බ්රිතාන්යයන් යටතේ ශ්රී ලංකාතේ සමාජ පරිවර්තන්ය
5.1 පිළිතුරු
1) ඉඩම් භුක්ති රාජකාරි ක්රමය හා අනිවාර්ය ස ේවා රාජකාරි ක්රමය

ඉඩම් භුක්ති රාජකාරි ක්රමය යනු අතීතසේ රජුට රජු අවශ්ය ස ේවා පයන නිලධාරීන්ට යැපීම ඳහා ඉඩ
කඩම් ලබාදී ිබුණි. ස ේවා පරසේණි ඉඩම් සල හඳුන්වන ලද එකී ඉඩම් වගා කළ අය රජුට අවශ්ය
ස ේවා ැපයූහ.
නිලධාරීන්ට ලැබුණු සමම ඉඩම් වගා කිරීම ාමානය ජනතාවට ලබා දී ිබූ අතර එකී ඉඩම් වගා කිරීම
සවනුසවන් ස ේවය ැපයීමට එම වගාකරුවන්ට සිදුවිය .එය ඉඩම් භුක්ති රාජකාරිය සල හැඳින්සේ .
අනිවාර්ය ස ේවා රාජකාරි ක්රමය රසේ වැඩිහිටි පිරිමි සියලු සදනාම ව රකට නියමිත දින ගණනක්ත කිසිදු
සගවීමකින් සතාරව රජුට අවශ්ය ශ්රමය ැපයීසම් ක්රමය ගම් ප්රධානීන් හා ගම් භාව යටසේ එම ශ්රම
ක්රමය ක්රියාේමක සකරිණි .සබාසහෝවිට ගසම් සපාදු වැඩ කටයුතු වලට අවශ්ය ශ්රමය ලැබුසේ සමම
අනිවාර්ය ස ේවා රාජකාරි ක්රමය මගිනි .
2)


රජසේ ඉඩම් විකිණීසම් ප්රිපේියක්ත ක්රියාේමක කිරීම

ම්ප්රදායික ඉඩම් භුක්ති ක්රමය සපෞද්ගලික වයව ාසය දියුනුවට බාධාවක්ත සල

ැලකූ සකෝල්බෲක්ත

සකාමි ම ඉඩම් විකිණීසම් ප්රිපේියක්ත ක්රියාේමක කළ යුතු යැයි නිර්සද්ශ් කසළේය .සම් අනුව
විසද්ශිකයින්ට සමන්ම ේවසද්ශිකයන්ට ද කැමි ප්රමාණයක්තඉඩම් මිලදී ගැනීමට අව ේථාව ලැබුණි.
සමරට සිටි සිවිල් නිලධාරීන්ට වතු වගාවට අව ර දිය යුතු බව සකෝල්බෲක්ත නිර්සද්ශ් කළ නි ා රජසේ
ඉඩම් මිලදී ගැනීසම් අව ේථාව ඔවුන්ට ද හිමි විය.


අනිවාර්ය ස ේවා රාජකාරි ක්රමය අසහෝසි කිරීම

ඉඩම් මිලදී ගේ වයාපාරිකයින්ට ඒවා වගා කරවීමට ශ්රමය අවශ්ය සේ. ාම්ප්රදායිකව පැවැි අනිවාර්ය
ස ේවා රාජකාරි ක්රමය අනුව රජසේ කටයුතුවලට ශ්රමය ලබා ගේසේ මුදල් සගවීමකින් සතාරවය .එය
සපෞද්ගලික නිදහ ට බාධාවක්ත ස ේ ම සපෞද්ගලික වයව ාය ක්රමයට සනාගැලසපන බව ද සකෝල්බෲක්ත
දුටුසේය. ඒ අනුව ශ්රමය යනු කිසියම් මුදලකට මිලදී ගත හැකි සදයක්ත බවට පේ වූසයන් වැටුපට ස ේවය
කරන ශ්රමිකයින් බිහිවීමට අවශ්ය අවශ්ය පසුබිම සගාඩනැගුණි


ෘජු බදු සවනුවට වක්ර බදු අය කිරීම

එකල රජසේ ආදායම් මාර්ග වූ මාළු බද්ද ඉඩම් බද්ද ,මේපැන් බද්ද ආදී ඍජු වශ්සයන් අය කළ බදු
වර්ග විය. උදාහරණයක්ත වශ්සයන් දැක්තවුවසහාේ අල්ලන මාළු වලින් සකාට ක්ත බදු වශ්සයන් සගවීමට

සිදුවී ිබුණි .ඒ ඒ ප්රසද්ශ්සේ බදු එකතු කිරීසම් අයිිය සවන්සද්සි කර ිබූ අතර සවන්සද්සිසයන් එම
අයිිය මිලදී ගේ පිරි ට මාළු වලින් සකාට ක්ත බදු වශ්සයන් ලබාදීමට ධීවරයින්ට සිදුවිය. සමස ේ
අල්ලන ලද මාළු වලින් සකාට ක්ත බදු වශ්සයන් ලබා ගැනීම සවනුවට සබෝේටුවල වලට බලපත්ර නිකුේ
කිරීසමන් එම බද්දක්ත අය කිරීමට සයෝජනා සකරිණි .ඉඩම් බදු ද ෘජු බද්දක්ත සල පැවතුන අතර බදු
එකතු කිරීසම් අයිිය රජසේ සවන්සද්සිසේ විකුණා ිබූ අතර එම අයිිය මිලදී ගේ පිරි ේ ඉඩම් වල
නිෂේපාදන ද්රවය වලින් බදු අය කළහ .කළ එය අසහෝසි සකාට සියලු ඉඩම්වලින්
මුදලින්අය කිරීමට සකෝල්බෲක්ත නිර්සද්ශ් කරන ලදී .
3)


දුම්බර මිටියාවත



මාතසල්



බදුල්ල



ගම්සපාල



සේරාසදණිය



සේ - තලවකැසල්



සපාල් - ලුණුවිල



රබර්

4)

5) මාතසල්
6) සකාළඹ
කුරුණෑගල
හලාවත

- අගලවේත

මාන බද්දක්ත

