ශ්රී ලංකාවේ මුදල් සහ විනිමය අනුපාතික ප්රතිපත්තිවල විකාශනය සහ වපර දැක්ම
ආචාර්ය පී. නන්දලාල් වීරසංහ1
වයෙෂ්ඨ නිවයෝයෙ අධිපති
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
2017 වසරේ ඕල්කට් සමරු රේශනයට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳ රමන්ම, මීට රෙර ඕල්කට් සමරු
රේශන සිදු කළ විශිෂ්ට ආනන්දීයන්රේ නාමාවලියට එක්වීමට හැකිවීම පිළිබඳ මම නිහතමානීව
සතුටු රවමි. රේ සඳහා මා හට කළ ආරාධනාව ස්තුතිපූේවකව, මහත් ර ෞරවයකින් රමන්ම
ආඩේබරයකින් ද පිළි න්රනමි. එරමන්ම, ආනන්ද විදු පියරසේ අධයාෙනය ලද සමරේ දී මට
සහරයෝ ය දැක්වූ සැමට කෘතඥපූේවක වීමට ද මම රමය අවස්ථාවක් කර නිමි. ර ෞරවනීය
ආචාේය මණ්ඩලරයන් ලද ම රෙන්වීරමන් ලැබූ අඩිතාලම ෙසුකාලීනව මා ජීවිතරේ ජයග්රහණ
ලැබීමට අතිශය වැද ත් වූ බව මතක් කිරීමට කැමැත්රතමි.
මා විසින් අද දින මුදල් හා විනිමය අනුොතික ප්රතිෙත්ති පිළිබඳ සිදු කරනු ලබන රේශනය
තාක්ෂණික කරුණු ඇතුළත් වූ රේශනයකි. එම නිසාම රමම රේශනරයහි අඩංගු තාක්ෂණික
රයදුේ හා කරුණු පිළිබඳ අවරබෝධයක් රනොමැති රේශනයට සහභාගි වන බහුතරයකට රමය
ඉදිරිෙත් කිරීම මා ඉදිරිරයහි ඇති අභිරයෝ යකි. එබැවින්, රමම රේශනය හැකිතාක් දුරට සරලව
ඉදිරිෙත් කිරීමට මම උත්සාහ කරමි.
මහ බැංකුකරණය සහ මිල ස්ථායීතාව
රලොව ඕනෑම මහ බැංකුවක මූලික ව කීම වන්රන් දිගුකාලීනව අඩු සහ ස්ථායී උේධමන
මට්ටමක් ෙවත්වා
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ැනීම තුළින් මිල ස්ථායීතාව ෙවත්වා

ැනීමයි. රමම ෙසුබිම තුළ,

රමම සමරු රේශනරේ ඉදිරිෙත් කරනු ලබන අදහස්, අේථශාස්ත්රඥරයකු රලස මාරේම අදහස් වන අතර, එමගින්
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුරේ අදහස් පිළිබිඹු රනොවන බව අවධාරණය කිරීමට කැමැත්රතමි. එරමන්ම, රමම සමරු රේශනය සැකසීරේදී
ආචාේය චන්ද්රනාත් අමරරසේකර මහතා ඇතුළු ආේථික ෙේරේෂණ රදොේතරේන්තුරේ ඔහුරේ කණ්ඩායරමන් ලබාදුන් තාක්ෂණික
සහාය ද රේ රමොරහොරත් කෘතඥපූේවකව සිහිෙත් කර සිටිමි.
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ආේථිකයක, වේධනය සහ ස්ථායීතාව සඳහා අඩු එරමන්ම ස්ථායී උේධමනයක් වැද ත් වන්රන්
මන්දැයි ෙහදා දීමට මම බලාරෙොරරොත්තු රවමි.
විවිධ අවස්ථාවල, රනොරයකුත් රටවල අත්දැකීේ මත ෙදනේව අපි විවිධ උේධමන මට්ටේ
අධයයනය කර ඇත්රතමු. රටක ඉතා ඉහළ උේධමනයක් ෙවතින අවස්ථාවක එම රරටහි රේශීය
භාණ්ඩ හා රසේවාවල මිල

ණන් සෑම මිනිත්තුවකම ොරහේ ඉහළ යයි. එබඳු අවස්ථාවක,

කිසිරවකුත් රේශීය මුදල් තැන්ෙතු ෙවත්වා

ැනීමට අදහස් රනොකරන අතර, සියලු රදනාම

බැංකුවලින් සිය තැන්ෙතු ඉවත් රකොට ර න භාණ්ඩ හා රසේවා මිලට ැනීමට උත්සුක වනු ඇත.
සමස්ත බැංකු ෙේධතිරේම බිඳ වැටීම ඉන් ආරේභ වනු ඇත. එමගින් රේශීය මුදල පිළිබඳ
මහජනතාවරේ විශ්වාසය ෙළුදු වනු ඇති අතර, භාණ්ඩ හා රසේවා හුවමාරු කර ැනීරේ ක්රමය
රහවත් බාටේ ක්රමය යළි ඇති වීම තුළින්

නුරදනු සිදු කිරීම රෙරට වඩා දුෂ්කර වනු ඇත.

එරමන්ම අධි උේධමනය ආදායේ ප්රතිවයාප්තිය මත බාධා ඇති කරන අතරම, මධයම ොංතිකයන්
විසින් සිදු කරන ලද ඉතුරුේ මත රමන්ම ශ්රමිකයන් සහ කේකරුවන් වැනි ස්ථිර ආදායේ
ලබන්නන්රේ මූේත ආදායේ මත ද අයහෙත් රලස බලොනු ඇත. අධි උේධමනකාරී තත්ත්වයක
ඇති භයානක බව පිළිබඳ ඔබට 1920 දශකරේ ජේමනිරේ සහ ඕස්රේලියාරේ අත්දැකීේ තුළින්
රමන්ම, මෑත කාලීනව ලතින් ඇරමරිකාව සහ සිේබාබ්රේ යන රටවල අත්දැකීේ තුළින්
අවරබෝධ කර ත හැකිය. ජේමනිරේ අන්තේ-යුධ සමරේ දී ඇති වූ ජවන

උේධමනකාරී

තත්ත්වය තුළින් රේශොලන කරලියට ෙහසුරවන් ප්රරේශ වීමට හිට්ලේ හට ඉඩ ලැබුණු අතර,
එය ර ෝලීය සංහාරයක ආරේභය විය. නීල් අේවින් නේ ප්රකට ආේථික විදයා කතුවරයා විසින්
රචිත “The Alchemists : Three Central Bankers and a World on Fire” කෘතියට අනුව, එවක
ජේමානු බැංකුරේ අධිෙතිවරයා “ඉතිහාසරේ නරකම මහ බැංකුකරුවා රේ!”
උේධමනරයහි අරනක් අන්තය වන අවධමනය රදස අපි අවධානය රයොමු කරමු. රේ පිළිබඳ
සඳහන් කළ ෙමණින් ඕනෑම අරයකුරේ මනසට නිතැතින්ම නැරෙන රට නේ ජොනය වන
අතර, ජොනරේ අවධමනය ෙැවති කාලය “අහිමි වූ දශකය” රලස හඳුන්වයි. එය වේතමානය
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වන විට “අහිමි වූ විසි වසර” රලස ද හැඳින්විය හැකිය. අවධමනය යනු භාණ්ඩ හා රසේවාවල මිල
ණන් දිගින් දි ටම ෙහළ යෑම වන අතර, 1990 දශකරේ මුල් භා රේ සිටම ජොනය තුළ
අවධමනකාරී තත්ත්වයක් ෙවතියි. රමය ඉතා යහෙත් තත්ත්වයක් බැේ ඇතැරමකු ෙැවසීමට
පුළුවන. එරහත්, ජොනරේ අත්දැකීේ අනුව සලකා බලන විට, එම තත්ත්වය රකටි කාලීනව
ොරිරභෝගියන්ට යහෙත් වුවත්, දිගු කාලීනව රටක ආේථිකයට යහෙත් රනොවනු ඇත. අවධමනය
ෙැවති කාලරේදී ජොනය තුළ සෘණ ආේථික වේධනයක් ෙැවති අතර, නාමික දළ රේශීය
නිෂ්ොදිතය ෙහත වැටීම රමන්ම, වැටුප් සහ රේතනවල ෙහළ යෑම ද සෘණ රෙොලී අනුොතිකයක්
ෙැවතීම ද දක්නට ලැබිණ. තිරසාර වේධනයකට අදාළ වන දේශක ජොන ආේථිකය තුළ දක්නට
ලැරබන්රන් ඉතා මෑතක සිට ෙමණි.
වාසනාවකට රමන් ශ්රී ලංකාව තුළ රමබඳු තත්ත්වයක් අතීතරේදී රනොෙැවති අතරම,
අනා තරේදී ද අති උේධමනකාරී තත්ත්වයක් රහෝ අවධමනකාරී තත්ත්වයක් අපි අරප්ක්ෂා
රනොකරමු. එරහත් 1970 දශකරේ සිට ශ්රී ලංකාව අත්විඳි සියයට 10-20 දක්වා මට්ටේවල වූ අංක
රදරක් උේධමන තත්ත්වය පිළිබඳ අෙට ෙැවසිය හැක්රක් කුමක්ද? ෙේරේෂණ ෙදනේ වූ
සාක්ෂිවලට අනුව නේ එවැනි අංක රදකක උේධමනයක් ෙැවතීම තිරසාර වේධනයට බාධාකාරී
රේ. ඉහළ රමන්ම, රේ රයන් රවනස් වන උේධමනකාරී තත්ත්වයක් ඇති වටපිටාවක බැංකු
සහ මූලය ආයතන වැනි ණය රදන්නන්, උේධමනය ඉහළ සහ ෙහළ යෑරමහි ඇති අවදානම ැන
ද සලකා බලා ණය සඳහා ඉහළ ස්ථාවර රෙොලී අනුොතිකයක් අය කරනු ලබන අතර, එමගින්
ආරයෝජනය සඳහා දැරීමට සිදු වන මූලය පිරිවැය ඉහළ යයි. ඒ අතරම, උේධමනරේ ඉහළ සහ
ෙහළ යෑම තුළින් තැන්ෙතුවල මූේත අ යට සිදු වන හානිය මෙහරවා

ැනීමට මූලය

ආයතනවලට තැන්ෙතු සඳහා ඉහළ නාමික රමන්ම මූේත අ යක් ලබා දීමට සිදුරේ. ඒ අනුව
බලන කල, ඉහළ සහ ඉක්මණින් රවනස් වන උේධමන තත්ත්වයක් තුළ, තැන්ෙතු සහ ණය
සඳහා ලබාරදන රෙොලී අනුොතික අතර ෙරතරය ඉහළ යන අතරම, ඒ සඳහා කරනු ලබන මූලය
අතරමැදිකරණය රහේතුරවන් තැන්ෙත්කරුවන්ට රමන්ම ණය ලබා න්නන් හට ද අවාසි සිදු රේ.
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එරමන්ම, එබඳු තත්ත්වයක් තුළ, නිෂ්ොදකයන්ට රමන්ම අරලවිකරුවන්ට සිය භාණ්ඩ හා
රසේවා සඳහා ඉහළ මිල

ණන් අය කිරීමට ද සිදු වනු ඇත. ඒ අනුව, රමම චක්රරේ අවසාන

ප්රතිඵලය වනුරේ, අඩු ආේථික වේධනයක් සහ ජං ම ගිණුරේ ඉහළ හිෙයක් ඇතිවීම රමන්ම
සංචිත ෙහළ ර ොස් විරේශ විනිමය අනුොතික ද දැඩිව උච්චාවචනය වන තත්ත්වයක් ඇති වීම
සහ රටට භාණ්ඩ ආනයනය කරන වාණිජ ධනවාදී ැනුේකරුවන් සහ විකුණුේකරුවන් පිරිසක්
රහෝ තැරැේකරුවන්රේ ෙංතියක් බිහිවීමයි!
ඒ අනුව බලන විට, අෙ හමුරේ ඇති ැටලුව නේ, වඩා වාසිදායී අඩු සහ ස්ථායී උේධමන මට්ටම
කිනේ අ යක් විය යුතුද යන්නයි. රබොරහොමයක් දියුණු ආේථික සිය රටවල උේධමන මට්ටම
සියයට 2 කට ආසන්න මට්ටරේ ෙවත්වා ර න යනු ලබයි. උදාහරණයක් රලසට, එක්සත්
ජනෙදය සහ එක්සත් රාජධානිය යන රටවල් උේධමන ඉලක්කය සියයට 2 ක මට්ටරේ ෙවත්වා
ර න යන අතර, යුරරෝ කලාෙය තුළ එය සියයට 2 ක මට්ටමට ආසන්න රේ. ඕස්රේලියාරේ
උේධමන ඉලක්කය සියයට 2-3 අතර මට්ටරේ ෙවතින අතර නවසීලන්තරේ එය සියයට 1-3
අතර රේ. නැඟී එන සහ දියුණු රවමින් ෙවතින ආේථිකවල රමම ඉලක්ක මට්ටම තරමක්
ඉහළය. පිලිපීනය සහ චිලී යන රටවල එය සියයට 2-4 වන අතර, ඉන්දුනීසියාරේ සියයට 2.54.5 අතර ද, බ්රසීලරේ සියයට 4.5 ක් ද, දකුණු අප්රිකාරේ සියයට 3-6 අතර ද රේ.
රමහිදී අවධාරණය කළ යුතු කරුණ නේ මහ බැංකුවකට සඵලදායී රලස ොලනය කළ හැක්රක්
ඉල්ලුරමන් හට න්නා උේධමනය ෙමණක් බවය. ජාතයන්තර භාණ්ඩවල මිල

ණන්වල

අනරප්ක්ෂිත රවනස්වීේ රහෝ රේශීය සැෙයුරමහි අහිතකර තත්ත්ව තුළින් ඇති වන රකටිකාලීන
මිල පීඩන සඳහා මහ බැංකුවකට මැදිහත් විය හැක්රක් ඉතා සීමිත වශරයනි. රකරසේ වුවත්,
ඉල්ලුරමන් හට න්නා උේධමනය ොලනය කිරීමට මහ බැංකුවට හැකි අතර, එම තත්ත්වය
අධයයනය කිරීමට මූලික උේධමනය උෙකාරී රේ.
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මුදල් ප්රතිපත්ති රාමු
අඩු සහ ස්ථායී රමන්ම තනි අංකයක මට්ටරේ උේධමනයක් ෙවත්වා

ැනීම සඳහා මුදල්

ප්රතිෙත්තිය රමරහයවීරේ කාේයභාරය රලොව පුරා මහ බැංකු රවත ෙැවරී ඇති අතර එම මහ
බැංකු යේ ස්වාධීනත්වයක් සහිතව ක්රියාත්මක රේ. මහ බැංකු සතු ප්රතිෙත්ති උෙකරණ රයොදා
නිමින් මිල ස්ථායීතාව යන අවසාන අරමුණ ළො කර ැනීම සඳහා රමරහයුේ යාන්ත්රණයක්
උෙරයෝගී කර ැනීරේ අවශයතාව රහේතුරවන් මහ බැංකු විසින් විවිධ වූ මුදල් ප්රතිෙත්ති රාමු
භාවිත කරනු ලැරබ්.
මූලය රවළඳරෙොළ සංකීේණභාවය, ආේථිකරේ විවෘතභාවය, ශක්තීන්, ශකයතාවන් සහ
ආයතනවල ස්වාධීනත්වය යනාදී එක් එක් රටවලට සුවිරශේෂී වූ ලක්ෂණ ෙදනේ කර නිමින්
රටවල් අතර මුදල් ප්රතිෙත්ති රාමු එකිරනක රවනස් රේ. උදාහරණයක් රලස, ඇතැේ රටවල
මුදල් ප්රතිෙත්ති රාමු මුදල් මණ්ඩල ක්රමය මත ෙදනේ වන අතර, එම රටවල රේශීය මුදරල්
වටිනාකම ජාතයන්තර මුදලකට දැඩිව සේබන්ධ රකොට ඇත. මුදල් මණ්ඩල ක්රමරේදී රේශීය
උේධමනය, එම රරට් විනිමය සේබන්ධ රකොට ඇති අරනකුත් රරටහි උේධමනය සමෙ ඍජුව
සේබන්ධ වන අතර, උේධමනය ොලනය රකරරන විචලයය වන්රන් විනිමය අනුොතිකයයි.
එවැනි දැඩි විනිමය අනුොතික ඉලක්කකරණ ක්රමයකදී, ආේථික වේධනය හා උේධමනයට අදාළ
එම රරට් වයාොර චක්ර, අරනකුත් රරටහි වයාොර චක්ර සමෙ මුළුමනින්ම ඒකාබේධව ෙවතී.
රමවැනි රටවල, රේශීය ආේථිකය තුළ වේධනය සහ උේධමනය ස්ථාවර කිරීම සඳහා මුදල්
ප්රතිෙත්තිය ඵලදායී ප්රතිෙත්ති ක්රියාමාේ යක් රලස භාවිත කිරීම සඳහා මුදල් අධිකාරීන් සතුව
ෙවතින්රන් ඉතා සීමිත ඉඩකඩකි. රමයට ප්රතිෙක්ෂව, ඇතැේ මුදල් ප්රතිෙත්ති රාමු පූේණ
වශරයන් උේධමන ඉලක්කකරණය මත ෙදනේ වන අතර, එහිදී පූේණ වශරයන් ොරවන
විනිමය අනුොතිකයක් ෙවත්වා

න්නා අතරතුර උේධමන ඉලක්ක සහ රෙොලී අනුොතික

ප්රතිෙත්ති හරහා උේධමනය සෘජුවම ොලනය රකරේ. රමම ක්රමය යටරත්, විනිමය අනුොතිකය
බාහිර කේෙන රහේතුරවන් මූේත ආේථිකය මත ඇතිවිය හැකි බලෙෑම අවම කිරීම සඳහා
5

උෙරයෝගී වන කේෙන අවරශෝෂකයක් රලස ක්රියාත්මක රේ. රමම රාමුව තුළ, ඕනෑම ආේථික
කේෙනයක් මැඩෙවත්වා

ැනීම සඳහා උෙකරණයක් රලස රෙොලී අනුොතික රයොදා

ැනීම

සඳහා මහ බැංකුවලට ඉහළ ස්වාධීනත්වයක් හිමි රේ. රමම අන්ත රදරකහිම සේමිශ්රණයක්
සහිතව මුදල් ප්රතිෙත්ති ක්රියාත්මක කරන මහ බැංකු දැකිය හැකිය. ඒ අතුරින්, ඇතැේ මහ බැංකු
උේධමන ඉලක්කකරණයට සමීෙව ක්රියාත්මක වන අතර, තවත් සමහර මහ බැංකු උේධමනය
හා වේධනය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා රෙොලී අනුොතික රයොදා

ැනීමට කිසියේ

අවකාශයක් සහිතව, සුළු වශරයන් විනිමය අනුොතිකය ස්ථාවර කරමින් විනිමය අනුොතික
ඉලක්කකරණ රාමුවකට සමීෙව ක්රියාත්මක රේ. ඒ අනුව, රමම ක්රම රදරකන් එකක් අනිකට
වඩා සුදුසු යැයි කිසිරවකුට තේක කළ රනොහැකිය. රයොදා නු ලබන රාමුව එක් එක් රටවල
ආේථිකරේ තත්ත්වය මත ෙදනේ වන අතරම, එකම රටක් තුළ වුව ද විවිධ කාලෙරිච්රේදවල දී
මුදල් ප්රතිෙත්ති රාමු රවනස් දිශාවන්ට මන් කරනු දක්නට හැකිය. මුදල් ප්රතිෙත්ති රාමු අතර
දක්නට ලැරබන මුදල් සමස්ත ඉලක්කකරණ රාමුව විනිමය අනුොතිකරේ ෙවතින
නමයශීලීත්වය මත ෙදනේව රමම ප්රධාන රාමු රදක අතරරහිලා සැලකිය හැකිය.
ශ්රී ලංකාවේ මුදල් ප්රතිපත්ති රාමුවවහි විකාශනය
1950 වසරේ දී ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ස්ථාපිත කිරීමට රෙර, ශ්රී ලංකාරේ මුදල් ප්රතිෙත්ති රාමුව ද
මුදල් මණ්ඩල ක්රමය මත ෙදනේ විය. රමම ඉතිහාසය පිළිබඳව මහාචාේය එච්.ඒ. ද එස්.
ගුණරසේකර විසින් රචනා කරන ලද “From Dependent Currency to Central Banking in
Ceylon” කෘතිරයහි මනාව ඉදිරිෙත් කර ඇති අතර, මෑතක දී රප්රාරදණිය විශ්ව විදයාලරේදී
මීට අදාළව විශ්රාමික රජයෂ්ඨ මහ බැංකු සාමාජිකරයකු වන සිරිරමවන් රකොළඹරේ විසින් කරන
ලද වයක්ත රේශනය ද රේ අවස්ථාරේ දී මම ර ෞරවරයන් සිහිෙත් කරමි.
1950 සිට 1977 දක්වා කාලය තුළ ශ්රී ලංකාරේ මුදල් ප්රතිෙත්ති රාමුව ප්රධාන වශරයන් ස්ථාවර
විනිමය අනුොතිකයක් ෙවත්වා ැනීම මත ෙදනේ වූ අතර, ඒ අනුව ශ්රී ලංකා රුපියරලහි අ ය
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ෙළමුව ස්ටේලිං ෙවුම සහ ඉන්ෙසුව, එක්සත් ජනෙද රඩොලරය හා සේබන්ධ රකොට තිබිණි. රමම
ස්ථාවර විනිමය අනුොතික ක්රමය යටරත් රේශීය උේධමනය ඍජුවම විරේශීය උේධමනයට
සේබන්ධ කර ෙැවති අතර, එම නිසා උේධමනය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ෙැහැදිලි මුදල්
විචලයයක අවශයතාවක් රනොවීය. උේධමනය ොලනය සඳහා ස්ථාවර විනිමය අනුොතිකය
භාවිත වූ රහයින්, රේශීය උේධමනය ොලනය කිරීම සඳහා මහ බැංකුවට ඉහළ අවකාශයක්
රනොෙැවතිණි. අරනකුත් රබොරහෝ රේ රමන්ම, එකල උේධමනය ද වැඩි රහෝ අඩු වශරයන්
එක්සත් රාජධානිරයන් ආනයනය කරන ලේදක් විය!
කිසිදු අවහිරතාවකින් රතොරව ආනයන වියදේ පියවීම සඳහා ප්රමාණවත් විරේශ විනිමය
ප්රමාණයක් ශ්රී ලංකාව විසින් උෙයන තාක් රමම ක්රමය රහොඳින් ක්රියාත්මක විය. උදාහරණයක්
රලස, විරශේෂරයන්ම, 1950 දශකරේ මුල් භා ය ඇතුළු අෙනයන ඉෙැයීේ ඉහළ මට්ටමක ෙැවති
කාලෙරිච්රේදවලදී ස්ථාවර විනිමය අනුොතික ක්රමය සාේථකව ක්රියාත්මක විය. රේශීය
අෙනයන ප්රවේධන ප්රතිෙත්තිවලට වඩා බාහිර සාධක රහේතුරවන් ලද විරේශ විනිමය ඉෙැයීේ,
වේතන වියදේ පියවා ැනීමට ෙමණක් රනොව විරේශ සංචිත ඉහළ නංවා ැනීමට ද උෙකාරී වූ
අතර, එමගින් විරේශ ණය
ෙවත්වා

ැනීේ රහෝ ප්රදාන රනොමැතිව වුවද විනිමය අනුොතික ස්ථාවරව

ැනීමට වූ හැකියාව එයට රහේතු විය. කිසියේ රටකට ස්ටේලිං ෙවුම වැනි ශක්තිමත්

සංචිත මුදල් ඒකකයක් සමෙ දිගුකාලීනව විනිමය ස්ථාවරව ෙවත්වා ර න යෑම සඳහා අවශය
රකොන්රේසියක් වන්රන්, එම රටට ප්රමාණවත් විරේශ විනිමය ඉෙැයීමට ඇති හැකියාවයි. එනේ,
එවැනි රටකට අෙනයන ඉලක්ක රකොට ත් ශක්තිමත් ප්රතිෙත්ති සමුදායක් ෙැවතීම අවශය රේ.
තාක්ෂණික අේථරයන්
වශරයන් ෙවත්වා

ත් කල, රටකට ශක්තිමත් විරේශ මුදලක් සමෙ විනිමය ස්ථාවර

ැනීම සඳහා අවම වශරයන් ර වුේ රශේෂරයහි ජං ම ගිණුම දිගුකාලීන

ෙදනමකින් තුලිතව ෙවත්වා ත යුතුය. ජොනය මුල් කාලරේදීත්, ඉන් අනතුරුව රහොංරකොං,
සිං ප්පූරුව, තායිවානය වැනි ආේථික රමන්ම චීන ආේථිකය ද සිය ශක්තිමත් අෙනයනාභිමුඛ
ප්රතිෙත්ති රහේතුරවන් තිරසාර ෙදනමකින් ජං ම ගිණුරේ අතිරික්තයක් නිේමාණය කර ත්තා
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ෙමණක් රනොව, එහි ප්රතිඵලයක් රලස ස්ටේලිං ෙවුේ සහ එක්සත් ජනෙද රඩොලේ වැනි ප්රධාන
විනිමයන්ට සාරප්ක්ෂව එම රටවල විනිමය අනුොතික අධිප්රමාණය වීමක් ද සිදු විය.
ශ්රී ලංකාරේ ස්ථාවර විනිමය අනුොතික ක්රමය ක්රියාත්මක වූ කාලෙරිච්රේදය තුළ ෙැවති රජයන්
අඛණ්ඩව අෙනයන අභිමුඛ ප්රතිෙත්ති ක්රියාත්මක රනොකරන ලදී. අෙනයන ප්රවේධනය ඉලක්ක
කර ත් ප්රතිෙත්ති රකරරහි ප්රමුඛතාව දුන් රකටි කාලෙරිච්රේද ෙැවති නමුත්, රබොරහෝ විට
ආනයන ආරේශන දිරිමත් රකරරන සහ රේශීය වශරයන් නැඹුරු වූ ප්රතිෙත්ති ක්රියාමාේ
අනු මනය කර ඇත. දිගුකාලීන දැක්මකින් බලන කල, එවැනි ප්රතිෙත්ති ස්ථාවර විනිමය
අනුොතික ක්රමයක් ෙවත්වා ර න යෑරේ අවශයතාව සමෙ රනො ැළරප්. රමවැනි තත්ත්වයන්
තුළ මහ බැංකුවට මුහුණ දීමට සිදු වූ ප්රධාන අභිරයෝ ය වූරේ අෙනයන ප්රවේධනය සඳහා
ඉලක්ක ත රනොවූ ප්රතිෙත්ති මධයරේ ස්ථාවර විනිමය අනුොතික ක්රමයක් ආරක්ෂා කර
ැනීමයි. එම කාලරේ දී මහ බැංකුව සතුව ෙැවති එකම විකල්ෙය වූරේ, ෙැවති විරේශ සංචිත
භාවිතය සීමා කිරීම සහ දැඩි විනිමය ොලන නියම ෙැනවීමයි. එම කාලෙරිරේද තුළ මහ බැංකුරේ
ප්රධාන ව කීමක් වන උේධමනය සාේථකව අඩු මට්ටමක ෙවත්වා ර න යෑමට හැකි විය.
රකරසේ නමුත්, එවකට මහ බැංකුරේ අරමුණු රලස ෙැවති එකිරනකට ෙරස්ෙර වූ විවිධ අරමුණු
ළො කර ැනීමට මහ බැංකුවට රනොහැකි විය.
රේශීය වශරයන් නැඹුරු වූ ආේථික ප්රතිෙත්ති අනු මනය කිරීමට අමතරව, මූලික වශරයන්
සහනාධාර සැෙයීමට සහ විවිධ ප්රතිලාභ රනොමිලරේ සැෙයීම සඳහා එවකට ෙැවති රජයයන්
ඉහළ අයවැය හිෙයක් සහිතව ක්රියාත්මක විය. මධයස්ථ මට්ටමින් වුවද, එවැනි අයවැය හිෙ
රහේතුරවන් දුේවල අෙනයන ක්රියාකාරිත්වය මධයරේ ආනයන සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති
කරමින් ජං ම ගිණුරේ අඛණ්ඩ හිෙයක් ඇති කරළේය. එරමන්ම, ඒ අතර මහ බැංකුවට ස්ථාවර
විනිමය අනුොතිකයක් ෙවත්වා ර න යෑරේ කාේයභාරය ෙැවරුණි. එරහත් රමය මහ බැංකුවට
ඉටු කිරීමට අරෙොරහොසත් කාේයභාරයක් විය. එහි ප්රතිඵලයක් රලස මහ බැංකුව විසින් කලින්
කලට රුපියරලහි අ ය අවප්රමාණය කිරීම රහෝ විරේශ විනිමය භාවිතය මත දැඩි සීමා කිරීේ
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සහිතව ේවිත්ව විනිමය අනුොත ක්රමයක් ෙවත්වාර න ගිරේය. රමම මුදල් ප්රතිෙත්ති රාමුරවහි
විශ්වසනීයත්වය ඉතා ෙහළ මට්ටමක ෙැවති අතර, රවළඳරෙොළ මිලකරණරේ දී දැඩි විකෘතිතා
නිේමාණය කරළේය.
රේ අතර, ර ෝලීය වශරයන් ත් කල, 1971 දී රන් රවනුවට එක්සත් ජනෙද රඩොලේ මුදා හැරීම
අවසන් කරන බවට එක්සත් ජනෙදය ප්රකාශයට ෙත් කිරීමත් සමෙ රබ්රට්න් වුඩ්ස් ක්රමය බිඳ
වැටීම, ර ෝලීය ආේථිකය විසින් රයොදා

නු ලැබූ ස්ථාවර විනිමය අනුොතික ක්රමයට

අභිරයෝ යක් එල්ල කරළේය. මීට අමතරව, 1973 රතල් අේබුදය ශ්රී ලංකාව ඇතුළු සෑම රටකම
උේධමනය ඉහළ නැංවීමට රහේතු වූ අතර, රබොරහෝ විට එමගින් අේබුදකාරී වැටුප් මිල චක්රයක්
නිේමාණය කරළේය. නිදහසින් ෙසු කාලය තුළ ඉහළම උේධමන මට්ටමක් වාේතා කරමින් 1973
රදසැේබේ මාසය වන විට ශ්රී ලංකාව තුළ උේධමනය සියයට 14.4 ක් දක්වා ඉහළ ගිරේය.
සංඛ්ො සටහන 1 : වතෝරාගන්නා ලද ආර්ථික දර්ශකයවල කාලපරිච්වේද සාමානෙ අගයන්1

මූර්ත ද.වේ.නි.
වර්ධනය (%)

වාර්ෂික සාමානෙ
උේධමන
අනුපාතිකය (%)

අයවැය හිඟය
(ද.වේ.නි.වයහි %
වලස)

යංගම ගිණුවේ වශේෂය
(ද.වේ.නි.වයහි %
වලස)

කාලපරිච්වේදය සඳහා සාමානෙය
1950-1977

1.

3.7

2.9

-4.9

-1.5

ඇමුණුරමහි අන්තේ ත රූෙ සටහන් ඇ.1 - ඇ.4 හි සාරාංශය රමම සංඛයා සටහරනන් නිරූෙණය රේ.

රලොව රවනත් රටවල ද, රබ්රට්න් වුඩ්ස් විනිමය අනුොතික ක්රමය බිඳ වැටීරමන් ෙසුව, සෑම මුදල්
ඒකකයකම අ ය එම මුදරල් ජාතයන්තර ඉල්ලුම මගින් තීරණය වන ොරවන විනිමය
අනුොතිකයක් රයොදා ැනීම සඳහා ජාතයන්තර ප්රජාව රයොමු විය. මුදල රන් වැනි වටිනා භාණ්ඩ
මත ෙදනේ වූ රෙර අවධිය හා සසඳන විට රමය නව සාමානයයක් විය.
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1977 න් පසු ආර්ථික ලිහිල්කරණවයන් පසු මුදල් ප්රතිපත්ති රාමුව
රේශීය වශරයන් රයොමු වූ දැඩි ප්රතිෙත්තියක සිට රවළඳාම සහ ර වීේ රබොරහෝදුරට ලිහිල් වූ
නිදහස් ක්රමයක් රවත මන් කිරීරේ ක්රියාවලිය සලකුණු කරමින්, 1977 රනොවැේබේ මාසරේ දී
ශ්රී ලංකාව ප්රධාන ආේථික ලිහිල්කරණ වැඩපිළිරවළකට රයොමු විය. නවතම විවෘත ආේථිකයත්
සමෙ ඒකාග්ර වීම සඳහා මහ බැංකුව ස්ථාවර විනිමය අනුොතික ක්රමය අතහැර, වඩාත්
රවළඳරෙොළ මත ෙදනේ වූ ොලිත විනිමය අනුොතික කළමනාකරණ ක්රමයක් රවත රයොමු විය.
1977 රනොවැේබේ මස 15 වන දින එරතක් ෙැවති ේවිත්ව විනිමය අනුොතිකය එක්සත් ජනෙද
රඩොලරයට සාරප්ක්ෂව රුපියල් 16 ක් වන රලස රුපියරල් විනිමය වටිනාකම තීරණය කරන
ලදී. රමය විනිමය අනුොතිකය එක් දිනකදී සියයට 120 කින් අ ය පිරිහීමක් රේ. රමම ොලිත
විනිමය අනුොතික ක්රමය යටරත් රුපියරල් අ ය රවනස් වීමට ඉඩ හරින ලදී. ඒ අනුව, 1976
වසර අවසානරේ වාේතා වූ එ.ජ. රඩොලරයට සාරප්ක්ෂව රුපියරල් විනිමය වටිනාකම රු. 8.83
සිට 1977 වසර අවසානරේ දී රු.15.56 ක් විය.
ස්ථාවර විනිමය අනුොතිකය යටරත් දක්නට ලද රුපියරල් අ ය අධි තක්රසේරු වීම, විනිමය
අනුොතිකරේ තියුණු අවප්රමාණය වීම මගින් සමනය විය. ප්රධාන මුදල් වේ

ෙැරසහි

රවනස්වීේවලට එරරහිව රුපියරල් මූේත අ ය ෙවත්වා ැනීම මගින් රුපියල අවප්රමාණය වීම
වළක්වා ැනීමට උත්සාහ කරන අතර, ප්රධාන වශරයන් මුදරල් අ ය රවළඳරෙොළ ඉල්ලුම සහ
සැෙයුම මත තීරණය කිරීම සඳහා යේ නමයශීලිත්වයක් ලබා දීමට ොලිත විනිමය අනුොතික
ක්රමය මගින් ඉඩ ලැබිණි.
පාලිත පාවවන විනිමය අනුපාතිකවයන් පසු කාල පරිච්වේදය
නිදහස් මතධාරී සාේව ආේථික විදයාඥයකුරේ දෘෂ්ටිරකෝණරයන්

ත් කල ොලිත ොරවන

විනිමය අනුොතිකය හඳුන්වා දීම කාලානුරූපී පියවරකි. රකරසේ රවතත්, විරශේෂරයන්, රෙරදී
රමන් උේධමන අරප්ක්ෂා කළමනාකරණය සඳහා විනිමය අනුොතිකය තවදුරටත් රයොදා
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රනො ැනීම නිසා මුදල් ප්රතිෙත්තිය රමරහයවීරේ දී නව අභිරයෝ ඇති විය. කඩිනේ මහවැලි
රයෝජනා ක්රමය වැනි රෙොදු යටිතල ෙහසුකේ සංවේධනය කිරීම සඳහා ප්රධාන වශරයන්
සහනදායී විරේශ අරමුදල් මගින් මූලයනය රකරුණු අතිවිශාල අයැවැය හිෙයක් ෙවත්වා
ැනීමට රජයට සිදු වීමත් සමෙ මහ බැංකුවට නව අභිරයෝ වලට මුහුණ දීමට සිදු විය. 1978
සහ 1983 අතර කාලෙරිච්රේදය තුළ දී වාේෂික අයවැරයහි සාමානය හිෙය දළ රේශීය
නිෂ්ොදිතරයන් සියයට 10.8 ක් වූ අතර, 1979 සහ 1983 අතර කාලෙරිච්රේදය තුළ විරේශීය
ජං ම ගිණුරේ හිෙය දළ රේශීය නිෂ්ොදිතරයන් සියයට 13.3 ක වාේෂික සාමානයයක් වාේතා
කරළේය. 1980 අර ෝස්තු මාසරේ දී සියයට 32.5 ක ඉහළම අ යක් වාේතා කරමින් 1978
රෙබරවාරි සිට 1985 ජනවාරි දක්වා කාලය තුළ දී වාේෂික ලක්ෂයමය ෙදනම මත උේධමනරයහි
සාමානයය සියයට 15.6 ක් විය. රාජය හා රෙෞේ ලික අංශරේ කේකරුවන් 40,000 කට අධික
සංඛයාවකට සිය රැකියාව අහිමි කරමින් 1980 ණන්වල දී සිදු වූ විශාල වැඩ වේජනරයහි ප්රධාන
රහේතුවක් වශරයන් ඉහළ උේධමනය සඳහන් කරනු වටී.
ස්ථාවර විනිමය අනුොතික ක්රමයක් රනොමැති තත්ත්වයක් තුළ, ප්රධාන රහේතුවක් වශරයන් ඉහළ
උේධමනය හා උේධමන අරප්ක්ෂා ොලනය සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නව රාමුවක්
හඳුන්වා දීමට උත්සාහ කිරීම අරුමයක් රනොරේ.
ශ්රී ලංකාව තුළ මුදල් සමස්ත ඉලක්ක කිරීවේ ආරේභය
මහජනයා සතු මුදල් ප්රමාණය මගින් පිළිබිඹු රකරරන මුදල් ප්රසාරණය සහ උේධමනය අතර
ෙවතින සේබන්ධතාව ශ්රී ලංකාරේ මහ බැංකුකරණය ආරේභරේ සිටම පිළි ැනීමට ලක්ව ඇත.
රකරසේ රවතත්, “අරප්ක්ෂිත මුදල් ඉලක්ක” පිළිබඳ ශ්රී ලංකා මහ බැංකු වාේෂික වාේතාරේ ෙළමු
වරට සඳහන් කර ඇත්රත් 1982 දීය. 1982 වාේෂික වාේතාරවහි දැක්රවන අන්දමට “1982
සඳහා වූ ජාතික ණය සැලැස්ම, මුදල් සහ ණය ප්රතිෙත්ති පිළිබඳව සලකා සකස් රකොට ඇත.
වරණීය ණය ප්රතිෙත්ති උෙකරණයක් රලස ආේථිකරේ විවිධ අංශ අතර රෙෞේ ලික අංශරේ
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ණය භාවිතය ක්රමානුකූල කිරීමට එමගින් උත්සාහ දරා ඇත. මූේත වේධනය, ඇස්තරේන්තු ත
මිල ඉහළ යෑරේ අනුොතය සහ ආේථිකරේ මුදල් නිකුතුව සැලකිල්ලට

නිමින්, ආේථිකරේ

මූලයමය සහ මූේත නිමැවුේ ප්රවාහ අතර ස්ථායිතාව ෙවත්වාර න යෑරේ අරමුණින් රමම
සැලසුම තුළ අරප්ක්ෂිත මුදල් ඉලක්ක ස්ථාපිත කර ඇත. විරේශ අංශරේ රවනස්කේවල බලෙෑම
සහ රජරේ ණය අවශයතා සඳහා ඉඩ සැලසීරමන් අනතුරුව, මුදල් ඉලක්ක, වාණිජ බැංකු විසින්
රෙෞේ ලික අංශයට ලබා දීමට අවකාශ ඇති ණය මට්ටම බවට ෙරිවේතනය කරන ලදී.”
මුදල් සමස්ත ඉලක්කකරණරේ වැද ත් නිේණායකයක් වන වාේෂික මුදල් වැඩසටහරනහි
ලක්ෂණ රමමගින් රෙන්නුේ කරයි. අේවින් ෆිෂේ විසින් හඳුන්වා රදනු ලැබූ මුදල් ප්රමාණවාදී
නයාය මත ෙදනේව, මුදල් වේධනය සහ නාමික ආේථික වේධනය (මූේත ආේථිකරයහි සහ
උේධමනරයහි එකතුව) අතර සේබන්ධතාව ෙැහැදිලි කිරීමට මුදල් සමස්ත ඉලක්කකරණය
උත්සාහ කරයි. රමම රාමුව තුළ, මුදල් ප්රතිෙත්ති උෙකරණ මගින් ෙළමුව මුදල් මත බලෙෑේ
කරමින් සමස්ත උේධමනය නේ වූ අවසාන අරමුණ මත බලෙෑේ එල්ල කිරීමට උත්සාහ
රකරරන රහයින් පුළුල් මුදල් සැෙයුම අතරමැදි ඉලක්කයක් රලස සැලරක්. මහ බැංකුවට
දදනික වශරයන් බලෙෑේ කළ හැකි හා අධීක්ෂණය කළ හැකි සංචිත මුදල්/ෙදනේ මුදල්,
රමරහයුේ අරමුණු සඳහා රමරහයුේ ඉලක්කය රලස සලකන ලදී. රමරහයුේ ඉලක්කය සහ
අතරමැදි ඉලක්කය යන රදකම මුදල් සමස්ත වන අතර, එය මුදල් ගුණකය හරහා එකිරනකට
සේබන්ධ වී ඇත.
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රූප සටහන 1: ශ්රී ලංකාවේ මුදල් ඉලක්කකරණ රාමුව

අවසාන ඉලක්කය
අතරමැදි
පුවරෝකථිතය

මුදල්
ප්රතිපත්ති
රාමුව

වමවහයුේ
ඉලක්ක
ප්රතිපත්ති
උපකරණ

• ආේථික හා මිල
ස්ථායීතාව

• පුළුල් මුදල් සැෙයුම

• සංචිත මුදල්

• ප්රතිෙත්ති රෙොලී
අනුොතික හා විවට
රවරළඳරෙොළ කටයුතු
• සංචිත අවශයතාව
• බැංකු අනුොතිකය
• ශිෂ්ට ප්රරයෝ

ක්රමවයන් විකාශිත විනිමය අනුපාතික ක්රමය
මුදල් සමස්ත ඉලක්කකරණය ශ්රී ලංකාරේ මුදල් ප්රතිෙත්තිය ක්රියාත්මක කිරීරේ රාමුව රලස
ක්රියාත්මක රවේදී, විරේශ විනිමය අනුොතික ක්රමරයහි ද ක්රමික ෙරිවේතනයක් සිදු විය. විරේශ
විනිමය

නුරදනු හා සේබන්ධිත ෙරාසය කලින් කලට ඉහළ නැංවීමට සිදුවීම නිසා ොලිත

ොරවන විනිමය අනුොතික ක්රමය පුළුල් වශරයන් යේ ෙරාසයක් තුළ රැඳී ෙැවතිණි. ර වුේ
තුලනරේ දක්නට ලැබුණු වේධනයන් සහ විනිමය අනුොතික හැසිරරන දිශාව රකරරහි මහ
බැංකුරේ නිරීක්ෂණ ෙදනේ රකොට ර න විරේශ විනිමය රවළඳරෙොළ සඳහා මහ බැංකුව මැදිහත්
වන ප්රමාණය කාලයත් සමෙ රවනස් විය.
මහවැලි වයාෙෘතිය නිමවීරමන් ෙසු ෙවා මහා ෙරිමාණරේ නිවාස සහ මාේ

සංවේධන

වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම තුළින් ෙැවති රබොරහෝ රජයන් ඉහළ අයවැය හිෙයන්ට අඛණ්ඩව
මුහුණ දීම රහේතුරවන් විචලය විනිමය අනුොතිකයක් සමෙ මුදල් ඉලක්කකරණ රාමුව යටරත්
මිල ස්ථායීතාව අත් කර

ැනීම අභිරයෝ ාත්මක විය. මීට අමතරව, දශක තුනක් පුරා ෙැවති

ජනවාේගික ැටුම රහේතුරවන් ආරක්ෂක වියදේ ඉහළ නැංවීමට ෙැවති රජයන්ට සිදු විය. විචලය
ෙරාසයක් තුළ විනිමය අනුොතික තීරණය වීරේ දී ශ්රී ලංකාව සහ රවළඳ හවුල්කරුවන් අතර
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උේධමනරයහි ෙවතින රවනසින් අවම වශරයන් රකොටසක් රහෝ ආවරණය වන ෙරිදි රුපියල
අවප්රමාණය කිරීමට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවට සිදු වූ අතර, එය රුපියරල් තර කාරිත්වය
ෙවත්වාර න යෑම සඳහා අවශය විය. රමමගින් අෙනයන මත වන අහිතකර බලෙෑම යේතාක්
දුරකට සමනය වූ නමුදු, ඉහළ අයවැය හිෙයන් තුළින් ෙැන නැගුණු අධික රේශීය ඉල්ලුම ර වුේ
තුලනනරයහි විශාල ජං ම ගිණුේ හිෙයන් සඳහා රහේතු වූ අතර, දැඩි අවප්රමාණයක් රනොමැතිව
විචලය ෙරාසයක් තුළ විනිමය අනුොතික ෙවත්වාර න යෑම එමගින් අසීරු කටයුත්තක් බවට
ෙත් විය.
2000 වසරේදී ආනයන වියදේ සැලකිය යුතු රලස ඉහළ යෑරේ ප්රතිඵලයක් රලස,
ශ්රී ලංකාරේ නිල විරේශීය සංචිත දැඩි රලස ෙහත වැටුණි. විරේශ විනිමය සඳහා වූ ඉල්ලුම ඉහළ
යෑම, විනිමය අනුොතික මත අති විශාල පීඩනයක් ඇති කරළේය. ොලිත ොරවන විනිමය
අනුොතික ක්රමය තුළදී, රමය විරේශීය සංචිත මත වන පීඩනය ඉහළ නැංවීම සඳහා
නිරායාසරයන් රහේතු රේ. ොලිත ොරවන විනිමය අනුොතික ක්රමය ආරක්ෂා කර ැනීම සඳහා,
මහ බැංකුව විසින් ප්රතිෙත්ති රෙොලී අනුොතික රෙර රනොවූ විරූ රලස වැඩි කළ අතර, එය
අසාේථක ක්රියාදාමයක් රමන්ම, පිරිවැය අධික අත්හදා බැලීමක් බවට ෙසුව ප්රතයක්ෂ වූවා රසේම,
2001 වසරේ වාේතා වූ සියයට -1.5 ක ශ්රී ලංකා ඉතිහාසරේ රමරතක් ෙැවති එකම ඍණ වාේෂික
ආේථික වේධන රේ ය සඳහා විශාල වශරයන් රහේතු විය.
රමම තත්ත්වය මහ බැංකුවට සිය විනිමය අනුොතික ප්රතිෙත්තිය යළි සලකා බැලීම සඳහා
බලෙෑමක් ඇති කරළේය. රේශීය විරේශ විනිමය රවළඳරෙොළ තුළ විරේශ විනිමය සඳහා වන
ඉල්ලුම සහ සැෙයුම මත ෙදනේව විනිමය අනුොතික තීරණය කිරීමට වාණිජ බැංකු රවත ඉඩදීම
මගින් 2001 වසරේ ජනවාරි 23 දින මහ බැංකුව විසින් වැද ත් පියවරක්

නු ලැබීය. රමම

පියවරත් සමෙ, විරේශ විනිමය මිලදී ැනීරේ සහ විකිණීරේ අනුොතික දදනිකව ප්රකාශයට
ෙත් කිරීරමන් මහ බැංකුව වැළකී සිටි අතර, විරේශ විනිමය

නුරදනු නිදහරසේ සිදු වීමට ඉඩ

හරින ලදී. විනිමය අනුොතික ක්රමය රවනස්වීම මගින්, ෙළමු දින තුන තුළදී රුපියල් 98 සිට
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රුපියල් 13 කින් එ.ජ. රඩොලරයට සාරප්ක්ෂව රුපියල අධික රලස අවප්රමාණය වීරමන්
බලාරෙොරරොත්තු රනොවූ තරරේ බලෙෑමක් ඇතිවූ නමුදු, සාරප්ක්ෂ වශරයන් විනිමය
අනුොතිකරේ කඩිනේ ස්ථාවරත්වයක් ෙසුව දක්නට ලැබුණි.
ොරවන විනිමය අනුොතික ක්රමය යටරත් විරේශ විනිමය අනුොතික ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මුදල්
ප්රතිෙත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම තවදුරටත් අවශය රනොවූ බැවින්, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවට සිය මිල
ස්ථායීතා අරමුණ සාක්ෂාත් කර ැනීම සඳහා ප්රමුඛත්වය රදමින් මුදල් ප්රතිෙත්තිය ක්රියාත්මක
කිරීමට හැකියාව ලැබුණි. රකරසේ වුවත්, ප්රසාරණාත්මක රාජය මූලය ප්රතිෙත්ති රහේතුරවන්
සමස්ත ඉල්ලුම දැඩි රලස ඉහළ යන විට, රමම ක්රමය යටරත් මිල ස්ථායීතාව ෙවත්වාර න යෑම
දැඩි පීඩනයකට ලක් විය.
එමනිසා, රාජය මූලය ප්රසාරණය තුළින් රේශීය ඉල්ලුම අධික රලස ඉහළ ගිය අවස්ථාවලදී,
විනිමය අනුොතික අවප්රමාණය වීරමන් වළක්වා

ැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විරේශ

විනිමය රවළඳරෙොළට මැදිහත් විය. අසීරු අවස්ථාවලදී සාේව ආේථික ස්ථායීතාවය
ෙවත්වාර න යෑරේ යහෙත් අරමුණින් රමම ක්රියාමාේ ය අනු මනය කරන ලද නමුත්, සීමිත
විරේශීය සංචිතවල සැලකිය යුතු පිරිහීමක් සමඟින් විනිමය අනුොතික විශාල වශරයන්
අවප්රමාණය වීම සඳහා දැඩි රලස විනිමය අනුොතික ොලනය කිරීම රහේතු වන බව
අත්දැකීේවලින් රෙනී ර ොස් ඇත. මෑතකාලීනව 2011/2012 සහ 2015 වේෂවලදී එවැනි
අත්දැකීේ දක්නට ලැබුණි. 2011/2012 කාලෙරිච්රේදය තුළදී, මහ බැංකුව ශුේධ වශරයන් එ.ජ.
රඩොලේ බිලියන 4.2 ක් රවළඳරෙොළට සැෙයූ අතර, 2015 වසර තුළදී මහ බැංකුව ශුේධ වශරයන්
එ.ජ. රඩොලේ බිලියන 3.2 ක් රවළඳරෙොළට සෙයන ලදී. සංචිතවල රමම සැලකිය යුතු අඩුවීම
මධයරේ ෙවා රුපියල එ.ජ. රඩොලරයට සාරප්ක්ෂව 2011/2012 කාලෙරිච්රේදය අවසානරේ දී
සියයට 13.5 කින් සහ 2015 වේෂය තුළදී සියයට 9.0 කින් අවප්රමාණය විය.
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එතැන් සිට, අධි තක්රසේරු වූ විනිමය අනුොතික රැක

ැනීම සඳහා විරේශීය සංචිත රයොදා

රනො න්නා බව මහ බැංකුව විසින් ෙැහැදිලිව ප්රකාශ කරන ලදී. ඒ රවනුවට, විරේශීය සංචිත
ර ොඩනැංවීරේ අරමුණින් මහ බැංකුව විරේශ විනිමය රවළඳරෙොළ රවත මැදිහත් විය. රමම
අරමුණ රවනුරවන් 2017 වසරේ රේ දක්වා මහ බැංකුවට ශුේධ වශරයන් රවළඳරෙොරළන් එ.ජ.
රඩොලේ බිලියන 1.3 ඉක්මවා මිලදී ැනීමට හැකිවී ඇති අතර, වසර තුළ රුපියල සීමිත රලස
අවප්රමාණය වීම මගින් ඉහළ නැංවුණු රවළඳරෙොළ විශ්වාසය රෙන්නුේ රකරේ.
මුදල් ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීවේ ක්රමික නවීකරණය
1990 අවසානය සහ 2000 මුල් කාලය වන විට ශ්රී ලංකාරේ මහ බැංකු කටයුතු පිළිබඳ ඉතා
කල්ෙනාකාරීව යළි සලකා බැලීරේ අවශයතාවක් ඇති විය. මිල ස්ථායීතාව මහ බැංකුවක ප්රමුඛ
අරමුණ විය යුතුය යන ජාතයන්තරව සහ ශාස්ත්රීය ක්රෂේත්රය තුළ ඇති ජනප්රිය මතයට අමතරව,
විදුත් මුදල් ර වීේ සහ මුදල් හුවමාරුව වැනි මූලය නරවෝත්ොදන රහේතුරවන් මූලය ෙේධති
ස්ථායීතාව පිළිබඳ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සිය අදහස්ද අලුත් රකොට ඇත. රමම රහේතු සහ රමම
මාතෘකාවට ෙරිබාහිර රවනත් රහේතු සාධක මත ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව නවීකරණය ක්රමරේදයකට
රයොමු රකරිණි. එහි ප්රතිඵලයක් රලස, ශ්රී ලංකාරේ මහ බැංකුකරණරේ දනතික ෙටිොටිය සහ
රමරහයුේ ක්රියාකාරිත්වය රවනස් කිරීමට ලක් විය.
දනතික ෙේධතිරයහි රවනස්කේ අතර, 2002 වසරේ දී මුදල් නීති ෙනරතහි සිදු කරන ලද
රවනස්කේ ප්රමුඛ විය. ඒ අනුව, මුදල් නීති ෙනතට අනුව ආරේභරේ සිට ෙැවති ස්ථායීකරණ සහ
සංවේධන යන අරමුණු රමන්ම, ශ්රී ලංකා රුපියරල් රේශීය අ ය හා විරේශීය අ ය ආරක්ෂා කර
ැනීම වැනි බහුවිධ අරමුණු තවදුරටත් ක්රමවත් කරමින් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුරේ ප්රධාන අරමුණු,
ආේථික හා මිල ස්ථායිතාව සහ මූලය ෙේධති ස්ථායිතාව රලස නවීකරණය කරන ලදී.
1977 විවෘත ආේථික ප්රතිෙත්තිය ක්රියාත්මක කිරීරේ කාලවකවානුරේ සිට ෙැවති මුදල් ප්රතිෙත්ති
ක්රියාත්මක කිරීරේදී රයොදා නු ලැබූ සෘජු ොලන ක්රමවලින් ක්රමිකව රවනස් රවමින් වේතමානය
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වන විට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව රවළඳරෙොළ ෙදනේ කර ත් මුදල් ප්රතිෙත්ති උෙකරණ භාවිතා
කරමින් සිටී. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ප්රති මිලදී ැනුේ අනුොතික (Repurchase Rate) හා ප්රති
විකුණුේ අනුොතික (Reverse Repurchase Rate) හඳුන්වාදීම රමම කාලසීමාව තුළදී සිදුවූ
ප්රධානතම වේධනයකි. රවළඳරෙොළ තුළ ඇති ද්රවශීලතාව අවරශෝෂණය කර

ැනීම සඳහා ශ්රී

ලංකා මහ බැංකුව 1993 දී ප්රතිමිලදී ැනීරේ ෙහසුකම හඳුන්වා දුන් අතර, රවළඳරෙොළට අවශය
ද්රවශීලතාව ලබාදීම සඳහා 1995 දී ප්රතිවිකුණුේ ෙහසුකේ හඳුන්වා රදනු ලැබිණි. රමම රෙොලී
අනුොතික රදක රවළඳරෙොළ තුළ අන්තේ බැංකු ඒක්ෂණ රෙොලී අනුොතිකවල ඉහළ හා ෙහළ
සීමා රලස ක්රියාත්මක රේ. 2000 මුල් කාලරේ සිට රමම ප්රතිෙත්ති රෙොලී අනුොතික
රකොරිරඩෝව ශ්රී ලංකා මහ බැංකුරේ මුදල් ප්රතිෙත්ති ස්ථාවරය රවළඳරෙොළට දැනුේ දීම සඳහා
භාවිතා රකරිණි. වේතමානරේ දී රමම ප්රතිෙත්ති රෙොලී අනුොතික රකොරිරඩෝව ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුරේ නිතය තැන්ෙතු ෙහසුකේ අනුොතිකය (Standing Deposit Facility Rate) සහ නිතය
ණය ෙහසුකේ අනුොතිකය (Standing Lending Facility Rate) රලස හඳුන්වනු ලැරබ්.
රවළඳරෙොළ ද්රවශීලතාව කළමනාකරණය කිරීම එක්දින, රකටිකාලීන හා දිගුකාලීන රලස
රවළඳරෙොළ ෙදනේ කර ත් කාේයක්ෂම රවන්රේසි ක්රමයක් මත සිදු කරනු ලබන අතර, එමගින්
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුරේ මුදල් ප්රතිෙත්ති ස්ථාවරය සමෙ අනුකූල වන ෙරිදි රවළඳරෙොළ රෙොලී
අනුොතික හසුරුවනු ලැරබ්.
මුදල් ප්රතිෙත්ති විශ්රල්ෂණය ශක්තිමත් කිරීම සහ තීරණ ැනීරේ ක්රියාවලිරයහි විනිවිදභාවය
වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 2001 වසරේ දී මහ බැංකුව විසින් මුදල් ප්රතිෙත්ති කමිටුව (Monetary
Policy Committee) පිහිටු වීම, මුදල් ප්රතිෙත්ති රමරහයුේ ක්රියාවලිරයහි සිදු වූ ප්රධාන රමරහයුේ
රවනස්කමක් රලස දැක්විය හැකිය. පූේව නිරේදිත දින දේශනයකට අනුව, මහජනතාව රවත
මුදල් ප්රතිෙත්ති තීරණ දැනුේ දීම සඳහා අඛණ්ඩව පුවත්ෙත් නිරේදන නිකුත් කිරීම ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුව විසින් ආරේභ කරන ලදී. රබොරහෝ විට මහ බැංකු අධිෙතිරේ ප්රධානත්වරයන් සහ මහ
බැංකුරේ රජයෂ්ඨ නිලධාරීන්රේ සහභාගිත්වරයන්, සෑම පුවත්ෙත් නිරේදනයකටම අනතුරුව
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මාධය සාකච්ඡාවක් ෙවත්වනු ලැරබ්. මුදල් ප්රතිෙත්ති සේොදන ක්රියාවලිය සඳහා රෙෞේ ලික
අංශරේ

අදහස්

ලබා

ැනීමට,

විේවතුන්,

වෘත්තිකයන්

සහ

රෙෞේ ලික

අංශරේ

නිරයෝජිතයන්ර න් සැදුේලත් මුදල් ප්රතිෙත්ති උෙරේශන කමිටුවක් මහ බැංකුව විසින් හඳුන්වා
රදන ලදී. ඊට අමතරව, සෑම වසරක් ආරේභරේදීම ‘මුදල් හා මූලය අංශරේ රෙර දැක්ම’ තුළින්
මුදල් සහ මූලය ප්රතිෙත්තිවල මැදි කාලීන ඉලක්ක ප්රකාශයට ෙත් කරනු ලැරබ්.
උේධමනය අඛ්ණ්ඩව මාස 105 ක් පුරා තනි අංකයක ....
කාලානුරූපීව මුදල් ප්රතිෙත්ති රමරහයුේ රාමුරේ රවනස්කේ සිදු වුවද, විශාල අයවැය හිෙය සහ
ලිහිල් මුදල් ප්රතිෙත්ති, පූේරවෝොයික රනොවූ මුදල් ප්රතිෙත්ති, රේශීය සැෙයුරේ නිරන්තරරයන්
සිදුවූ බාධා සහ ජාතයන්තර රවළඳ භාණ්ඩ මිල කේෙන නිසා 2009 වසර වන තුරුම ශ්රී ලංකාරේ
අංක රදකක මට්ටරේ ෙැවතිණි. 1980 වසරින් ෙසු ඉහළම උේධමන අ ය වාේතා කරමින් 2008
වසරේ ජුනි මාසරේ දී උේධමනය සියයට 28.2 දක්වා ඉහළ ගිරේය. මුදල් ඉලක්කකරණ
ප්රතිෙත්ති

රාමුව

තුළ

රමම

තත්ත්වය

කළමනාකරණය

කිරීම

සඳහා

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ඉහළ ප්රතිෙත්ති රෙොලී අනුොතික සමෙ දැඩි ප්රමාණාත්මක මුදල්
ඉලක්ක ෙවත්වාර න යන ලද අතර, ප්රතිවිකුණුේ ෙහසුකේ ප්රරේශය සීමා කිරීමට කටයුතු
රකරිණ. මුදල් ඉලක්කකරණරයහි වලංගුතාව රෙන්නුේ කරමින් මාස 12 ක කාලයක් ඇතුළත
මහ බැංකුව විසින් උේධමනය ඉහළම අ යක සිට ශුනය ආසන්නයට ර න එන ලදී. රමය
ශ්රී ලංකා ඉතිහාසය තුළ තියුණුම නිරුේධමනය රලස හැඳින්විය හැකි අතර, ජාතයන්තර භාණ්ඩ
මිල ණන් ෙහළ යෑම ද රේ සඳහා යේතාක් දුරකට රහේතු වී ඇති බව සඳහන් කළ යුතුය.
රකරසේ රවතත්, මහ බැංකුරේ අරමුණ වන උේධමනය මැද තනි අ යක මට්ටරේ ෙවත්වාර න
යෑම, ෙැහැදිලි ක්රියාමාේ සහ සන්නිරේදනය තුළින් සපුරා ත හැකි වූ අතර, එමගින් ශ්රී ලංකා
ආේථිකය අංක රදකක උේධමනයක් ෙවතින රටක්ය යන මහජනයා තුළ ෙැවති අදහස රවනස්
කිරීමට හැකි විය. රමම ආකල්ෙ රවනස උේධමන අරප්ක්ෂා වේධනය වීම තුළින් ෙැහැදිලි රේ.
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2009 වසරේ රෙබරවාරි මස සිට උේධමන මට්ටම තනි අංකයක ෙැවති අතර, තනි අ යක
මට්ටරේ උේධමනය මාස 105 ක් පුරා අඛණ්ඩව ෙැවතීම, මෑත ඉතිහාසරේ ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුකරණරේ ජයග්රහණයක් රලස දැක්විය හැකිය.
සංඛ්ො සටහන 2 : වතෝරාගත් ආර්ථික දර්ශකවල කාලීන සාමානෙයන්1

මූර්ත ද.වේ.නි.
වර්ධනය (%)

වාර්ෂික සාමානෙ
උේධමන
අනුපාතිකය (%)

අයවැය හිඟය
(ද.වේ.නි.වයහි %
වලස)

යංගම ගිණුවේ වශේෂය
(ද.වේ.නි.වයහි %
වලස)

කාලපරිච්වේදය සඳහා සාමානෙය
1950-1977
1978-2009
2010-2016
1.

3.7
5.0
6.2

2.9
11.6
5.3

-4.9
-9.3
-6.1

-1.5
-5.3
-3.6

ඇමුණුරමහි අන්තේ ත රූෙ සටහන් ඇ.1 - ඇ.4 හි සාරාංශය රමම සංඛයා සටහරනන් නිරූෙණය රේ.

මුදල් සමස්ත ඉලක්කකරණවයහි දුර්වලතා
රකරසේ වුවද, මාස 105 ක් පුරා උේධමනය අඛණ්ඩව තනි අ යක මට්ටරේ ෙැවතීම සඳහා මුදල්
සමස්ත ඉලක්කවල බලෙෑම සීමිත විය. 2009 ජූලි මස සිට 2017 වසරේ සැප්තැේබේ මාසය
දක්වා පුළුල් මුදල් සැෙයුරේ වාේෂික ලක්ෂයමය වේධනරයහි සාමානයය සියයට
17.1 ක් විය. එම කාලසීමාව තුළ වාේෂික ලක්ෂයමය උේධමනරයහි සාමානයය සියයට 5.2 ක්
විය. රෙර සඳහන් කළ ෆිෂේ මුදල් ප්රමාණවාදයට අනුව, ඉහත අ යන් රදරකහි ෙරතරය වූ
සියයට 11.9 මගින් එම කාලසීමාව තුළ සාමානය මූේත ආේථික වේධන රේ ය රෙන්නුේ කළ
යුතුය. රකරසේ රවතත්, රමම කාලසීමාව තුළ මූේත ආේථික වේධන රේ රයහි සාමානයය
සියයට 6.0 ක් විය. එය රවනත් අයුරකට ෙැහැදිලි කළරහොත්, පුළුල් මුදල් වේධනය සහ මූේත
ආේථික වේධන රේ ය අතර සියයට 11.1 ක ෙරතරයක් ෙවතී. සතය වශරයන්ම, එය එරසේ
රනොවුණත්, මුදල් ප්රමාණවාදයට අනුව රමම අ ය මගින් එම කාලය තුළ සාමානය උේධමනය
නිරූෙණය විය යුතු රේ. මූලය අංශරේ වේධනය සහ එහි හැසිරීරේ සිදු විය හැකි රවනස්කේ
රහේතුරවන් මුදරල් සංසරණ ප්රරේ ය රහෝ මුදල් ඉල්ලුරමහි ඇති විය හැකි රවනස්කේ සඳහා
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යේ ැළපීමක් සිදු කළ ද, රමම කාලය තුළ ආේථිකරේ මුදල් වේධනය සමෙ ආේථිකරේ මූේත
වේධනය සහ උේධමනය අතර ෙවතින සේබන්ධතාව ෙැහැදිලි කළ රනොහැකිය.
රූප සටහන 2 : නාමික ද.වේ.නි.වයහි වර්ධනය සහ පුළුල් මුදල් වර්ධනය

36
32
28

සයයට

24
20
16
12
8

පුළුල් මුදල් වේධනය
පුළුල් මුදල් වේධනරේ සාමානයය (1997-2009)
පුළුල් මුදල් වේධනරේ සාමානයය (2010-2016)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

4

නාමික ද.රේ.නි. වේධනය
නාමික ද.රේ.නි. වේධනරේ සාමානයය(1997-2009)
නාමික ද.රේ.නි. වේධනරේ සාමානයය (2010-2016)

රමමගින් සනාථ වන කරුණක් නේ, මුදල් සමස්ත ඉලක්කකරණ රාමුරවහි සාේථකත්වය සඳහා
අතයවශය වන මිල ස්ථායීතා ඉලක්කය සහ නාමික විචලයය වන මුදල් වේධනය අතර ෙවතින
ශක්තිමත් සහ විශ්වාසදායී සේබන්ධතාව කාලයත් සමෙ සැලකිය යුතු රලස දුේවල වී ඇති බවයි.
රමම තත්ත්වය ශ්රී ලංකාවට ෙමණක් සීමා රනොවන්නක් වන අතර, කාලයත් සමෙ අරනකුත්
රටවල ද දක්නට ලැරබ්. 1982 වසරේ මුල් කාලරේ දී කැනඩා මහ බැංකු අධිෙති රජරල්ඩ්
රබෝරේ (Gerald Bouey) විසින් කරන ලද ප්රසිේධ ප්රකාශයක් වන්රන් “අෙ විසින් මුදල් සමස්ත
අත්රනොහරින ලද අතර, මුදල් සමස්ත විසින් අෙව අත්හැර ඇත” යන්නයි. රබොරහෝ දියුණු
ආේථිකයන් විසින් මෑතකදී ක්රියාත්මක කරන ලද ප්රමාණාත්මක ලිහිල්කරණය (Quantitative
Easing) මගින් නැවතත් සනාථ වන්රන් රමම රටවල් විසින් මහ බැංකු රශේෂ ෙත්ර සැලකිය යුතු
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රලස ප්රසාරණය කිරීම මගින් ආේථික වේධනය රහෝ උේධමනය අවශය ෙරිදි ඉහළ නැංවිය
රනොහැකි බවයි.
රනොකඩවා මාස 105 ක කාලයක් ශ්රී ලංකාරේ උේධමනය තනි අ යක් මට්ටරේ ෙවත්වා ැනීම
සඳහා මුදල් සමස්ත ඉලක්කකරණය රවතින් වූ දායකත්වය ඉතා අඩු බව රමයට රෙර සඳහන්
කරන ලදී. ඒ රවනුවට, රමය උේධමනය මැදි තනි අ යක මට්ටරේ ෙවත්වා ැනීම සඳහා වන
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුරේ අරමුණු යළි යළිත් අවධාරණය කරමින් උේධමන අරප්ක්ෂා ොලනය
කිරීම සඳහා මහ බැංකුවට ඇති හැකියාරවහි ප්රතිඵලයක් විය. 2008-2009 කාලරේ නිරුේධමනය
ෙැවති විට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුරේ හැසිරීම මුදල් ප්රතිෙත්තිරයහි විශ්වාසනීයත්වය ඉහළ නැංවීමට
සමත් වූවා විය හැකිය. රේ සඳහා වැඩිදියුණු වූ සන්නිරේදන ක්රියාකාරකේ ද ප්රධාන
දායකත්වයක් සැෙයීය. රමම කාලය තුළ, ඇතැේ අවස්ථාවල අසල්වැසි රටවල් අංක රදකක
මට්ටරේ උේධමනරයන් පීඩා විඳිමින් සිටි බව කිව යුතුය. උදාහරණයක් රලස, 2014 වන රතක්
උේධමනය ොලනය කිරීමට ඉන්දියාවට රනොහැකි විය. ජාතයන්තර භාණ්ඩ මිල

ණන් ශ්රී

ලංකාවට හිතකර අයුරින් ෙැවති බවට රකරනකුට තේක කළ හැකිය. රකරසේ නමුත්, එය
හැමවිටම සතය කරුණක් රනොවූ අතර, 2011 රෙබරවාරි සිට 2014 සැප්තැේබේ මස කාලය තුළ
ජාතයන්තර ඛනිජ රතල් බැරලයක මිල ණන් සාමානය වශරයන් එ.ජ. රඩොලේ 100 ට වඩා
ඉහළ අ යක ෙැවතිණි.
විකල්පයක් වලස උේධමන ඉලක්කකරණය : අවනකුත් රටවලින් උගත් පාඩේ
එමනිසා, විධිමත් රලස ප්රකාශයට ෙත් කිරීමකින් රතොරව වුවද, රලෝකරේ රබොරහෝ මහ බැංකු
රමන්ම ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ද මුදල් සමස්ත රහෝ විනිමය අනුොතික මත ෙදනේ රනොවී
අරප්ක්ෂණ සහ විශ්වසනීයත්වය මගින් ොලනය වන මුදල් ප්රතිෙත්ති රාමුවක් රවත රයොමු වී
ඇත.
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රෙර සඳහන් කළ ෙරිදි, ර ෝලීය ආේථිකය තුළ, අරප්ක්ෂා සහ විශ්වසනීයත්වය මත ෙදනේව
ස්ථාෙනය වී ඇති මුදල් ප්රතිෙත්ති රාමුවක් රලස “උේධමන ඉලක්කකරණය” හැඳින්රේ. 1990
දී නවසීලන්තය විසින් ප්රථම වරට සිය මුදල් ප්රතිෙත්ති රාමුව රලස එය රයොදා ත් අතර, ඉන්ෙසුව
අනුපිළිරවළින් කැනඩාව, එක්සත් රාජධානිය, ඕස්රේලියාව සහ ස්වීඩනය විසින් රයොදා න්නා
ලදී. උේධමන ඉලක්කකරණ රාමුරවහි සාේථකත්වයත් සමෙ රබොරහෝ සංවේධිත ආේථිකයන්
රමන්ම, නැඟීඑන රවළඳරෙොළ ආේථිකයන් විසින් ද එම රාමුව රයොදා න්නා ලදී. රමම රටවල්
ොලනය කළ රනොහැකි ඉහළ මට්ටමක ෙැවති උේධමනය අඩු කිරීමට රහෝ අඩු රහෝ ස්ථාවර
මට්ටමක උේධමනය ෙවත්වා ර න යෑම සඳහා උේධමන ඉලක්කකරණ රාමුව රයොදා න්නා
ලදී.
රූප සටහන 3 : නවසීලන්තය, කැනඩාව සහ එක්සත් රායධානිවයහි උේධමන
අනුපාතික සහ උේධමන ඉලක්ක, 1980-2005

උේධමන ඉලක්ක ප්රකාශයට ෙත් කිරීම, ඉදිරි දැක්මකින් යුතුව මුදල් ප්රතිෙත්ති තීරණ ැනීමට
ඉවහල් වන උේධමන පුරරෝකථන උෙරයෝගී කර ැනීම සහ ඉහළ මට්ටරේ විනිවිදභාවය හා
ව කීම යන කරුණු උේධමන ඉලක්කකරණ රාමුවක ලක්ෂණ රේ. ස්වීඩන් ජාතික
අේථශාස්ත්රඥරයකු වන සහ ස්වීඩන මහ බැංකුරවහි (Riksbank) නිරයෝජය අධිෙති ධූරය දැරූ
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ලාස් ස්රවන්සන්ට (Lars Svensson) අනුව, රමම ප්රතිෙත්ති රාමුව උේධමන අරප්ක්ෂා සඵලදායී
රලස ොලනය කිරීමට රහේතු වන මිල ස්ථායීතාව සඳහා වන දනතික බලය ස්වාධීනත්වය හා
මහ බැංකුරේ ව වීම යන ලක්ෂණ තුරනන් සමන්විත රේ.
ප්රාරයෝගික වශරයන්, උේධමන ඉලක්කකරණය දැඩි වශරයන් රනොව නමයශීලී රලස
ක්රියාත්මක රේ. ස්රවන්සන්ට අනුව, නමයශීලී උේධමන ඉලක්කකරණය (Flexible Inflation
Targeting, FIT) යනුරවන් අදහස් වන්රන්, උේධමන ඉලක්කයක් ආසන්නරේ උේධමනය
රමන්ම, මූේත ආේථිකය ද ස්ථායී කිරීම වන අතර, දැඩි උේධමන ඉලක්කකරණරේ දී සිදු
වන්රන් මූේත ආේථිකය පිළිබඳව එතරේ සැලකිලිමත් රනොවී හුරදක් උේධමනය ෙමණක් ස්ථායී
කිරීමට උත්සාහ කිරීමකි. එං ලන්ත මහ බැංකුරේ හිටපු අධිෙති මේවින් කින්ේ (Mervyn King)
දැඩි උේධමන ඉලක්කකරණය අ ය කළ අරයකු රලස සලකන අතර, ඔහු “උේධමනවාදිරයකු”
(Inflation Nutter) රලස හඳුන්වු ලැරබ්. රබොරහෝ මහ බැංකු උේධමන ඉලක්කයක් ආසන්නරේ
උේධමනය ස්ථායී කිරීමට ෙමණක් රනොව මූේත ආේථිකය ද ස්ථායී කිරීමට උත්සාහ දරයි.
ප්රතිෙත්ති මගින් මූේත ආේථිකය මත ඇති කරනු ලබන අහිතකර බලෙෑේ අවම කිරීමට රහේතු
වන ෙරිදි උේධමන ඉලක්ක ළො කර ැනීම සඳහා උෙරයෝගී කර නු ලබන කාල ෙරාසය රමම
ක්රමරේදරයහි වැද ත් ලක්ෂණයකි. එමනිසා නමයශීලී උේධමන ඉලක්කකරණරේ ඉතා වැද ත්
ලක්ෂණයක් වනුරේ උේධමන අනුොතිකය සාමානය වශරයන් ඉලක්ක ත මට්ටරේ ෙවතිනු
ඇති බවත් සෑම මසකදීම ඉලක්ක ත මට්ටරේ රනොෙැවතීමට ඉඩ ඇති බවත්ය.
උේධමන ඉලක්කකරණරේ වැද ත් ප්රතිලාභයක් වනුරේ සාමානය මහජනතාවට එය අදාළ
කිරීමට ඇති ෙහසුවයි. උේධමනය පිළිබඳව මහජනතාව විසින් රහොඳින් අවරබෝධ කර ත් ෙසු
උේධමනය ොලනය කිරීරමහිලා උේධමන පුරරෝකථන ඉතා වැද ත් විචලයයක් වනු ඇති අතර,
එය මහජනතාව රවත සන්නිරේදනය කිරීමත් සමෙ මහ බැංකුව සහ මහජනතාව අතර
උේධමනය පිළිබඳව ෙවතින රතොරතුරු ෙරතරය ම හරවා

ැනීමට හැකියාව ෙවතී.

අවරබෝධයක් රනොමැති මුදල් ඉලක්ක රවනුවට, එවැනි සෘජු ඉලක්කයක් දැනුේ දීම විනිවිදභාවය
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සහ ව වීම ඉහළ නංවා

ැනීමට ඉවහල් වන අතර, ප්රතිෙත්ති පිළිබඳ මනා අවරබෝධයක්

මහජනතාවට ලබා ැනීමට එමගින් හැකිරේ.
ජාතයන්තර අත්දැකීේ මගින් පිළිබිඹු වන කරුණක් නේ, උේධමන ඉලක්කකරණය රයොදා
ැනීම සඳහා රටක් විසින් විවිධ වූ පූේව අවශයතා, විරශේෂරයන්ම නීති රාමුව සහ ආයතනික
සැකැස්ම ආදී අවශයතා රැසක් සපුරාලිය යුතු බවයි. රේ අවශයතා අතරට මහ බැංකුරේ
ස්වාධීනත්වය සහ මිල ස්ථායීතාව ළො කර ැනීම සඳහා වන ශක්තිමත් බලතල ෙැවතීම, රාජය
මූලය ආධිෙතයරයන් රතොර වූ ශක්තිමත් රාජය මූලය තත්ත්වය, නමයශීලී විනිමය අනුොතික
ක්රමයක් ෙැවතීම, දියුණු මූලය ෙේධතියක් ෙැවතීම, උේධමන පුරරෝකථනය කිරීම සඳහා වන
දියුණු වූ තාක්ෂණික කුසලතා සහ මහ බැංකුරේ විශ්වසනීයත්වය සහ ව වීම ඉහළ නැංවීම
සඳහා වන ෙැහැදිලි ප්රතිෙත්ති යනාදිය ඇතුළත්ය. විරශේෂරයන්ම, රාජය මූලය ආධිෙතයය සැලකූ
කල, විරශේෂරයන්ම ශ්රී ලංකාරේ දක්නට ලැරබන රාජය සුරැකුේෙත් රවන්රේසි සඳහා දායක වීම
සහ අත්තිකාරේ ගිණුමක් හරහා රජය රවත රෙොලී රහිත ණය ලබාදීම වැනි රාජය මූලය හිෙය
මූලයනය කිරීම නැවැත්වීම සඳහා වන යාන්ත්රණය අරනකුත් රටවල් විසින් වැඩිදියුණු කර ඇත.
ඒ රවනුවට මුදල් තත්ත්වය මත අවශය විරටක බලෙෑේ ඇති කිරීම හැකි ෙරිදි ේවිතීයීක
රවළඳරෙොරළන් රාජය සුරැකුේෙත් මිලට ැනීම සඳහා එම මහ බැංකු රයොමු වී ඇත.
නමෙශීලී උේධමන ඉලක්කකරණය සඳහා වූ ගමන්මග : වර්තමාන තතත්වය
දියුණු සහ නැඟීඑන රවළඳරෙොළ ආේථික නමයශීලී උේධමන ඉලක්කකරණරයන් ලද
සාේථකත්වය සැලකිල්ලට නිමින්, මැදිකාලීනව රයොදා ත හැකි සුදුසුම මුදල් ප්රතිෙත්ති රාමුව
රලස නමයශීලී උේධමන ඉලක්කකරණ රාමුව ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සලකනු ලැරබ්.
නමයශීලී උේධමන ඉලක්කරණ රාමුව රවත මැදිකාලීනව රයොමු වීම සඳහා ෙසුගිය වසර කිහිෙය
තුළ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සහ රජය විසින් පූේව අවශයතා කිහිෙයක් සේපූේණ කර ඇත.
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අන්තේකාලීන පියවරක් රලස, රේ වන විට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සිය මුදල් ප්රතිෙත්තිය, මුදල්
සමස්ත ඉලක්කකරණය සහ නමයශීලී උේධමන ඉලක්කකරණය යන උොය මාේ රදරකහිම
ලක්ෂණ සහිතව වැඩිදියුණු කළ මුදල් ප්රතිෙත්ති රාමුවක් යටරත් ක්රියාත්මක කරයි. රමම
වැඩිදියුණු කළ මුදල් ප්රතිෙත්ති රාමුව යටරත්, වේධන අරමුණුවලට සහ විනිමය අනුොතික
කළමනාකරණරේ නමයශීලීත්වයට සහය රදන අතරම, මැදිකාලීනව උේධමනය මැදි තනි
අ යක ෙවත්වා ැනීමට මහ බැංකුව අරමුණු කරයි. රමහිදී මුදල් සමස්ත සඳහා ඉලක්ක ප්රසිේධ
රනොකළද, මුදල් ප්රතිෙත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉවහල් වන අතරමැදි දේශක විචලය රලස
පුළුල් මුදල් සමස්ත තවදුරටත් කටයුතු කරනු ඇත. තවද, රේ වන විට මහ බැංකුව විසින් සිය
රමරහයුේ ඉලක්කය රලස සංචිත මුදල් රවනුවට බරිත සාමානය ඒක්ෂණ මුදල් අනුොතිකය සහ
විවට රවළඳරෙොළ කටයුතු වැනි රවළඳරෙොළ මත ෙදනේ වූ ප්රතිෙත්ති උෙකරණ මත වැඩි
වශරයන් විශ්වාසය තබා ඇත.
නමයශීලී උේධමන ඉලක්කකරණය සාේථක රලස ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා උේධමන සහ
අරනකුත් මූලික විචලයයන්රේ නිවැරදි පුරරෝකථන අවශය බැවින්, රේ වන විට ආේථික
පුරරෝකථන හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීමට අවශය කටයුතු මහ බැංකුව සිදු කරමින් සිටියි.
තාක්ෂණික යටිතල ෙහසුකේ ර ොඩනැංවීම සඳහා වන වැද ත් පියවරක් රලස ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුව ජාතයන්තර මූලය අරමුදරල් සහය ඇතිව රකටිකාලීන පුරරෝකථන ආකෘති සහ
මැදිකාලීන තික අනුමානික රෙොදු සමතුලිතතා (Dynamic Stochastic General Equilibrium)
ආකෘති යනාදිය භාවිතා කරමින්, වූහාත්මක ආකෘති මත ෙදනේ වූ පුරරෝකථන සහ ප්රතිෙත්ති
විශ්රල්ෂණ ෙේධතියක් (Forecasting and Policy Analysis System – FPAS) සකස් රකොට
ඇත. රේ වන විට රමම ෙේධතිය ශ්රී ලංකා මහ බැංකුරේ මුදල් ප්රතිෙත්ති සේොදන ක්රියාවලිය
සඳහා රයොදා

නිමින් ෙවතී. වඩාත් පුළුල් සාේව ආේථික විශ්රල්ෂණයක් සඳහා තාක්ෂණික

කාේය මණ්ඩලයට ප්රමාණවත් කාලයක් ලබාදීම සඳහා උේධමන ඉලක්කකරණ රටවල දක්නට
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හැකි විශිෂ්ට ෙරිචයන් අනු මනය කරමින්, මුදල් ප්රතිෙත්ති කමිටුරේ රැස්වීේ සංඛයාව ද වසරකට
8 දක්වා අඩුකර ඇත.
මැදිකාලීනව නමයශීලී උේධමන ඉලක්කකරණ හඳුන්වා දීම සඳහා මෑතකදී සිදු කරන ලද
අරනකුත් ප්රතිෙත්ති රවනස් කිරීේ ද මගින් පිටුවහලක් ලබාරදනු ඇතැයි අරප්ක්ෂා රකරේ. මෑත
කාලය තුළ විරේශ විනිමය රවළඳරෙොළ රවත මැදිහත් වීම සීමා කරමින්, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
රවළඳරෙොළ මූලික කර ත් විරේශ විනිමය ප්රතිෙත්තියක් අනු මනය කරන ලදී. විරශේෂරයන්
විරේශ විනිමය අනුොතික රකරරහි අවම බලෙෑමක් වන ෙරිදි විරේශ සංචිත රැස් කිරීම සිදු කර
ඇත. ඒ අතරම, අභිරයෝ ාත්මක රේශීය සහ විරේශීය රවළඳරෙොළ තත්ත්වයන්ට ඔරරොත්තු
දීරේ හැකියාව පිළිබිඹු කරමින් මූලය ෙේධතිය අඛණ්ඩව ප්රසාරණය වී ඇත. බාසල් III නියාමන
රාමුව ක්රියාවට නැංවීරමන් මූලය ෙේධතිරේ ඔරරොත්තු දීරේ හැකියාව තවදුරටත් වේධනය වනු
ඇත.
රාජය සුරැකුේෙත්වල ඵලදා අනුොතික, මැදි හා දිගුකාලීන රෙොලී අනුොතික සඳහා මෙ
රෙන්වීමක් සෙයන බැවින්, වඩාත් පුළුල් සහ ද්රවශීල රාජය සුරැකුේෙත් රවළඳරෙොළක් ෙැවතීම
මූලික අවශයතාවක් වන අතර, එය ශ්රී ලංකා මහ බැංකුරේ ප්රතිෙත්ති අනුොතික සංඥා
රවළඳරෙොළ රෙොලී අනුොතික රවත වඩා සුමට රලස සේරප්රේෂණය කිරීම සඳහා වැද ත් රේ.
මෑතකදී හඳුන්වා රදන ලද වඩාත් ක්රමානුකූල හා විනිවිදභාවයකින් යුතු භාණ්ඩාර බැඳුේකර
රවන්රේසි ෙේධතිය මගින් රජරේ සුරැකුේෙත්වල ඵලදා අනුොතික තීව්ර රලස විචලනය වීම අවම
කිරීමට ෙමණක් රනොව, මහ බැංකු ප්රතිෙත්ති රෙොලී අනුොතික සහ රවළඳරෙොළ රෙොලී
අනුොතික අතර රෙර ෙැවති විකෘතිතා අවම කිරීමට රහේතු විය. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින්
ප්රාථමික රවන්රේසිරේ දී භාණ්ඩා ාර බිල්ෙත් මිලදී ැනීම හරහා සිදු රකරරන අයවැය හිෙය
මූලයයනය කිරීම අවම කිරීම සඳහා රමම ක්රමය උෙකාරී විය. උදාහරණයක් රලස, නව ෙේධතිය
මගින් රෙොලී අනුොතිකවල අහිතකර අස්ථාවරතා ඇති රනොරකොට රවන්රේසි ෙේධතිය තුළින්
පූේණ රවළඳරෙොළ දායකත්වයක් ලබාරදන බැවින්, 2016 වසර අවසානරේ දී රුපියල් බිලියන
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300 කට වඩා ඉහළ ෙැවති මහ බැංකුව සතු භාණ්ඩා ාර බිල්ෙත් ප්රමාණය 2017 වසරේ රේ
වනවිට රුපියල් බිලියන 30 ක් ෙමණ දක්වා සැලකිය යුතු රලස ෙහළ අඩු වී ඇත. ව කීේ
කළමනාකරණ ෙනත (Liability Management Act) මගින් ඉදිරි වේෂරේ වියදේ පියවා ැනීම
සඳහා ආරක්ෂණ අරමුදලක් ෙවත්වා ැනීමට මහා භාණ්ඩා ාරය ඉඩ සලසනු ඇති අතර, මුදල්
නීති ෙනරත් වේතමාන ප්රතිොදනවලට අනුව සෑම වසරකම ආරේභරේ දී භාණ්ඩා ාරයට
අත්තිකාරේ සැෙයීම සඳහා මහ බැංකුවට කටයුතු කිරීමට සිදු රනොවනු ඇත. රමම පියවර රදක
මගින් අනා තරේ දී මුදල් ප්රතිෙත්තිය රාජය මූලය ආධිෙතයරයන් බැහැර රකරරනු ඇත. රමම
ප්රතිසංස්කරණ, මහ බැංකුවට සිය මූලික අරමුණ වන මිල ස්ථායීතාව සාක්ෂාත් කර

ැනීමට

උෙකාරී වන අතර, මහ බැංකුව සහ භාණ්ඩා ාරය යන රදඅංශයටම වාසිදායක වාතාවරණයක්
නිේමාණය කරනු ඇතැයි අරප්ක්ෂා රකරේ. විරශේෂරයන්, එමගින් වඩාත් තර කාරී රාජය
සුරැකුේෙත් රවළඳරෙොළක් හරහා තර කාරී මිල ණන් යටරත් අවම පිරිවැයක් දරමින් අරමුදල්
රැස් කිරීමට භාණ්ඩා ාරයට ඉඩ සැලරසනු ඇත.
අනාගත දැක්ම : නව මුදල් ප්රතිපත්ති රාමුව වලස නමෙශීලී උේධමන ඉලක්කකරණය
2017 ජනවාරි මාසරේදී ප්රකාශයට ෙත් කරන ලද “2017 සහ ඉදිරිය සඳහා මුදල් සහ මූලය
අංශරේ ප්රතිෙත්ති” රෙර දැක්ම මගින් මැදිකාලීන වශරයන් නව මුදල් ප්රතිෙත්ති රාමුව රලස
නමයශීලී උේධමන ඉලක්කකරණය උෙරයෝගී කර

ැනීමට අදහස් කරන බව ශ්රී ලංකා මහ

බැංකුව යළිත් ප්රකාශ කරළේය. රජය විසින් රමම ක්රියාමාේ ය අනුමත කරන ලද අතර, මෑතකදී
ප්රකාශයට ෙත් කළ “2025 දැක්ම” ප්රතිෙත්ති ප්රකාශනරයහි රමරසේ සටහන් රකොට ඇත. “මැදි
කාලරේ සිට දිගු කාලය දක්වා මිල ස්ථායීතාව ළො කර

ැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව

නමයශීලී උේධමන ඉලක්කකරණ රාමුවක් ස්ථාෙනය කිරීම සඳහා කටයුතු කරනු ඇත. ආේථික
ක්රියාකාරිත්වයට සහ තර කාරිත්වයට සහාය වන අතර, අඛණ්ඩව අඩු උේධමන මට්ටමක්
ෙවත්වා

ැනීම ඔවුන්රේ අරමුණ වනු ඇත. රේ සඳහා රජය විසින් දනතික සහ රමරහයුේ

රවනස්කේ අවශය ෙරිදි ක්රියාවට නංවනු ඇත.”
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මුදල් ප්රතිෙත්තිය රමරහයවීරේ ඉදිරි මාවත නමයශීලී උේධමන ඉලක්කකරණය රලසට මහ
බැංකුව හා රජය ප්රතිෙත්තිමය වශරයන් එකෙ වී ඇති බව, අෙරේ සතුටට කරුණක් වන අතරම,
2020 වසර වන විට නමයශීලී උේධමන ඉලක්කකරණය සේපූේණරයන්ම ක්රියාත්මක කිරීමට
නේ උේධමන ඉලක්කකරණරයහි සාේථකත්වයට අදාළව අරනකුත් පූේව අවශයතා ද
කඩිනමින් සපුරාලීමට කටයුතු කිරීම අවශය රේ.
නමයශීලී උේධමන ඉලක්කකරණය හඳුන්වා දීම වඩාත් ෙහසු කිරීමත්, මුදල් ප්රතිෙත්ති අරමුණු
නැවත විග්රහ කිරීමත්, මහ බැංකු අරමුදල් මගින් අයවැය හිෙය මූලයනය කිරීම වළක්වා ැනීමත්
සහ මහ බැංකුරේ ස්වාධීනත්වය හා විශ්වසනීයත්වය සුරැකීමත් සඳහා මුදල් නීති ෙනරතහි වඩාත්
පුළුල් සංරශෝධන සිදු කිරීම ද අරප්ක්ෂා රකරේ. රමම සංරශෝධන මගින් මුදල් ප්රතිෙත්ති තීරණ
ැනීරේ ක්රියාවලිය ද තවදුරටත් විධිමත් කිරීමට අරප්ක්ෂා රකරේ.
මහ බැංකුව තුළ තාක්ෂණික පුරරෝකථන සහ විශ්රල්ෂණාත්මක හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීම
අඛණ්ඩව සිදු රකරරන අතර, 2020 වසර වන විට, ෙරිපූේණ උේධමන වාේතාවක් ප්රකාශයට ෙත්
කිරීම ආරේභ වනු ඇත. රමම උේධමන වාේතා මගින් උේධමන වේධනයන්, උේධමන අරප්ක්ෂා,
උේධමනය සහ අරනකුත් මූලික සාේව ආේථික විචලය සඳහා පුරරෝකථන, එම පුරරෝකථන
සඳහා ොදක වූ උෙකල්ෙන, ඉලක්ක ත අ යන්ර න් සැබෑ උේධමනය අෙ මනය වීමට රහේතු
සාධක සහ එවැනි අෙ මන සඳහා ප්රතිකේම ෙැහැදිලි කරනු ඇත. එවන් විනිවිදභාවය සහ
ව කීම, මහ බැංකුරේ විශ්වසනීයත්වයට සහ වඩාත් ස්ථාවර උේධමන අරප්ක්ෂා වැඩිදියුණු
කිරීමට රහේතු වන අතර, ආේථිකරේ ස්ථාවරභාවය ඉහළ යෑම ඉහළ ආේථික වේධනයක් සහ ශ්රී
ලංකාරේ ජාතයන්තර තර කාරිත්වය ඉහළ නැංවීමට රුකුලක් වනු ඇත.
රේ අතර, මූලය විනය සහ ශක්තිමත් රාජය මූලය තත්ත්වයක් ෙවත්වා

ැනීම සඳහා රජරේ

අඛණ්ඩව කැෙවීම, සාේථක නමයශීලී උේධමන ඉලක්කකරණයක් ෙවත්වා ැනීම සඳහා ප්රධාන
සාධකයක් රේ. එබැවින්, වසර 2020 වන විට රාජය ණය ද.රේ.නි.රයහි ප්රතිශතයක් රලස සියයට
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70 දක්වා අඩු කිරීමටත්, අයවැය හිෙය ද.රේ.නි.රයහි ප්රතිශතයක් රලස සියයට 3.5 දක්වා සීමා
කිරීමටත් රජය විසින් දරනු ලබන ප්රයත්නය සඳහා මහ බැංකුව රජයට අඛණ්ඩව සහාය රදනු
ලබයි. රාජය මූලය කළමනාකරණ (ව කීම) ෙනත [Fiscal Management (Responsibility)
Act] ශක්තිමත් කිරීරේ රජරේ ප්රතිෙත්තිය, රේ සේබන්ධරයන් වන ඉහළ දිරි ැන්වීමක් වනු
ඇත.
අවසාන වශරයන්, නැවතත් ඔබ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුරේ ආරේභය කරා ර න යෑමට මම
කැමැත්රතමි. 1949 දී ශ්රී ලංකා මහ බැංකුරේ නිේමාතෘ, රජෝන් එක්ස්ටේ මහතා විසින් රචිත
“Report on the Establishment of a Central Bank of Ceylon” වාේතාරේ රමරසේ සඳහන් වී
ඇත.
“මහ බැංකුව පිහිටුවීමට ලංකා රජය

ත් තීරණය, ලංකා පුරවැසියන්රේ අභිවෘේධිය සඳහාම

වූවකි. ඉතා ෙැහැදිලිවම කැපී රෙරනන එක් ක්රියාමාේ යක් නේ, මහ බැංකුව මගින් ොලනය
වන ස්වාධීන මුදල් ෙේධතියක් ස්ථාෙනය කිරීම මගින්, මීට වසර එකහමාරකට රෙර අත්ෙත්
කර ත් රේශොලන නිදහසට සම ාමීව සැබෑ ආේථික නිදහසක් අත්ෙත් කර

ැනීරේ සිය

අභිප්රාය රජය විසින් ප්රදේශනය කර තිරබ්. රමම වාේතාරේ කාේයභාරය වන්රන් මනා නිපුණතා
සහ එහි කළමනාකරණය පිළිබඳ අවරබෝධයක් ඇති මහ බැංකුවක් පිහිටුවීම මගින් ලංකාරේ
කිසිදාක රෙර රනොවූ ෙරිදි, මානව හා රභෞතික සේෙත් පූේණ වශරයන් භාවිත කිරීම හා සැමරේ
ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා වන වඩාත් හිතකර මුදල් තත්ත්වයක් රට තුළ ඇති කිරීමයි.”
ඉතිහාසය මීට රෙර අෙ විනිශ්චය කර ඇත! අනා තරේ දී අෙව විනිශ්චය කිරීම ඔබට භාරයි!
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ආශ්රිත ග්රන්ථ:
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