
රබර් වගාවට වවන්වන් ව ාකක්ද?  
(ව   ලිපිය 2020 සැප්තැම්බර්  ස 29 වන අගහරුවදා දින දිනමිණ පත්රවේ පල විය.) 
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බ්රසීලය නිජ් බිම වූ 1876 වෙසර්දී ශ්රී ලංකාවට පැමිණි සේ වෙ විට ශ්රී ලංකා ආර්ිකයට ද්ැවැන්ෆත 
ශක්තියක්ත ෙපයෙ රබර් ශාකය ලංකාවට පැමිණ වෙර 144ක්ත ෙපිසරෙ සමමවෙර කවුරුන්ෆ ස ෝ සොසිතූ 
විරූ සලෙට තීරණාත්මක වෙරක්ත විය. 
 
රබර් වගාව මුහුණ දුන්ෆ පළමු වෙංගත තත්වය සමය සොවෙ බව ඉි ාෙය අපට පවෙයි. අනුරාධ්පුර වැව් 
බැඳි රාජ්යසේ ඒ ආශ්රිතව මුල්ඩම රබර් වගාවන්ෆ පැවතුෙ අතර, වැව් අශ්රිතව ජීවත් වූ ජ්ෙතාවට මැසල්ඩරියා 
වෙංගත තත්වය ජ්ය ගත සො ැකිවූ නිො එම ප්රසේශද්, අසෙකුත් සියලු වගා  ා රබර් වගාවන්ෆද් අත් ැර 
ද්ැමීමට වෙංගතසයන්ෆ සේරුෙ අතසලාෙේට සිදු විය. ඉි ායසේ ද්ැක්තසවෙ පරිදි ඒ වෙර 100කට වඩා 
ඉ තදීයි. ෙමුත් අද් තත්වය ඉඳුරාම සවෙේය. මුළු සලෝකයම විශ්ව ගේමාෙයකි.සකාවි් වෙංගතසයන්ෆ 
සේරී යාමට තැෙක්ත ෙැත. සේරී යායුතුද් සොසව්. ලංකාව තුලත් සලෝකය තුලත්(ඇඳිරි නීිය  ා 
තාවකාලිකව වො ද්ැමුෙ තත්වයන්ෆ  මුසව්) රැකියාව කරගත සො ැකි තත්වයක්ත උද්ාවී සිටි පිරිෙ ්
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සබාස ෝය. එසමන්ෆම ආර්ිකය කඩා වැටුෙ තත්වය යටසත් වැසීගිය වයාපාර  ා කර්මාන්ෆත ඊටත් වැඩිය. 
එස ත් ේවභාව ධ්ර්මය ජ්යගත් බවක්තද් ඒ අතර කියැසව්. එහි ෙතයතාවයන්ෆ ද් සපසන්ෆ. එසමන්ෆම ේවභාව 
ධ්ර්මයට යාදීසගෙ ඒ  ා බැඳි පැවතුෙ වගාවන්ෆ කර්මාන්ෆතද් ජ්යගත් බව  ා තව දුරටත් ජ්යගන්ෆො බවක්තද් 
සපසන්ෆ. සමය සගෝලීයවද් ෙතයයකි. ලංකාව ගැෙ විසශ්ෂසයන්ෆ ෙලකා බලෙ කල සකාවි් 19 තත්වය 
නිො, රබර් වගාසව් කිරි කැපීම ෙවතා ද්ැමුසන්ෆ මාර්තු 19 නුදුරු දිෙයන්ෆහිය. එස ත් ඒ වෙ විට සබාස ෝ 
කුඩා රබර් ඉඩේ හිමියන්ෆ “සකාළ නිවාඩුවට” ඉඩදී කිරි කැපීම ෙවතා ිබුණි. සකාළ නිවාඩුව ස වත් 
රබර් ගේවල වාර්ිකව සිදුවෙ පත්ර පතෙය ශ්රී ලංකාසව් සිදුවන්ෆසන්ෆ සපබරවාරි - මාර්තු - අසේල්ඩ මාෙ 
වලදීය. එය කාලගුණය  ා සේශගුණය අනුව සවෙේ කේ සපන්ෆවයි. එෙේ 2018 වෙසර් සපබරවාරි 
මාෙසේ සකාළ  ැලී ෙැවත ස ාඳින්ෆ ද්ළු සේරීමට මාෙ තුෙක්ත ගතවිය. එස ත් 2019 වෙසර් පැවි අධික 
වියළි කාලගුණික තත්ව යටසත් සපබරවාරි මාෙසේ සකාළ  ැලීම ෙේූර්ණ වූ අතර, මාර්තු අවොෙ වෙ 
විට ද්ළු සමෝරා අසේල්ඩ මුල සිට කිරි කැපිය  ැකි විය.සමම වෙසර්ද් අසේල්ඩ වෙ විට ඉතාමත් ස ාඳින්ෆ ද්ළු 
සමෝරා ෙරු ොර වියෙක්ත වර්ධ්ෙය විය.ොමාෙයසයන්ෆ දිගටම කිරි කපෙ කුඩා ඉඩේ හිමියන්ෆ ෙතු වගාවන්ෆ 
වල පවා සේ වෙසර් සකාවි් 19 ස ්තුසවන්ෆ ෙි 2 සිට 4 ද්ක්තවා කාලයක්ත කිරි කැපීම ෙවතා ිබුණි. 
 
අප සියලු සද්ොම ද්න්ෆො පරිදි අසේල්ඩ මෙ මැද්දී සයසද්ෙ සිං ල  ා හින්ෆදු අළුත් අවුරුේද් වතු ආශ්රිත 
ජ්ෙතාව ද් ඉ ළින්ෆ ෙමරෙ බැවින්ෆ ඒ ෙඳ ා දිෙ 5-10 අතර ප්රමාණයක්ත කිරි කැපීම නියම ආකාරසයන්ෆ සිදු 
සොසව්. 
 
අප ද්ැෙට වෙර 35-40 පමණ සපරදී කිරි කැපීසේ පැවි ක්රමසව්ද්ය ගැෙ ෙලකා බැලුවස ාත්, 
අනිවාර්යසයන්ෆ රබර් ගේවල සකාළ  ැලීම ආරේභ වූ ව ාම කිරි කැපීම ෙවත්වෙ අතර, ෙැවත කිරි 
කැපීම ආරේභ සකසරනුසේ ස ාඳින්ෆ ද්ළු සේරු පසුවයි. එෙේ, සබාස ෝ විට සිං ල අවුරුදු කාලයට 
පසුවයි. එවකට ශ්රී ලංකා රබර් පර්සේෂණායතෙසේ නිර්ේශය වුසේද් එයයි. 
 

එවකට බහුලව වගාසකරුනු PB 86 ෙ  NAB 12 වැනි ක්තසලෝෙ වලින්ෆ එක්ත කැපුමකදී එක්ත ගෙකින්ෆ 
ලැබුෙ කිරි ප්රමාණයට ොසේක්ෂව අඩු අගයක්ත වූ අතර, සපබරවාරි සිට අසේල්ඩ මැයි ද්ක්තවාම කිරි කැූවිට 
ලැසබෙ අේවැන්ෆෙ ජ්ෙවාරි මාෙසේ ලැසබෙ අේවැන්ෆෙ  ා ෙෙඳා බැලීසේදී ඉන්ෆ 1/3 ස ෝ ෙම ර ඉතා 
වියළි කාළගුණික තත්ව යටසත් ඊටත් වඩා අඩු සව්.සබාස ෝ විට සකාළ  ැලී ද්ළු සමෝරෙ තුරු පවිෙ 
මාෙ 2 ස ෝ 3ක කාලය කිරි කැපීම ෙවතා ද්ැමීමට සමය ස ්තුවන්ෆෙට ඇත. එස ත් අේවැන්ෆෙ සබාස ෝ 
වැඩි RRIC 100,  RRIC 121 වැනි ප්රසේද් 1955-1965 වකවානුසව්දී රබර් වගාව ෙඳ ා නිර්සේශ සකරුෙ 
අතර, සකාළ  ැසලෙ කාලය තුල අේවැන්ෆෙ අඩු උවද්, එය ෙෑස ෙ අේවැන්ෆෙක්ත නිො සකාළ නිවාඩුසව්ද් 
කිරි කැපීම දිගටම සිදු කිරීමට ශ්රී ලංකා රබර් පර්සේෂණයාතෙසයන්ෆ 1970 දී පමණ නිර්සේශ කර ඇි බව 
සපසන්ෆ. තවද්, 1970 දී රබර් ගසේ සකාළ  ැලීසේදී, ඊට සපර සකාළ තුල ඇි සපෝෂක සකාටේ අතු වලට 
අවසශෝෂෙය කර ගැනීමක්ත සිදුවීමද් සමයට ස ්තුපාද්ක වන්ෆෙට ඇත. එසමන්ෆම 80 ද්ශකසේදී සමන්ෆ 
සොව, රබර් අේවැන්ෆෙ සෙලා ගැනීම ෙඳ ා පුහුණු කිරි කැපුේ කරුවන්ෆ සොයා ගැනීමද් වෙරින්ෆ වෙර 
දුෂ්කර වූ අතර, මාෙ 2ක්ත  ස ෝ 3ක්ත රැකියාව ෙැිව ගිය විට ෙැවත ඔවුන්ෆව සගන්ෆවා ගැනීමද් අප සු 
කරුණකි.සකසේ උවද්, කුඩා රබර් ඉඩේ හිමියන්ෆසේ ෙේ, සමම වකවානුසව්දී, කිරි කට්ටටිය පාළු වෙ දිෙ 
සබාස ෝය.ඉඩේ සිං ල අවුරුේද්ට පළමුව කුඹුරු වපුරා අවෙන්ෆ කලයුතු බව එද්ා පැවි විශ්වාෙයයි. කුඹුරු 
සගවිතැන්ෆ ෙඳ ා ප්රමුඛෙථ්ාෙය දීම ද්ැන්ෆ පවා සිදුසව්. 
 
සකසේ උවද්, ඵලද්ාව වැඩි ෙව ක්තසලෝෙ ෙහිත වගාවන්ෆහි පවිෙ සපාත්ත වියළීමට පාත්ර වෙ ගෙ ්
ෙංඛයාව දිසෙන්ෆ දිෙ වැඩිවීමක්ත ද්ක්තෙට ඇි නිොසවන්ෆම සකාළ නිවාඩුව තුලදී කිරි කැපීම, සපර පරිදි 

ෙවතා තැබීසමන්ෆ කුමෙ ආකාරසේ ප්රිඵලයක්ත ලැසේද් යන්ෆෙ ද්ැෙට බහුලව වගා සකසරෙ RRIC 100, 

RRIC 121  ා ද්ැෙට වගාව ෙඳ ා වැඩිපුරම සයාද්ා ගැසෙෙ RRISL 203 ක්තසලෝෙය භාවිතා කර පරික්ෂා 
කර බලෙ ලදි. ශ්රී  ලංකා රබර් පර්සේෂණායතෙයට අයත් කුරුවිට වතුයාසේ සමම පරීක්ෂණය සිදු කළ 
අතර, ලද් ප්රිඵල ෙතුටුද්ායක සමන්ෆම ධ්ොත්මක විය. 
 



එෙේ, සකාළ නිවාඩුව කාලය තුලදී කිරි කැපීමෙවතා ිබූ ගේවල වෙසර් ඉිරි කාලසේදී එක්ත කැපුමකදී 
ලැසබෙ කිරි ප්රමාණය ෙෑම දිෙකම වැඩි අගයක්ත විය. සේ ප්රිඵලය ආර්ික විශ්සල්ඩෂණයකටද් 
භාජ්ෙයකල අතර, ඒ මගින්ෆ ෙොථ වුසේ එම මාෙ 2 ස ෝ 3 කිරි සොකපා සිටීම ආර්ිකව වාසිද්ායක 
බවයි. 
 

රබර් ගසේ කිරි කැපීම ගෙට කෘිම පීඩෙයක්ත (stress) ලබා දිමකි. රබර් ගේවල සපාත්ත වියළි යාමට 
ස ්තු පාද්ක වෙ කරුණු සොයා බැලීසේදී කිරි කැපීසමන්ෆ ඇිවෙ තත්වය විසශෂ්සයන්ෆම නිර්සේශිත ක්රම 
අභිබවා කිරි කැපීම ප්රධ්ාෙ තැෙක්ත ගනී. සකාළ නිවාඩුව ොමාෙයසයන්ෆ වැහි රහිත කාලයයි. ෙැවත 
වර්ෂාව ආරේභ වනුසේ අසේල්ඩ මැද්ට පසුවයි. එෙේ, කාලගුණය අින්ෆද් ගෙ පීඩෙයකට පත්ව පවිෙ 
කාලවකවානුවයි. සකාළ  ැළුනු පසු ගසේ මල්ඩ පිසපෙ කාලය ආරේභ වෙ අතර, පසුව ෙැවත ද්ළු ලෙ 
පත්ර සමෝරා වැඩීමට ගසෙහි විශාල සපෝෂක සකාටේ ප්රමාණයක්ත වැය කිරීමට සිදුසව්. සමම වකවානුසව් 
අේවැන්ෆෙ අඩුවීමට එක්ත ස ්තුවක්ත සලෙ ද්ක්තවන්ෆසන්ෆද් සමයයි. 
 
සේ කරුණු සියල්ඩල ෙලකා බලෙ කල 2020 වෙර රබර් වගාවන්ෆ ෙඳ ා ෙේ ආශිර්වාද්ාත්මක වෙරකි. 
ද්ැෙට පවිෙ අළුත්  ා පරණ සමන්ෆම සියලුම ක්තසලෝෙ වලද් සපාත්ත වියළීසේ ප්රවෙතාවය වැඩිසවමින්ෆ 
පවිෙ සමවැනි වකවානුවක සකාවි් 19 නිො ස ෝ ඇඳිරි නීිය නිො ස ෝ කිරි සොකපා සිටීසමන්ෆ 
අේවැන්ෆසන්ෆ ස ෝ ආද්ායසේ අඩුවක්ත සිදු සොවනු ඇත. 
 
රබර් වතුවල කිරි කැපුේ කරුවන්ෆ පිළිබඳව ෙලකා බලෙ කල සකාවි් වෙංගතයන්ෆ තුල ෙේූර්ණසයන්ෆම 
සුරක්ෂිත රැකියාව ඔවුන්ෆට ලැබී ඇත. එෙේ, රබර් වගාව තුල තනිවම සිටිෙ බැවින්ෆ පුේගල දුරේථ භාවය 
උපරිමව පවත්වා ගත  ැකිසව්. තවද්, එක්ත එක්ත රැකියාවන්ෆසේ වැඩ කරෙ පරිෙරය ෙලකා බැලීසේදී, 
ේවභාවික පරිෙරයක වැඩ කිරීමට ලැබීමද්, වායු දුෂණසයන්ෆ සතාර පරිෙරයක්ත වීමද් භාගයයකි. 
 
එස ත් රබර් වගා කරුවන්ෆ ෙැමද්ා මැසිවිල ෙගෙ ප්රධ්ාෙ අභිසයෝග සද්කක්ත ඇත. එෙේ, රබර් මිළ ප ත් 
අගයක පැවතීම ෙ  රබර් ඵලද්ායිතාවය අඩු වීමයි. ඇත්ත වශසයන්ෆම බලෙ කළ සමම ගැටළු සද්කම 
එකම කාසියක සද්පැත්ත වැනිය.  
 
එස ත් සමම ගැටළු සද්ක අතර ප්රධ්ාෙ සවෙේ කමක්තද් ඇත. එෙේ, රබර් මිළ අපට පාලෙය කල  ැකි 
ස ෝ නිරීක්ෂණය කළ  ැකි සද්යක්ත සොවීමත්, ඵලද්ායිතාවය ෙේූර්ණසයන්ෆම අප විසින්ෆ පාලෙය කල 
 ැකි ෙ  කරගත යුතු සද්යක්ත වීමත් යන්ෆෙයි. ඵලද්යිතාවය වැඩි කර ගැනීමට කටයුතු කළ විට ද්ැෙට 
පවිෙ, අඩු යයි ෙේමත රබර් මිළ යටසත් උවද් ඉතා ස ාඳ ලාබයක්ත ලබා ගත  ැකි බව අපට ඉතා 

ස ාඳින්ෆ පැ ැදිලි සව්. ද්ැෙට වැඩි වශසයන්ෆ වගා කර ඇි RRIC 100, RRIC 121, RRIC 102, RRISL 

203 ෙ  RRISL 2001 ක්තසලෝෙ වල ඵලද්ා විභවය වෙරකට ස ක්තටයාරයකට කිසලෝ ග්රැේ 2500 පමණ 
අගයකි. එස ත් ද්ැෙට ලංකාසව් ඵලද්ායිතාවසේ ොමාෙය අගය වෙරකට ස ක්තටයාරයකට කි.ග්රැ.900ක්ත 
පමණ සව්. සමය ඉතා අඩු අගයක්ත පමණක්ත සොව මිළ පිළිබඳව මැසිවිලි කීමට සිදුවී ඇත්සත් සේ 
නිොසවනි. එෙේ, 2500 සකසේ උවත් ද්ැෙට ලබාගන්ෆො ඵලද්ාව සද්ගුණයක්ත කර ගත  ැකිෙේ, එෙේ, 
1800 බවට ස ෝ පත්කර ගත  ැකි ෙේ රබර් කර්මාන්ෆතසේ ඇි සියලු දුෂ්කරතා සබාස ෝ දුරට විෙසඳනු 
ඇත. ශ්රී ලංකාසව් රබර් වගාසව් ඵලද්ායිතවය සමතරේ ප ත වැටීමට ස ්තු වී ඇි කරුණු අප විසින්ෆ 
සබාස ෝ කලක සිට  ඳුො සගෙ ඇත. ඒ ෙඳ ා බලපා ඇි ොධ්කවල බලපෑම අනුව සපලගැේඋවස ාත්,  
 

1. ඉඩසේ ිබිය යුතු නියමිත ගේ ප්රමාණය සොමැි වීම. 

2. අපරිෙත කාලය තුල නිර්සේශයන්ෆට අනුව සපාස ාර සොසයදීම ආදිය නිො ිසබෙ ගේ නියමිත 
වර්ධ්ෙ තත්වයට පත් සොවීම. 

3. ප්රධ්ාෙ වශසයන්ෆම අේවනු සෙලීසේ අක්රමිකතාවයන්ෆ නිො, ගේ විඩාවට පත්වී “පට්ටටය තැේබීම” 

ස වත් සපාත්ත වියළී යාසේ තත්වයට පත්වීම. 
 



සමම කරුණු අතරින්ෆ, නියමිත ගේ ගණෙ සොමැි වීම නිවැරදි කරගත  ැකි වන්ෆසන්ෆ වගාසව් රබර් පැළ 
ේථාපෙය කර පළමු වෙර තුෙ ඇතුලතදී පමණි. තවද්, ඒ ෙඳ ා සුදුසු වර්ධ්ෙ තත්වසේ පැළ තම වගාව 
තුල පවත්වා සගෙ ිබිය යුතුය. ස ක්තටයාරයක ඉඩමක්ත ෙේ පැළ සිටුවෙ පරතරයන්ෆ අනුව සිටුවිය  ැකි 
ගේ ගණෙ 515-519 කි. එෙේ, ප්රථමසයන්ෆම ඉඩසේ වපෙරිය නිවැරදිව ද්ැෙගැනීම ඉතා වැද්ගත්ය. ඉඩේ 
ෙඳ ා පැළ නිකුත් කිරීසේදී, ඉඩසේ සිටුවිය යුතු ගෙ ්ප්රමාණය ගණෙය කර එයට වැඩිපුර පැළ 10%ක්ත 
ලබා සද්නුසේ සමසලෙට මියයෙ ස ෝ දුර්වලව වැසඩෙ ගේ ිසේෙේ ඒවා සවනුවට සිටුවීම ෙඳ ායි. 
 
ෙමුත් සබාස ෝ අවේථාවලදි සිදුවන්ෆසන්ෆ එසලෙට පැළ ලබා සොදීම ස ෝ එසලෙට ලබා සද්ෙ පැළ 
පරතර අඩු කර ඉඩසේ ේීර ගේ සලෙටම සිටුවා ගැනීමයි. සේ නිො කිසි විසටකත් නියමිත පරතරයන්ෆට, 
ස ාඳින්ෆ වැසඩෙ ගේ නියමිත ප්රමාණසයන්ෆ ලබාගත  ැකි ඵලද්ාව සොලැසබනු ඇත. 
 
නියමිත ගේ ගණෙ පවත්වා ගැනීම ෙඳ ා සිදු කරෙ ඉතා අොර්ථකම ක්රමය ෙේ, වෙරක්ත පාො වගාසව් 
මිය යෙ පැළ ෙඳ ා සකාළ මාල 2-3 ෙහිත කුඩා පැළ ෙැවත ෙැවත නිකුත් කිරීමයි. සමසලෙට පැළ 
නිකුත් කිරීම සමාණරාගල ස ෝ අේපාර ප්රසේශවල ක්රියාත්මක වූ රබර් වගා කිරීසේ වයාපෘි වලින්ෆ දිගින්ෆ 
දිගටම සිදුකර ඒවාසේ අොර්ථක බව ස ාඳින්ෆ සපන්ෆවා දී ඇත. සකසේ උවද් නිර්සේශිත ක්රම අනුගමෙය 
කර සමම තත්වය නිවැරදි කරගත යුතුව ඇත. ද්ැෙට පවිෙ වෙර 2-3ක්ත වූ වගාවන්ෆ පවතී ෙේ ඒවාසේ 
නිවැරදි ගේ ගණෙ පවත්වා ගැනීමට ව ාම පියවර ගත යුතුයි. තමා ෙතු සපෞේගලික ඉඩමක රබර් සිටුවා 
ගත්තද්, එයින්ෆ නිසි ආද්ායමක්ත තමාටත්, නියමිත රබර් ප්රමාණය රටටත් ලබාදීය  ැකි සලෙ වගාව 
ේථාපෙය කිරීම අපසේ වගකීම සව්. එසේ සොවෙ වගාසවන්ෆ තමාට ස ෝ රටට කිසිඳු ප්රසයෝජ්ෙයක්ත 
සොලැසබනු ඇත. 
 
ඊළඟ වැද්ගත් කරුණ ෙේ, පවිෙ ගේවල වර්ධ්ෙසේ දුර්වලතාවයයි.ඕෙෑම ක්තසලෝෙයකට අයත් ගෙක්ත 
උවද්, නියමිත වර්ධ්ෙ තත්වයට එෙේ, වෙර 5-6 ගතවෙ විට සපාළව මට්ටටසේ සිට සෙ.මි. 120ක්ත ස ෝ අඩි 
4ක උෙකින්ෆ වටප්රමාණය සෙ.මි. 50ට ලඟාවී සොමැි ෙේ එම වගාව දුර්වල වගාවකි. සමසලෙට දුර්වල 
ගේ ඇිවීමට ස ්තු සබාස ෝ ද්ැක්තවිය  ැකි උවද්, ප්රධ්ාෙතම ස ්තුව සලෙට ෙැලකිය  ැකි වන්ෆසන්ෆ, 
අපරිෙත අවධිසේදි සපාස ාර නියම මාත්රාවට ලබා සොදීමයි. 
 
පැළවල දුර්වලතාවයන්ෆද් සේ ෙඳ ා ද්ායක විය  ැකි අතර, 2002 වෙසර් පටන්ෆ ශ්රී ලංකාසව් නිපද්වෙ රබර් 
පැළ ප්රමාණසයන්ෆ තුසෙන්ෆ සද්කක්ත පමණ නිපද්වනු ලබන්ෆසන්ෆ රජ්සේ තවාන්ෆ වලින්ෆ වෙ අතර, ඒවාසේ 
ගුණාත්මක බව පිළිබඳව වගකීමක්ත ෙහිත සව්. 
 
ඵලද්ායිතාවය ෙඳ ා බලපා ඇි අවාෙොවන්ෆතම ොධ්කය වී ඇත්සත් අේවැන්ෆෙ සෙලීසේදී සිදුවෙ 
නිර්සේශසයන්ෆ පරිබාහිර ක්රම නිො, පට්ටට තැේබීසේ ස වත් සපාත්ත වියළී කිරි ෙැිවී යාසේ තත්වයට 
පත්වීමයි. සමසලෙට සපාත්ත වියළීමට පටන්ෆ ගන්ෆො අවේථාසව්දීම  ඳුො ගත  ැකි උවස ාත්, එෙේ, 
කැපුේ කට්ටටසේ සකාටෙක්ත පමණක්ත කිරි සොසද්ෙ තත්වයට පත්වෙ විටම කිරි කැපීම ෙවතා මාෙ 6ක 
පමණ කාලයක්ත ගෙට විසව්කයක්ත ලබා දීසමන්ෆ ෙම ර විට ගේ යථා තත්වයට පත්සව්. එස ත් වියළිසේ 
ලක්ෂණ සපන්ෆවූ පසුවත් දිගින්ෆ දිගටම කිරි කැපීම සිදු කලස ාත් සබාස ෝ විට ගේ ේීරවම වියළී තත්වයට 
පත් වී යනු ඇත.එස යින්ෆ කිරි කැපීසේ කාර්යය ස ාඳින්ෆ ද්ැෙසගෙ එෙේ, නිර්සේශවලට අනුකූලවම සිදු 
කිරීසමන්ෆ ේීරොර ස ාඳ ඵලද්ාවක්ත ගසේ ආයුකාලය පුරාවටම ලබා සද්නු ඇත. 
 

 
රබර් වගාවන්ෆහි කිරි කැපීම ෙවතා ද්ැමීමට සිදුවූසේ මාෙයකටත් වඩා අඩු කාලයක්ත වූ අතර, ඉ තදී 
ොකච්ඡා කල පරිදි, එම කාලසේදී අහිමි වූ කිරි ප්රමාණය අනිවාර්යසයන්ෆම ඉදිරි මාෙවලදී ලබා සද්නු ඇත. 

 
එස ත් සබාස ෝ කුඩා ඉඩේ හිමියන්ෆ මුහුණ පෑ ෙතය ගැටළුවෙේ ඊට ෙැවත ොමාෙය තත්වයට පත් උවද් 
රබර් විකුණා ගත සො ැකි වීමයි. එයට ප්රධ්ාෙ ස ්තුව කර්මාන්ෆත සපර පරිදි ආරේභ සොවීම සලෙ 
සබාස ෝ සද්ො අර්ථ ද්ක්තවයි. 2019 වෙසර් සමරටට සගන්ෆවා ඇි රබර් ප්රමාණය ලංකාසව් එම වෙසර් 



ෙමෙථ් රබර් නිෂ්පාද්ෙයට ෙමාෙ වෙ ප්රමාණයකි. එසේ ෙේ, ශ්රී ලංකාව තුල රබර් නිෂ්පාද්ෙ 
අිරික්තතයක්ත සොමැත. සමය නිෂ්පාද්ෙ  ා පරිසභෝගිකයා නිසි පරිදි මුණසොගැසීම සලෙ අර්ථ කථෙය 
කළ යුතුද්? රබර් වගාව ෙඳ ා වගකියෙ ප්රධ්ාෙ රාජ්ය ආයතෙ වෙ ශ්රී ලංකා රබර් පර්සේෂණායතෙය, 
රබර් ෙංවර්ධ්ෙ සද්පාර්තසේන්ෆතුව  ා තුරු ෙවිය අරමුද්ල වැනි සියලු රාජ්ය ආයතෙ  ා වැවිලි කර්මාන්ෆත 
අමාතයංශය සමම ගැටළුවට ේීර විෙඳුමක්ත ලබා දීම ෙඳ ා විශාල කාර්ය භාරයක්ත ඉටුකරමින්ෆ සිටී. 
සකසේ උවද් රබර් වගාව මුළු සලෝකසේම, කුඩා රබර් ඉඩේහිමියන්ෆ සේ වගාවක්ත බවට පත්ව ඇි අතර, 
සලෝක රබර් නිශ්පාද්ෙසයන්ෆ 90% කට වඩා නිපද්වනු ලබන්ෆසන්ෆ කුඩා රබර් ඉඩේ විසින්ෆ බව ද්ත්ත මගින්ෆ 
ත වුරු වී ඇත. ශ්රී ලංකාසව් වගා බිේ ප්රමාණසයන්ෆ 64% කුඩා රබර් හිමියන්ෆ ෙතු වෙ අතර එම වගාවන්ෆ 
තමන්ෆටත් රටටත් ය පත් වෙ සලෙට පවත්වා ගැනීම යුතුකමක්ත සමන්ෆම වගකීමක්තද් සව්. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


