ� 1/2 – 3/4 පරාසයක පව�න අතර බර ෙ���� 15-40 පමණ
ෙවනවා.

�ංහ කා� භා�තා කර ඇ�ෙ� ��.ව. 3 - 4 �යව�වල�.   අ�රාධ�ර කැ��වල�� උ�රැ පළාෙ�
කැ��වල�� ෙමම ව�ගයට අය� කා� ෙසායාගැ�මට හැ�� �ෙබනවා.

ල��� ෙ��ය ඵලක

��.�. 3 - ��.ව. 8 වැ� �යවස තර� ඈත කාලෙ� � කා�තාවකෙ� රෑපය� ස�ත කා�
ප�ථම වරට ලංකාෙ� සංසරණය � �ෙබ�ෙ�. කා�වල ��ණත ��න කා�තාව
ල��� ෙ��ය ෙලස� සැලෙක�ෙ�. එම �සා ෙමම කා� ල��� තහ� කා� ෙල��
හැ��ෙවනවා. ෙමම කා� ෙදයාකාරය�� ��පාදනය කර ඇ� බව ද��න ��ව�. ඒ
වා��කර හා තඹ තහ� මත අ�� ගැ� ආකාරෙය�. කා�ය ��ධ ප�මාණව��
��ත� බව�� ද�නට ලැෙබ�ෙ�. ඒ අ�ව වා�� කළ ව�ගයට අය� කා�යක �ග
අඟ� 1 ¼ � සහ  පළල අඟ� ◌ඃ � පමණ ෙවනවා. කා� ��පාදනෙ� � �යයට 60�
පමණ ඊය� ද �යයට 15� පමණ තඹ ද �� ෙකාට �ෙබනවා.

ල��� ෙ��ය ඵලක

ෙන�� මල� මත ��න ල��� ෙ��ය, මල ෙදප�� පැන නැ� ෙන�� ද� ෙදක�   දෑ�� අ�ලාෙගන ��න සැ��, උර�ස ද�වා නැෙගන එම ද� ෙදෙක�
��න ෙන�� ම� ෙදක� මත ෙහාඬෙය� පැ� කළය� බැ�� ෙගන ��න ඇ�� ෙදෙදෙන� ��� ඇය ජලෙය� �නානය කරවන ආකාරය� දැ�ෙවනවා.
කා�ෙය� අෙන� පස �ව��ක ල�ණ ද ඇතැ� කා�වල �ව��ක ල�ණ ෙදපස ෙගාෙන�ෙ� සහ පැ� කළයක රෑප ද ද�නට ලැෙබනවා. ෙමම ව�ගයට
අය� සමහර� කා�වල ල��� ෙ��ය දැ�ෙව�ෙ�  ෙන�� මල� මත වා�� ��න ආකාරෙය�.

අ�රාධ�රය, යාපනෙ� ව���ර�, �රැෙ���වර� සහ ක�දෙර�ෛද, ම�නාරම, �ල��, හලාවත, ��සමහාරාමය ආ� ��ධ ප�ෙ�ශව�� ෙමම ල��� තහ�
කා� ෙසායා ගැ�මට හැ� � �ෙබනවා.



ර� කහව� කා� ෙහව� ලංෙ��වර කා�

���� ව�ෂ 7 වන �යවෙ� �ට 8 වන �යවස ද�වා කාලෙ�� පමණ �ව�ෙ� �ංහලය� ��� ��පාදනය
කරන ලද “කහව�” න�� හැ��ෙවන ර� කා� ව�ගය� සංසරණෙ� පැව��. 

ඒවා ර� ෙල�හෙය� හා ර� ආෙ��තෙකාට �පදවා ��� අතර ව�නාකම අ�ව කහව�ව, අඩකහව�ව,
ෙද අක හා අක වශෙය� භා�තයට ෙගන �ෙබනවා. කා�ෙ� ��ණත ෙන�� ද�ව� මත ��නා රැව�. එම
රෑපය ෙ�්�ය� වැ� ඇ�ම� ඇඳ ��න බව� ද�නට ලැෙබනවා. උ��රැ ෙකාටග� ව� අ�� ��ණ ෙදසට
ය� ෙදය� ඇලෙකාට අ�ලා ��නවා. ඇතැෙම� අදහ� කර�ෙ� කා�ෙ� ��ණත ධනයට අ�ප� යැ�
සැලෙකන �ෙ�රෙ� රෑපය ද අෙන� පස සංඛ හා ප�ම රැව ද සඳහ�වන බව �.

ෙ� ��බඳව ��ධ මත පව�නවා. ෙකෙ� ෙවත� කහව�ෙ� ��ණත සහ ��පස රෑපවල වම�� අ�ලා
ෙගන ��න ද�ව� අ�ව එම කා� ව�ග ��පයකට ෙබ� ද�ව�න ��ව�. ඒ; ඉර සහ සඳ, �සලාන, ෙන��
මල සහ අඩ සඳ, ��ච කැ�ළ සහ ෙන�� මල, ෙග�ලය සහ වළ�ල, ��ච මල සහ හ� ෙග�ය ෙලස �.

 

ර� කහව� 

අ�රාධ�රයට රට කා�

අ�ත �� ලංකාව නා�ක මධ��ථානය� ෙලස ��කරෙගන �� �ථානය ��බඳව අ�රාධ�ර රාජධා� සමෙ�
භා�තයට ෙගන ඇ� �ෙ�ශ කා� ද සා�� දරනවා. එෙ� ජාත��තර ෙවළ�ෙ� � ග�ෙද� සඳහා ෙයා�ග�
��ක, ෙර�ම, �න, අරා� සහ ඉ��යා� කා� ර�ස� අ�රාධ�ර, ���තෙ�, ���ය, �රැණෑගල, මාතර,
අ�රැෙගාඩ සහ බ��ල යන ප�ෙ�ශව�� ෙසායා ෙගන �ෙබනවා.

ඉ��-��ක
කා�ය

 

ප�ලව කා�ය

 

සැෙ��ය� ශ�� කා�ය

 

�ෂා�
කා�ය

 



ෙර�ම කා�

තඹව�� ��පා�ත ෙර�ම කා� ව�ග ��පය� අප රෙ� භා�තාකර �ෙබනවා.   එම කා�
අ��ගසා �ෙබ�ෙ� ෙර�මෙ�. �ව�ෙ� ෙනාෙය�� පළා�ව�� ෙමම කා� ෙසායාගැ�මට
හැ��ෙම� පැහැ�� ව�ෙ� එම කා� බ�ලව ෙමරට භා�තයට ෙගන ඇ� බව �. කා�ව��
�ශාල සං�යාව� අය� ව�ෙ� 4 - 5 වැ� ශත ව�ෂවලට. එ�� පැහැ�� ව�ෙ� එකල ෙර�ම
අ�රාජ�ය සහ අප රට අතර �ශාල වශෙය� ෙවෙළඳ  කට�� ෙක� ඇ� බව �. එෙම� ම
ෙමම කා� ෙබාෙහ� ෙස�� භා�තා ��ෙම� ෙග� �ය �වරෑපය� ද�නට හැ� �.  ෙර�ම කා� - 1 ෙර�ම කා� - 2

ජාත��තර ෙවෙළ�ම මා�ගෙය� ලැ�� ෙර�ම කා�වලට අමතරව අප රෙ� ද ෙර�ම කා� ��පාදනයකර �ෙබන බැ� ද�නට ලැෙබනවා. එවැ� කා� �ශාල
ෙතාගය� මාතර නා�මන ප�ෙ�ශෙය� හ�� �ෙබනවා. ��� හා අ�රාධ�ර කැ��ව�� ෙමම ෙදව�ගයට ම එන� ෙ��ය වශෙය� ��පා�ත ෙර�ම කා�
සහ ෙර�ම අ�රාජ�ෙ� ��පා�ත ෙර�ම කා� ෙසායාගැ�මට හැ�� �ෙබනවා. ෙමම කා� ෙදව�ගය අතර ද�නට ලැෙබන ප�ධාන ෙවනස ව�ෙ� ෙර�මෙ�
��පා�ත කා�වල ද�නට ලැෙබන ඉං��� අ�ර ෙ��ය වශෙය� ��පා�ත කා�වල ද�නට ෙනාලැ�ම �. ඒ ෙව�වට ෙනාෙය�� හැඩෙය� �� ඉ� කැබ�
කා�වල ඇ�ළ� ෙකාට �ෙබ� ද�නට ��ව�.

�න කා�

ෙමම කා� තඹ හා තඹ බ�ල �ශ� ෙල�හව�� සා� �ෙබනවා. එ� එ� �ගවල �
��පාදනයකර ඇ� කා� ��ධ ප�මාණව�� ��ත �. වෘ�තාකාර හැඩය� ග� ෙමම කා�
මැද සම ච�රස�ාකාර ෙකා�ව� �දැස� ෙලස සා� �ෙබනවා. එ� පැ� හතෙ� �න
රෑපා�ෂරව�� �න අ�රාජ�යාෙ� නම සඳහ�කර �ෙබ� දැ�ය හැ� �. කා�ෙ� අෙන�
පස ��� රෑපසටහන� ෙහ� අ�ෂරය� ෙහ� ද�නට නැහැ. �න කා� - 1

 

�න කා� - 2

 
අරා� කා�

ෙමම කා� ��පාදනය කර �ෙබ�ෙ� තඹ, �� ආ� ෙල�හව��. කා� වල ��ණත අරා� භාෂාෙව� අ�ධාන පාඨ සඳහ�කර �ෙබනවා. කා�ෙ� අෙන� පස
ඒවා �පදවන ලද ව�ෂය සඳහ�.

 

ෙපාෙළා�නරැ රාජධා� සමෙ� �ට ෙක��ෙ� රාජධා�ය ද�වා



ෙපාෙළා�නරැව �ගෙ� �ට ෙක��ෙ� �ගය ද�වා
භා�තා කළ කා�

ම�ස කා�

දඹෙද� කා�  / මධ�කා�න කා� 

�ංහ කා�

ෙ�� කා�

ෙපාෙළා�නරැ රාජධා� සමෙ�
�ට ෙක��ෙ� රාජධා�ය ද�වා
(��. ව. 1017 - 1597)

ෙපාෙළා�නරැව රාජධා� 1017-1070, 1070-
1232, දඹෙද�ය 1232-1272, යාප�ව 1272-
1293, �රැණෑගල 1293-1340,   ග�ෙපාළ
1341-1374 සහ ෙක��ෙ� (�තාවක 1521-
1593) 1372-1597 යන රාජධා� ෙමම
කාලයට අය� ෙ�.  ��. ව. 1017 – 1070
කාලෙ� ලංකාෙ� උ�රැ ප�ෙ�ශය පාලනය
කර�� �� ෙච�ල රජවරැ ද අ�රාධ�ර
රාජධා� සමෙ� අවස� භාගෙ� ���
කරන ලද කහව�වට සමාන කා�ය�
��� කර �ෙබනවා. එෙහ� එය
��පාදනය කර �ෙබ�ෙ� ර� �මාව��
��ව. ��පාදනය සඳහා භා�තා කර
�ෙබ�ෙ� තඹ. ෙමම කා�වල දැ�ය හැ�
��ෙ�ෂ සළ�ණ� �ෙ� ඒවා ���කරන
ලද පාලකය�ෙ� න� සඳහ�ව ��ම�.
එෙ� කා� ��පාදනෙ�� න� ඇ�ළ� ෙකාට
��� කරන ලද පළ�වන ෙ��ය කා�
ව�ෙ� ෙ�වා�.

 

�ලාශ�ය: �� ලංකා සංචාරක ප�ව�ධන
කා�යාංශය

(http://www.srilanka.travel/)

කා� වල සඳහ� � රජවරැ�ෙ� න�:

රාජරාජ ��සංකම�ල

රාජා�රාජ ෙච�ඩගංග

රෙජ�ද�ෙ�ව �ලාව�

පළවන �ජයබා� සහ�සම�ල

පළවන පරාක�මභා� ධ�මාෙශ�ක
ම�ස කා�  - 1 ම�ස කා� - 2 ම�ස කා� - 3

http://www.srilanka.travel/


ම�ස කා�

ෙච�ල බලය �ඳ දම�� රට එ�ෙ�ස� කළ සහ ෙපාෙළා�නරැ රාජධා�ෙ� ආර�භය ස��හ� කළ  පළ�වන �ජයබා� ර� ද කහව� ��� කළා. ඔ�
කා� ��පාදනෙ� � ඒවාට තම නම ඇ�ළ� කළා. ඒ අ�ව කා�වල �ය නම ඇ�ළ� ෙකාට ඒවා ��� කළ පළ� �ංහල ර� �ෙ� පළ�වන �ජයබා�
රජ�මා �.  එය හැ���ෙ� ම�ස න��.

ෙපාෙළා�නරැ �ගෙ� ආර�භෙ� �ට දඹෙද� �ගය අවසානය ද�වා ම ර�ෙ� නම ෙයා� කා� ��� ��ෙ� ෙ� ��ෙවත ��යා�මක ෙකරැනා. රජවරැ�ෙ�
න� ද�වා �ෙබ�ෙ� නාග� අ�ෂරව��. ඒ අ�ව; �ජයබා� ය�න �� �ජයබා� ෙලස�, පරාක�මබා� ය�න �� පරාක�මබා� ෙලස�, ෙච�ඩගංග ය�න ��
ෙචාඩගඟෙදව ෙලස�, �ලාව� ය�න �� රාජ �ලාව� ෙලස�, සහ�සම�ල ය�න  ��ම� සහසම�ල ෙලස�, ධ�මාෙශ�ක ය�න ��  ධ�මාෙශාකෙදව ෙලස�
�වෙනකබා� ය�න �� �වෙනකබා� ෙලස� සඳහ�.  එෙහ�  ��ශංකම�ල ර�ෙ� නම සඳහ� ව�ෙ� �� ක�ගලෙ�ජ ෙල��.

�ජයබා� හා පරාක�මබා� යන රජවරැ� ��� ��� කරන ලද කා�වල ඔ��ෙ� නම ෙක�ෙ� � ඒවා �වැ� �ජයබා� ර�ෙ� කාලෙ�, නැතෙහා� �වැ�
පරාක�මබා� ර�ෙ� කාලෙ� ��� කරන ලදදැ� සඳහ� කර නැහැ. නාග� අ�ෂරව�� නම පමණ� එකම ආකාරෙය� සඳහ� කර �ෙබනවා. එෙම� ම
�ලාව� ර��ණ ද කාල ප��ෙ◌�ද �නක � බලයට ප�ව ඇත� ඇය ��� ��� කරන ලද කා� ද එම කාල ප��ෙ�දව�� �න� එකක ���කරන ලද
ඒවා දැ�  හ�නාගැ�මට හැ�යාව� නැහැ.

ෙපාෙළා�නරැ රාජධා� සමෙ� ෙච�ල රජවරැ� වන පළ� වැ� රාජරාජ (��.ව. 985 - 1016), පළ� වැ� රාෙ��ද� (��.ව. 1012 - 1044) හා පළ�වැ� රාජා�රාජ
(��.ව. 1018 - 1054) ��� ��� කරන ලද කා� ද පා��ය රජවරැ� ��� ��� කරන ලද කා� ද භා�තයට ෙගන �ෙබනවා.ඊට අමතරව �නෙ� �ං
ෙපළපෙ� රජවරැ�ෙ� කා� සහ අරා� කා� ද භා�තයට ෙගන ��ෙම� පැහැ�� ෙව�ෙ� අ�රාධ�ර රාජධා� සමෙ� ෙ� ම ෙපාෙළා�නරැ  රාජධා� සමෙ�
ද ලංකාව ජාත��තර ෙවෙළ�ෙ� ෙය� �ෙබන බව �.

දඹෙද� කා� / මධ�කා�න කා�

කා� වල සඳහ� � රජවරැ�ෙ� න�:

��වන �ජයබා�   

ෙදවන පරාක�මබා�   

පලවන �වෙනකබා�  

�ංහ කා� – හයවන
පරාක�මබා�

අ�රාධ�ර රාජධා� සමෙ� අවස� අව�ෙ� ��පාදනය�
ෙලස සැලෙකන ර� කහව�ව ෙපාෙළා�නරැ අව�යට
���ෙ� තඹ කා�ය� බවට ෙපරෙළ��. ෙකාෙහාම �න�,
ෙපාෙළා�නරැ �ගය ආර�භෙ� �ට දඹෙද� �ගය ද�වා
භා�ත කරන ලද කා� මධ�කා�න කා� (දඹෙද�) ෙලස
හ��ව� ලබනවා. දඹෙද� ම�ස ෙලස හ��වා ඇ�ෙ�
ෙපාෙළා�නරැ රාජධා� සමෙ� ���කරන ලද ම�ස කා�යම
�. �ංහල ම�ස ෙල�� හ��ව�ෙ� ද ෙමම කා�යම �.



ෙමම කා�වල ඇ�ළ� රෑප සටහ� අ�රාධ�ර �ගෙ� ��� කර ඇ� කා�වල ඇ�ළ� රෑපවලට ෙබෙහ�� සමාන බව� ද�නට ලැෙබනවා. කා�ෙ� එ�
පැ�තක ෙ��ය� වැ� ඇ�ම� ඇඳග� ��ෙස� ද�� පස බලාෙගන ��න ආකාරෙ� රැව� සඳහ�. තඹව�� සාදන ලද ම�ස කා�ෙ�� එම රෑප සටහන
ම ද�නට ලැෙබනවා. කා�ෙ� අෙන� පස ඇ�ෙ� වා�� ��න රෑපය�. ඒවෙ� ම කා�ෙ� ෙදපස ම ෙනාෙය�� ආකාරෙ� සල�� සහ සංෙ�ත ද�නට
ලැෙබනවා.

�ංහ කා�

හය වැ� පරාක�මබා� (��. ව. 1412 – 1467) ර�ෙ� නම සඳහ� කා�ෙය� �ෙ�ෂ�වය� ද�නට ලැෙබනවා. ඒ, කා�ෙ� ��ණත ඇ� �ටෙගන ��නා ���
රෑපයට ද�� පැ�ෙ� �ංහ රෑපය� ඇ�ළ� ෙකාට ��ම �. එම කා� හැ���ෙ� �ංහ කා� න��. රජවරැ�ෙ� න� ඇ�ළ� ෙකාට ��� කළ කා�
ෙපෙළ� අවස� කා�ය �ෙ�   ෙමය �.

ෙ�� කා�

ෙමම කා� ��� කර �ෙබ�ෙ� 13 වැ� �යවෙ� � පමණ යාපනය ප�ෙ�ශෙ� බලයට ප�ව �� ආ�යචක�ව�� ර� ���. ෙමය දඹෙද� ම�ෙස� අ�කරණ
කා�ය�. කා�ෙ� එ� පැ�තක ගවෙය�ෙ� රෑපය� ද අෙන� පස දඹෙද� ම�ස කා�ෙ� ද�නට ලැෙබන �ටෙගන ��න ��� රැවද ද�නට ලැෙබනවා.
කා�ය �පදවා �ෙබ�ෙ� තඹ ව��. ෙමම කා� වැ� වශෙය� ෙසායාෙගන ඇ�ෙ� න���, ��නෙ��, ෙක�පා�, ස����පා�, ����, නාග�ෙක��� සහ
මා��ල� ආ� ප�ෙ�ශව��.

මහ�වර �ගය

මහ�වර �ගෙ�� භා�තා කළ කා� 

අ�� ම�ස /ෙකා� කා� / ලා��

දඹෙද� කා� 

ස��

ඉ��යා� වරාගම

���ව

පනම

ත�ගම

මහ�වර �ගය (��. ව. 1474 –
1815)

�ංහල රාජත�ත�ෙ� අවසාන අග�වර
මහ�වර ෙ�. ��.ව.1474 � පමණ ඇර�
මහ�වර රාජධා�ය, 1815 මා�� 2 �න
"උඩරට ���ම" ම�� ලංකාෙ�
�ෛව��වය ඉං���� ෙවත පවරා ෙදන
�රැ �වා�න රාජ�� ෙලස පැව��. 16 වන
�යවෙ� �ට 18 වැ� �යවස ද�වා කාලය
�ළ �� ලංකාෙ� ���බඩ ප�ෙ�ශ අ�ප�
කරෙගන �� පෘ��� හා ල�ෙ�� පාලන
සමය� මහ�වර �ගය �ළ දැකගත හැ�
�ය. "�ංහෙ�" ෙහව� ක�ද උඩරට
රාජධා�ෙ� භා�තා � �ද� ව�ග ��පය�
ගැන අෙ� ඓ�හා�ක ෙ�ඛන වල සඳහ�.

 



දහවැ� �යවෙ� ම�ර� න� �   ර� කා� �ෙ�ෂය� භා�තා
�ණා.   එෙහ� ර� ෙල�හෙ� ��ලභ�වය �සා ෙමම කා�වල
ත��වය ක�මෙය� පහත වැ�ණා. 

ඒ අ�ව දහ�� වැ� �යවස වන �ට ම�ර� යන නම
භා�තා �ෙ� තඹ කා� �ෙ�ෂයකට. වරාගම කා�ය

��
ලා�� -
1

�� ලා�� - 2

ෙසාෙළා� වැ� �යවෙ� අවසානය වන �ට �� (ම�ස) සහ පණම යන ��ෙය� කළ කා� ෙදව�ගය භා�තයට පැ��යා.  එෙහ� ෙ� කාලය වන �ට� ර�
පණම සහ ර� ම�ස ය� තරම�� භා�තෙ� ��ණා.  ඉ� ප�ව ත�ග� ම�ස, ෙපා� ත�ගම, ��ය යන කා� භා�තෙ� ��ණා.  ඉ��යා� වරාගම අෙ�
රෙ� භා�තයට පැ��ෙ� දහ අට වන �යවෙ� �.

තඹව�� සෑ� ස�� න� කා� ව�ගය ද භා�තා �ෙ� ෙ� කාලෙ� � ම �.  ��යක ව�නාකම ස�� 64 �.  ෙ� කාලෙ� � ම ල�ෙ�� කා�ය� වන ��ව�
(Stuiver) ද ක�ද උඩරට රාජ�ෙ� භා�තා �ණා. �ංහෙ� අෙ� ඇ�ෙතා ඒ කා� හැ���ෙ� ��� න��. �ලාශ�ය: උඩරට මහ කැර��ල, - ආචා�ය ෙත�නෙක�� �මලාන�ද

ෙ� හැරැ� �ට මහ�වර රාජධා� සමෙය� ලා��, දඹෙද� කා� සහ ත�ගම ආ� කා� ව�ග ර�ස� ග�ෙද� සඳහා භා�තා කර �ෙබනවා.

  ෙක��ෙ� හා මහ�වර අව�වල අ��ම�ස ෙහව� ෙකා� කා� භා�තයට ෙගන ඇ� අතර එය ��ෙය� �මවා ��ණා. ෙකා�කක ආකාරයට �මවා ඇ�
ෙමම කා� ���ම ප��යාෙ� �ට පැ�� ෙවෙළ�ද� ��� ෙගන එ�නට ඇතැ� ��වාස කරනවා. එය ලා�� ය�ෙව�ද හ��වා �ෙබනවා. මහ�වර
�ගෙ� රජවරැද ෙමම කා� වලට හැඩෙය� සමාන ආකාරෙ� කා� �පදවා සංසරණෙ� ෙයද� බව ෙරාබ� ෙනා�� �ය අ�දැ�� අලලා �� කෘ� වල සඳහ�
කර �ෙබනවා.

යට� ��ත �ගය

අ�රාධ�ර, ෙපාෙළා�නරැ, මහ�වර යනා� වශෙය� අප ෙමෙ� පැර� ලංකාෙ� �ග ෙබ� දැ��ව ද ඒ සෑම �ගයක ම ලංකාව එකම රජ ෙකෙන� යටෙ�
පාලනය �ෙ� නැහැ.   ��ධ අව�ථාවල ලංකාව �ෙ��ය ආක�මණවලට ද න��ණා. එෙහ� ෙක��ෙ� රාජධා� සමය ෙත� ලංකාව ආක�මණය කෙළ� �ෙ�
ෙච�ලය�. එෙහ� ඒ සෑම කාලයක ම ෙ�ද මාවත ඔ�ෙ� ෙකරැ� ජාත��තර ෙවෙළ�ෙ� ප��ලාභ ඔ�ෙ� ���ය �නාගැ�මට� එය ර�කගැ�මට� අපට හැ�
�ණා. එෙහ� ��.ව. 1453 � බ�ස�ට�� අ�රාජ�ෙ� අග�වර � ෙකා��ත��ෙන�පලය �ඳවැ�ම� සමඟ ෙමම ත��වය ෙවන� ව�නට �ණා.  �ෙර��යය�
මහා ස��ර ඔ�ෙ� ෙපර�ගට මාවත� ෙස�මට උ��ක �ණා. සැබැ�� ම ඔ�� ෙපරපර ෙද �ගම ජයගැ�මට සම� �ණා. ඒ අ�ව ���ම පරං��ෙ� ද
ෙදව�ව ල�ෙ���ෙ� ද අවසන ඉං����ෙ�  ද අණසකට න��මට අපට ���ණා.



පෘ��� �ගෙ�� භා�තා කළ කා�

ශා��වර කා�    තංගම

මල�කා - �� කෘසාෙඩ� 

�� මැ�ස - �� චක��

පන� (ර� / ��) ලා���

ර� පෙග��  

පෘ��� �ගය (1505–1658)

1505 වසෙ� ඉ��යා� පෘ��� රාජ�ෙ�
ආ��කාරවරයා ෙලස කට�� කෙ�
ෙලාෙර�ෙස� ද අ�ෙ�� ෙ� �ත�යා � ෙ��
ෆ�ැ��ෙක� ද අ�ෙ�� ය. සාමාන�ෙය�
��ගැෙන�ෙ�   ෙලාෙර�ෙස� ද අ�ෙ��
ඇ�� ��ස ���� ෙනෟකාව�
ෙකා�ලක��, ��බ��� �� අව�ථාවක
�ණා�වකට හ�� �� ලංකාෙ� ගා�
�රවරය ආස�නයට ගසාෙගන පැ��
බව�. ෙකෙ� ෙවත� ෙමවැ� ��
අහ�බය�� පමණ� ස��ක ෙවෙළඳ
මධ��ථනය� ව පැවැ� �� ලංකාව ෙවත
පෘ���� ෙ� ��ෂම අවධානය ෙයා� �
බව ��ම තරම� අපහ� ය.  පරං��
ෙමරට ���බඩ පළා� �ය අණසකට
න�කර ගැ�ම� සමඟ ��.ව. 1506-1658
කාලෙ� කා� ව�ග ��පය� ��� කර
�ෙබ� ද�නට ��ව�.

 



මල�කා

මල�කා කා�වල එ� පැ�තක ප��කා� රාජ� ලාංඡනය� ඒ ෙදපස AM ෙහ� MA ෙහ� DM ෙහ� යන අ�රැ� සඳහ�. AM අ�රැව�� අදහ� කර ඇ�ෙ�
ආ�යා මලකාව (Asia Malaca) ය�න. එෙම�ම MA සහ DM අ�රැව�� මලකාව (Malaca / De Malaca) ද අදහ� කර �ෙබනවා. කා�ෙ� අෙන� පස තංගම
ය�න ද��මට A සහ T අ�රැ �ගල එක� මත එක� �ෙබන ෙ� ඇ�ළ� ෙකාට �ෙබ� ද�නට ��ව�.

එෙම�ම කා�ෙ� එම පැ�ෙ� එය ��� කළ ව�ෂයද සඳහ�. පරං�� ෙමම කා� ව�ගය ලංකාෙ� භා�තය සඳහාම ෙග�ෙව� ��පාදනය කර �ෙබනවා. ඒ
�සා කා�ෙ� එ� පැ�තක ප��කා� රාජ� ලාංඡනය සහ ඒ ෙදපස GA යන අ�රැ ෙදක� කා�ෙ� අෙන� පස DS යන අ�රැ ෙදක එක� මත එක� ��න
ෙ�� ඇ�ළ� කර �ෙබ� දැ�ය හැ��. එ� DS ය�ෙන� ද�වා ඇ�ෙ� ලංකාව (De Seylao) ය�න�.

 

�� ම�ස ද? �� මැ�ස ද?

�� මැ�ස කා�ය ��බඳව සඳහ� කරන ෙබාෙහ� ෙදෙන� එය හ��ව�ෙ� �� ම�ස ෙල��. එෙහ� කා�ෙ� එ� පෙසක ඇ� �� මැ�සක සල�ණ �සා
එය හැ���ය �� ව�ෙ�් �� මැ�ස න��. 

පරං�� ෙමරටට ෙගාඩ බැස, ෙපරළා යෑමට ෙපර ෙකාළඹ �ඩා බලෙකා�ව� තනවා එය ෙල�ර�� සා��වරයාෙ� නමට කැපෙකාට �ෙබනවා. එම
සා��වරයා �යෙගා� �ෙබ�ෙ� �� මැ�ස� උඩ ����ෙම�. එම ���ම �මරණය ��ම සඳහා � ��මැ�ස කා� ��� කර �ෙබ�ෙ�. එම �සා ෙමම
කා�ය බට�ර ජා�� ෙමරට ��� කළ ප�ථම සමරැ කා�ය �ය හැ��. �� මැ�ස කා� ��.ව. 1640 තංගම කා� ෙලස� ��.ව. 1645 � �� තංගම කා� ෙලස�
��� කර �ෙ�.

 

සා��වර කා�

සා��වර කා� කා�ඩෙය� එ� පැ�තක ප��කා� රාජ� ලාංඡනය සහ ඒ ෙදපස GA යන අ�රැ� අෙන� පැ�ෙ� සා��වරෙය�ෙ� රෑ සටහන� සහ කා�ය
��� කළ ව�ෂය� සඳහ�. එෙම�ම �න� සා��වරයා ඉ� �රෑපණය ෙව�ෙ�ද ය�න දැ��මට රෑපය ෙදපස ST සහ SF ආ� අ�රැ සඳහ�. ඒවා��
සා�ත ෙත�ම�, සා�ත ��� ආ� සා��වරය� ද�වා �ෙබනවා. 

පෘ��� පාලන සමෙ� ෙමම කා� වලට අමතරව කෘසාෙඩ�, චක��, පන�, ලා��� වැ� ෙවන� කා� ව�ගද ඉ��යාෙ� ෙම� ර� පෙග��, ර� පන� සහ ��
පන� ද භා�තයට ෙගන �ෙබනවා.



ල�ෙ�� �ගෙ�� භා�තා කළ කා�

පතාග (Rix Dollar) ෙ��� (Duits)

ඕල�ද �ල�ත
(Zeelandia) පළාෙ� කා�

ෙහාලැ��යාෙ� කා�
(Holandia) 

��ර��� (Utrecht) පළාෙ�
කා�

බට�ර ���ල�තෙ� කා�
(West freaseland)

ෙජ�ඩ�ල�තෙ� කා�
(Guilderland) 

��� (Stuivers)

ල�ෙ�� �ගය (1658–1796)

��.ව. 1658 ල�ෙ��� ��� පෘ����
පලවා හැර �� ලංකාෙ� ���බඩ ප�ෙ�ශ �ය
පාලනයට න� කරග�නා ල�. ප�ථමෙය�ම
මඩකල�ව ද (1638), ෙදව�ව ගා�ල ද
(1640), 1656 � ෙකාළඹ හා අවසානෙ�
යාපනයද (1658) ඔ�� ��� �ය පාලනයට
න� කරග�නා ල�. 1638 � මඩකල�ෙව�
පෘ��� ෙකා�ව යට� කරගැ�ෙම� ප�
ල�ෙ��� ෙදවන රාජ�ංහ ර� (1635 –
1687) සමඟ ���ම� ඇ�කර ෙගන ඇත.
එ� 14 වැ� වග��ෙ� �ද� භා�තය
��බඳ ෙර�ලා� ර�ස� ඇ�ළ� �ය. ඒ
අ�ව රජ�මා ��� ෙහ� ඕල�ද ආ��ව
��� ෙහ� ප� ෙනාකළ ��� අය�ට කා�
අ�� ගැ�ම, සෑ�ම, ප�චාරය ��ම ෙහ� කා�
අ�ව බාල කා� සෑ�ම ෙහ� සංසරණයට ��
හැ�ම තහන� කර ඇත.

 

ෙ���

එකල ග�ෙද�වල � වැ��ර භා�තා කෙ� ෙ��� (Duits) කා�
�. ෙ�වා ඉතා �ඩා තඹ කා� �ෙ�ෂය�. එම�සා
ග�ෙද�වල � ෙමම �ඩා තඹ කා� �ශාල ප�මාණය� ගණ�
��ම පහ��ෙ� නැහැ. එ� අපහ�ෙව� අ� ��මට 1737 �
පමණ එවකට භා�තයට ගැ�� ෙ��� කා� 8, 16, 24 බැ��
අ�ණා කා� වැ� ෙලස ව�නාකම ��� 2, 4, 6 ෙලස ග�ෙද�
සඳහා භා�තා ��මට �යවර ෙගන �ෙබනවා.

එෙහ� ෙමම �යවර අෙ��ෂා කළ තර� සා�ථක �ෙ�
නැහැ.  18 වන ශත ව�ෂෙ� ල�ෙ��� ඔ��ෙ� ��� කා�
ලංකාෙ� අ�� ගැ�මට පට�ෙගන �ෙබනවා. ල�ෙ���
ලංකාෙ� කා� අ�� ගැ� පළ� වැ� කා�යාලය 1781 �
��ෙට�ෙ� ෙකාළඹ ක�ම� ෙ�රකඩ අසල�.

ෙමම කා� වලට අමතරව ��� ෙඩාල� ද ෙ� කාලෙ�
ලංකාෙ� භා�තෙ� පැව� ල�ෙ�� කා� �ෙ�ෂය�. එය
�ංහෙල� හැ���ෙ� පතාග න��. ෙමය �� කා�
�ෙ�ෂය�.

රැ�යෙ� �� කා�යද ල�ෙ��� ��� අප රටට හ��වා
��නා. එය 1781 � සහ 1786 � අ�� ගසා �ෙබනවා. කා�ෙ�

C ෙ���ව ෙහාල��යා ෙ��� 1/2 �ෙට�� ෙ��� 1/2

ෙහාල��යා ෙ���ව C ෙ��� 1/4 T ෙ���ව



��ණත ෙකාළඹ ඕල�ද සමාගෙ� කා�ය ය�න� ප�පස
ලංකා �ව�ෙ� �ද� ය�න� අරා� බ�� සඳහ�. කා�ෙ�
අෙන� පස ��� කළ ව�ෂය සඳහ�.

�ෙට�� ෙ���ව ෙව�� ���ල�� ෙ���ව �ල��යා ෙ���ව

��ක�� බතා�ය� කා�ය ලංකා ��� 1 ලංකා ��� 2 ලංකා ��� 3

පළ� බැං� ෙන���ව

ලංකාෙ� ල�ෙ�� පාලන කාලෙ� අවස� භාගය වන ෙත� ග�ෙද� සඳහා භා�තයට ගැ�ෙ� කා�. ඒ�
1700 ගණ� අවස� ෙ�ෙගන එ�� ල�ෙ��� ෙ� ආර�ෂක �යද� �ශාල ෙලස ඉහළ �යා. �යදම ආ�යම
ඉ�මවා �ෙ� භා�ඩාගාරය ස���ණෙය� ම වාෙ� �� කර��. �ද� ෙන��� භා�තයට පදනම දැ�ෙ�
එව� ප��මක �.

ඒ අ�ව 1785 මා�� 19 වැ� �න පතාග 25000 � ව�නා ෙන��� අ�� ගැ�මට �යවර ගැ�නා. ලංකාෙ�
පළ� වැ� ෙන��� කා�ඩය 1785 මැ� 10 වැ� �න උපත ලැ�ෙ� ඒ අ�ව�. එම පළ� වැ� ෙන��� කා�ඩය
පතාග 50, 100, 500 සහ 1000 ව�නාක�ව�� සම��ත �ණා. ඒ� ප�ව පතාග 1, 2, 3, 4, 5,10 ෙන��� ද
අ�� ගසා �ෙබනවා. ෙමම ෙන��� ආ��ෙ� �ලධා�� �ෙදෙන�ෙ� අ�ස�� �� �ණා.

පතාග
එකක

ව�නාකමට සමාන � බැං� ෙන���ව

��තාන�ය �ගෙ�� භා�තා කළ කා�

තාරකා පෙග��    ෆා���   

��� පන�

පතාගය (�� කා�ය) රැ�ය� භාගය

ඉ��යා� රැ�යල  රැ�ය� කාල

ෙ���  

��තාන�ය �ගය (1796–1948)

ප�ංශ ��ලවය, ප�ධාන �ෙර�පා� රටව�
අතර �ශාල අරගලය� ��මාණය ��මට
සම� � අතර 1796 � පහ�ෙව� ම ��
ලංකාව �ළ ල�ෙ�� බලය අ�බවා �ය
��තාන�ය� 1815 � මහ�වර රාජධා�ෙ�
පාලනය ද �යතට ග�නා ල�. ෙ� අ�ව
ඔ�� �� �ව�නම පලනය කළ ප�ථම
�ෙර�පා� රට �ෙ�ය. �� ලංකාව 1802 �
��ටයට යට� රාජ�ය� � අතර 1818 �
�ව�නට එ�ය පාලනා�ක�ය� ප���මට
�යවර ග� ලැ�ය.

 



ඉං���� ග�ෙද� සඳහා ��� ම ෙමරට භා�තා කළ කා� ෙදව�ගය� ��ණා. ඉ� එක� �ෙ� එවකට ඔ�� ම�රා�ෙ� භා�තා කර�� �� තාරකා පෙග��ය
න� ර� කා�ය �. එය පන� 45 කට ෙහ� ��� 180කට ෙහ� සම �ණා. අෙන� කා�ය තඹ කා� �ෙ�ෂය�. එය 1794 සහ 1797 එංගල�තෙ� අ�� ගැ�
කා�ය�. ව�නාකම රැ�යෙල� 1/96 සහ 1/48 �. එම කා�වල එ� පැ�තක සඳහ� �ෙ� 'United East India Company' ය�න සහ කා�ය අ�� ගැ� අ�රැ�ද.
අෙන� පැ�ෙ� රාජ� ලාංඡනය සහ කා�ෙ� ව�නාකම සඳහ�කර ��ණා.

��� 48/1 ඇනා 2 රැ�ය� 48/1 ෆන� ෙට�කනය ෆා�ං

ඔ�� 1801 � ���ව, ��� 1/2 සහ ��� 1/4 කා� ���කර �ෙබනවා. එම කා�වල එ�
පැ�තක ඇෙත�ෙ� රෑපය� සහ ��� කළ ව�ෂයද අෙන� පස වෙ�ට   Ceylon Government
ය�න ද ඒ මැද ව�නාකම ද සඳහ� �ණා.   ���ෙ� කා�ෙ� ව�නාකම සඳහ� �ෙ� 48
ෙලස. ��� 1/2 කා�ෙ� 96 ෙලස. ��� 1/4 කා�ෙ� 192 ෙලස. එෙ� සඳහ� �ෙ� පතාගයට
එ� එ� කා� ව�ගෙය� සමෙවන ගණන�. ෙමම කා� 1801 �ට 1804 ද�වා ��ප වර�
අ�� ගසා �ෙබනවා.

 

පැ�ස

 

��තාන� ඉ��යා� රැ�යල

කා�වලට අමතර ව ඉං���� ල�ෙ��� ෙ� ම �ද� ෙන��� ද ��� කළා. පළ�වන �ද� ෙන��� ෙතාගය ��� කෙ� 1800 �. 1801 ද�වා ම ඉං����
ෙපා�ප�වල ගණ� �ල� සටහ� කෙ� තාරකා පෙග�� ක�මයට. ඒ� ෙමරට  ඉං����ට යට�ව �� ෙපෙද� 1802 � යට� ��ත භාර මහ ෙ�ක� ෙ� යටතට
ප��ම� සමඟ ඒ ක�මය ෙවන� ෙකරැනා. එතැ� පට�  එම ක�මය පතාග, පන� සහ ��� බවට හැරැණා. ඒ අ�ව තාරකා පෙග�� 1/4 = පතාග 1 � �ණා.

1803 �ට 1818 ද�වා ව�� වර පතාග 1/2, 1 සහ 2 �� කා� අ�� ගැ� අතර ඒවාෙ� ව�නාකම සඳහ� �ෙ� ��ෙව�� 24, 48 සහ 96 ෙල��.   එෙම� ම
1803 - 1817 කාලෙ� පනම, ���ව සහ ��� 2 තඹ කා� ද ���කර �ෙබනවා.

සත 2 (1895) සත 1 (1945) සත 5 (1909) සත 25 (1899) සත 50 (1942)



��තාන� පාලන සමෙ� ෆා���, ��තාන� ���, පතාගය (��
කා�ය), පන�, ඉ��යා� රැ�යල, රැ�ය� භාගය සහ රැ�ය�
කාල ආ�යට අමතරව ශතය, ශත ෙදක, ශත පහ, ශත දහය,
ශත �� පහ සහ ශත පනහ ආ� කා�ද භා�තයට ගැ�නා.

1815 � ඇ� � උග� කා� �ඟයට ��යම� ෙලස
ලංෙ���ෙග� අ�ප� කරෙගන එෙත� රාජ ස�තකෙ�
තබාෙගන �� ෙ��� කා� ර�ස� (පතාග 37,339 � ව�නා
ෙ���) සංසරණයට එ�කළා.

 

සත 10 (1900)

 

සත 2 (1944)

 

රැ�ය� 1 (1844)

��තානය �ගෙ� �, ෙන��� ��� ��ෙ� අ�කා�මය බලය �� ව ��ෙ� ආයතන �නකට ය:

1.   මහා භා�ඩාගාරය ��� ��� කළ ෙන��� (1827 – 1855) ප�� ෙන��� 
         ප�ම 
         ප�� ෙදක 
         ප�� පහ

2.   ෙපෟ�ග�ක බැං� ��� ��� කළ ෙන��� (1844 – 1884) එන�,
         ඔ�ය�ට� බැං�ව 
         චා�ට� ම�ක�ට�� බෑ�� ඔ� ඉ��යා ල�ඩ� ඇ�� ච�නා 
       ෙහාංෙකාං ඇ�� ෙශංහා� බෑ��� ෙක�පෙ�ශ� 
         ආ�යා�ක බැං�ව        

(i)       ප�� ෙන��� 
(ii)    රැ�ය� ෙන���

3.   �ද� ෙකාමසා�� ම�ඩලය ��� ��� කළ ෙන��� (ලංකා��ව
යටෙ�) (1884 – 1950)
         �ද� ෙකාමසා�� ම�ඩලය පහත සඳහ� �ලධා��ෙග� සම��ත �ය. 
                   භා�ඩාගා�ක 
                   යට� ��ත ෙ�ක� 
                   �ගණකා�ප�

 

උප ෙන��� 
1939 � සහ 1940 � කා� �ඟයට ��ණ �ම ��ස රැ�යලට අ� ව�නාකම� ඇ� ෙන��� ��� ��ම සඳහා හ�� අව�ථා බලතල පනෙත� ඇ�ළ�
�ෙය�ග යටෙ� �ද� ෙකාමසා�� ම�ඩලයට බලය පවරන ල�. �ද� ෙකාමසා�� ම�ඩලය ��� ශත 05, ශත 10, ශත 25, ශත 50 හා රැ�ය� 1 වශෙය� උප
ෙන��� ��� කරන ල�. ෙමම ෙන��� අ���, ශත 5 ෙන���ව ශත 2 � සහ ශත 3 � තැපැ� ��දර ෙල�� ��� ෙක��.

ෙමම උප ෙන��� වලට අමතරව �ද� ෙකාමසා�� ම�ඩලය ��� රැ�ය� එක, රැ�ය� ෙදක, රැ�ය� පහ, රැ�ය� දහය, රැ�ය� පනහ, රැ�ය� �යය,
රැ�ය� ප� �යය, රැ�ය� දහස සහ රැ�ය� දස දහස යන ෙන��� ��� කරන ල�. �� රැ�ය� දස දහෙ� �ද� ෙන��� භා�තා කරන ල�ෙ� බැං� අතර ��
කරන ලද ග�ෙද� සඳහා පමණ�.

�දහ�� ප� �ගය, මහ බැං�ව ��ට � � �ට



1949 අංක 58 දරන �ද� �� පනෙත� ඇ� ෙකා�ෙ��වලට අ�ව 1950 අෙග��� 28 වන �න මහ බැං�ව ���වන ල�. අෙන�� කා�යය� අතර ෙන���
සහ කා� යන ෙද ව�ගය ම ඇ�ළ� ව�වහාර �ද� ��� ��ම පාලනය ��ම සඳහා �ද� ම�ඩලය� �ථාපනය ��මට �ද� �� පනත අවකාශ සැල�ෙ�
ය. 

�� ලංකා මහ බැං�ව ��� ��� කළ කා�

ලංකාව �ළ ඉං���� ��� ��� කළ ෙන��� 1951 වන �රැ ද කා� 1963 වන �රැ ද භා�තා කරන ල�. පළ�වන කා� කා�ඩය හ��වා ෙදන ල�ෙ� 1963 �
ය. ෙමම කා� කා�ඩෙ� ��නත ම�� ලංකාෙ� රාජ� ලාංඡනය හ��වා ෙදන ල�. ෙමම කා�ඩය පහත සඳහ� කා�ව�� සම��ත �ය.

ශතය (ඇ���ය�)

ශත ෙදක (ඇ���ය�)

ශත පහ (��තල)

ශත දහය (��තල)

ශත �� පහ (තඹ/�ක�)

ශත පනහ (තඹ/�ක�)

රැ�යල (තඹ/�ක�)

1950 �ට �� ලංකා මහ බැං�ව ��� �ද� ෙන��� කා�ඩ එෙකාළහ�   ��� කර� ලැබ ඇත.

ෙ�මාව ව�නාකම ( රැ�ය�) ව�ෂය

1 හයවන ෙජ��� ර�ෙ� රැව ස�ත ෙන��� කා�ඩය 1 සහ 10 1951

 2 ෙද වන එ�සෙබ� ර��නෙ� රැව ස�ත ෙන��� කා�ඩය 1, 2, 5, 10, 50 සහ 100 1952

3 ලංකාෙ� රාජ� ලාංඡනය ඇ�ළ� ෙන��� කා�ඩය 1, 2, 5, 10, 50 සහ 100 1956

4
එ� ඩ� ආ� � බ�ඩාරනායක රැව ඇ�ළ� ෙන���
කා�ඩය

2, 5, 10 ,50 සහ 100 1962

5 පරාක�මබා� ර�ෙ� ��රැව ස�ත කා�ඩය 2, 5, 10 ,50 සහ 100 1965

6 �� ලංකාෙ� රාජ� ලාංඡනය ඇ�ළ� ෙන��� කා�ඩය 50 සහ 100 1975

7 ස�� සහ වෘ�ෂලතා ඇ�ළ� ෙන��� කා�ඩය 2, 5, 10, 20 ,50 සහ 100 1979

8
ඓ�හා�ක සහ �රා���මක ෙ�මා ර�ග� ෙන���
කා�ඩය

5, 10, 20, 50, 100, 500 සහ 1000 1981



9
ඓ�හා�ක සහ සංව�ධනය �දහා දැ�ෙවන ෙන���
කා�ඩය

500 සහ 1000 1987

10 �� ලංකාෙ� උරැමය� ඇ�ළ� ෙන��� කා�ඩය
10, 20, 50, 100, 500, 1000 1991

2000 2005

11
සංව�ධනය ෙසෟභාග�ය සහ �� ලංකාෙ� නැ��
����

20, 50, 100, 500, 1000, 2000
සහ 5000

2011

රැ�ය� පහ සහ රැ�ය� ෙදක ෙන��� ෙව�වට 1984 � රැ�ය� පහ (�ක�/��තල) සහ රැ�ය� ෙදක (තඹ/�ක�) කා� හ��වා ෙදන ල�.

2005 වසෙ� �, කා�වල බර සහ ෙල�හ �ශ�ණය ෙවන� කර�� රැ�ය� 5 සහ රැ�ය� 2 සඳහා සංසරණය ��ස නව කා� කා�ඩය� මහ බැං�ව ���
කෙ� ය. ෙ� සමග ම රැ�යල, ශත 50 සහ ශත 25 කා� ��� කරන ල�ෙ� ප�මාණය, ෙල�හ �ශ�ණය, බර සහ පැහැය ෙවන� ��ෙම�. ෙමම නව කා� එවකට
සංසරණෙ� පැව�� කා� සමඟ සමගා� ව සංසරණය කරන ල�. 
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ෙතාර�රැ දැන ගැ�ෙ� අ��ය

�තර අස� ලබන ප��න

ආකෘ�පත� සහ බාගත ���

ෙට�ඩ� දැ���

ර��යා

ෙපෟ�ග�ක�වය

තව� ෙ�වා

ෙ�වක අ�ථසාධක අර�දල

රාජ� ණය කළමනාකරණය

�ෙ�ශ ��මය ෙදපා�තෙ���ව
(http://www.dfe.lk)

බැං� �� �යස

�ල� ��� ඒකකය

ප�ාෙ��ය කා�යාල

ප�ෙය�ජනව� අඩ�

�ද� අමාත�ාංශය
(http://www.treasury.gov.lk/)

ජනෙ�ඛන හා සංඛ�ාෙ�ඛන
ෙදපා�තෙ���ව
(http://www.statistics.gov.lk/)

�� ලංකා බැං�කරැව�ෙ�
ආයතනය  (http://www.ibsl.lk/)

ජාත��තර �ල� අර�දල
(http://www.imf.org)

ෙකාළඹ ෙකාට� ෙවළඳ ෙපාළ
(http://www.cse.lk)

ණය ෙතාර�රැ කා�යාංශය

(http://www.crib.lk)
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