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1. හැඳින්ීම
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ 2021 වසවේ වෙර ද ක්ම ප්රකාශය ඉදිරිෙත් කිරීම සඳහා මම
ඔබ ස ම වදන සාදරවයන් පිළිගනිමි.
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ වෙර ද ක්ම-2021 ඉදිරිෙත් කිරීමට ල බීම මට සතුටට කරුණකි.
මා වේ සිදු කරන්වන් 2007 වසවේ දී ආරේභ වූ සේප්රදායක් අඛණ්ඩව ඉදිරියට වගන
යෑමකි. වමම වෙර ද ක්ම ප්රකාශය මගින් 2021 සහ ඉදිරියට වසර කිහිෙයක් ආවරණය
වකවේ. මවිසින් ෙ හ දිලි කරනු ලබන්වන් ඉහත සඳහන් කළ කාලෙරිච්වේදය තුළ දී
ක්රියාවට න ංවවන මුදල් හා මූලය අංශවේ ප්රතිෙත්තිවල පුළුල් දිශානතිය යි.
අවාසනාවකට, ෙවත්නා තත්ත්වය වේතුවවන්, වමම ප්රකාශය අථතය ආකෘතිවයන්
ඉදිරිෙත් කිරීමට මට සිදු වී ඇත. වකාවිඩ්-19 වසංගතය විසින් සමාජ, ආේික හා
ආයතන ක්රියාත්මක වන ආකාරය, සිතාගත වනාහ කි අන්දමට සේූේණවයන්ම
වවනස් කර ඇත.
2020 වසර අෙ වබාවහෝ වදවනකු හ කි ඉක්මනින් අමතක කර ද මීමට ක මති වසරක්
වනුවේ ප්රධාන වශවයන් වකාවරෝනා වසංගතය මගින් වලාව පුරා මනුෂ්ය ප්රජාව
වකවරහි ඇති කරන ලද භයානක බලෙෑේ වේතුවවනි. අෙ ද නට අත්දකින වමම
වකාවිඩ්-19
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අභිවයෝගයකටම වඩා දරුණුතම වගෝලීය අේුදය යි. ෙසුගිය මාස දහයක ෙමණ
කාලය තුළ අෙට අසන්නට ල ුවණ් වේදවාචක, මරණ හා බිය වගවනන වතාරතුරු
ය. අෙ ජීවිතවලට අතිමහත් කේෙන වගන දුන් අවස්ථා තිබූ අතර, න වත සාමානය
තත්ත්වයට ෙ මිණීමට තවත් වකාෙමණ කලක් ගත වේද යි අපි වනාදනිමු. වකවස්
වවතත්, අෙට නව වසරක් උදා වී ඇති අතර, තත්ත්වය තරමක් ඉක්මනින් යහෙත්
අතට හ වරනු ඇති බවට අවේක්ෂ්ා වමන්ම ස බෑ සාධක ද වෙවනන්නට ඇත. 2020
වසවේ අප්රසන්න සිහිවටන ෙවසක ලා ඉදිරියට යන අෙ, අනාගතය පිළිබඳව
ධනාත්මකව සිතිය යුතු අතර, වේදවාචක පිලිබඳ අනාව කි ෙළකරන්නන් කුමක් කීව
ද සුභදායක හා අවේක්ෂ්ා සහගත බවක් අෙ වටා ජනිත කිරීම ව දගත් ය.
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වලෝකවේ අවනකුත් වබාවහෝ ආේිකයන් වමන්ම, විවේෂ්වයන්ම වමරට වසංගතය
මතු වූ ෙළමු රැල්වල් දී එය ෙ තිරීම ම ඩ ෙ ව ත්වීමට ෙ නවූ සංචරණ සීමා වේතුවවන්
ශ්රී ලංකා ආේිකය ද ද ඩි බලෙෑමට ලක් විය. පුද්ගලයන්, ෙවුල් සහ වයාොරවලට මහා
ෙරිමාණවයන් උෙකාර කිරීමට රජයට සහ මහ බ ංකුවට කඩිනමින් පියවර ග නීමට
සිදු විය. මුදල් තත්ත්වය ලිහිල් කිරීමට සහ ණය වොලී අනුොතික අඩු කිරීමට ශ්රී ලංකා
මහ බ ංකුව වෙර වනාවූ විරූ ක්රියාමාේග හඳුන්වා දුන්වන්ය. වේ අතර, බදු අඩු කිරීම,
ඉලක්කගත සහනාධාර හා සංක්රාම ව නි වනාවයකුත් ක්රියාමාේග හරහා රජය
ස ලකිය යුතු මට්ටවේ රාජය මූලය සානුබල හඳුන්වා දුන්වන්ය. සමාජ දුරස්ථකරණය
ෙවත්වා ග නීවේ ක්රියාමාේග වේතු වකාටවගන ආේික කටයුතු අඩාල වූ අතර, ඒ
වේතුවවන් රජවේ ආදායම ස ලකිය යුතු වලස ෙහළ ගිවේ ය. වමය සිදු වූවේ, රාජය
වියදේ, විවේෂ්වයන්ම වසංගතය හා සබ ඳි වියදේ, ඉහළ ගිය ෙසුබිමක් තුළ ය. ඒ නිසා
ඉහළ ගිය රජවේ ආදායේ-වියදේ ෙරතරය මූලයනය කිරීම සඳහා මහ බ ංකුව මූලික
වශවයන් ක්රියා කවේය. විශාල ණය වස්වා වගවීේ ඇතුළුව ආේිකය මුහුණ දී ඇති
අභිවයෝගවලට මුහුණ දීමට නිේිත උොය මාේග ද සහිතව, 2021 වසර සඳහා වූ
අයව ය ඔස්වස් නවමු ප්රවේශයක් රජය විසින් ඉදිරිෙත් කරන ලදී.

ජාතයන්තර

වේණිගත කිරීවේ ආයතන වමරට ස්වවරීත්ව වේණිගත කිරීේ ෙහළ වහළූ නමුත්,
රජය සිය වියදේ ක්රියාවලිය ෙවත්වාවගන ගිය අතර ම සිය ණය වගකීේ නිසි කලට
පියවමින්, ඉදිරිවේදීත් එවලසම සිදු කරන බවට විේවාසවයන් යුතුව ප්රතිඥා ලබා
දුන්වන් ය. මහ බ ංකුව විසින් වගවුේ තුලනයට බලෙෑ හ කි මෑත කාලීන අභිවයෝග
ූේවවෝොයිකව විසඳීමට උෙරිම ප්රමුඛත්වය ලබා දී ඇත. ඉදිරි කාල සීමාව තුළ දී රවට්
විවදස් ණය වගකීේ සාේථකව පිය වීම සහතික කිරීම අරමුණු කරගනිමින් රජවේ
විවද්ශ ණය කළමනාකරණය කර ඇත.
ආේිකවේ දිගු කාලීනව ෙවත්නා සමහර වුහාත්මක දුේවලතාවලට පිළියේ වයදීමට
අවස්ථාවන් ද වකාවිඩ්-19 වසංගතය මගින් උදා කර දී ඇත. එව නි වුහාත්මක
දුබලතා කිහිෙයක් නේ, වද්ශීය නිෂ්ොදනය වබාවහෝ දුරට වනාසලකා හ රීම,
නිෂ්ොදන හා වවවළඳවොලවල් සීමිත ප්රමාණයක් මත අෙනයන අධික වලස
වක්න්රගත වීම, ආනයන මත වබාවහෝ දුරට රඳා ෙවතින ෙරිවභෝජනය සහ
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නිෂ්ොදනය, දරිරතාවවයන් වෙවළන ජන කණ්ඩායේ ෙ වතීම සහ ආේික වශවයන්
අවදානමට ලක් වූ ජන වකාටස් සිටීම, 'ද්විත්ව හිඟය' වලස හඳුන්වන විවද්ශ ජංගම
ගිණුවේ වමන්ම රජවේ අයව වයහි ද එකවර හිඟ තත්ත්වයක් ෙ වතීම සහ විවද්ශ
ණය මත ද ඩි වලස රඳා ෙ වතීම යි. 2021 අයව ය මගින් අවේක්ෂ්ා කරන්වන් වද්ශීය
වමන්ම විවද්ශීය ආවයෝජන හරහා නිෂ්ොදනය මත ෙදනේ වූ ආේිකයක් ප්රවේධනය
කිරීමට ගන්නා පියවර සහ විවෘත විවද්ශ වවවළඳාම පිළිබඳව වඩාත් තාේකික
ද ක්මක් ද මගින් මූේත ආේිකවේ පුනේජීවනයක් ඇති කිරීම යි. කෘෂිකාේමික
නිෂ්ොදනය සහ ඒ හා සේබන්ධ ඉහළ අගය දාම කටයුතුවලට ල ුණු සහාය
අතිමහත් ය. වේ පියවර සියල්ල එක්ව ගත කළ, ම දි කාලීනව සාේව ආේික
ස්ථාවරත්වය ෙවත්වා ග නීම සඳහා අවශය ස්වාරක්ෂ්ක වගාඩන ගීම සඳහා එමගින්
රටට පිටිවහලක් ලබා වදනු ඇත.
පමම ෙසුබිම යටපත්ත, 2020 වසර තුළ ආර්ික කාර්ය සාධන්ය පිළිබඳ පකටි
ඇගයීමක් සමඟ 2021 වසපර් පෙර දැක්ම ඉදිරිෙත්ත කිරීම ආරම්භ කරමි.
අවේල් සිට මාේතු දක්වා කාලය තුළ දී ෙනවන ලද සංචරණ සීමා නිසා මතු වූ
අවහිරතා වේතුවවන්, දළ වද්ශීය නිෂ්ොදිතය ගණනය කිරීම ආරේභ කළ දින සිට වේ
දක්වා වාේතා වූ විශාලතම ආේික ෙසුබෑමට 2020 වසවේ වදවන කාේතුවේ දී ශ්රී
ලංකාව මුහුණ දුන්වන් ය. වමම සීමා ෙ නවීේහි ප්රතිඵලයක් වලස, ජනතාවවගන්
ස ලකියයුතු වකාටසකට, විවේෂ්වයන් ම ක්ුර, කුඩා සහ මධයම ෙරිමාණ
වයවසායකයින්ට, ද ඩි දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දීමට සිදුවිය. අවනකුත් සමහර
අංශයන්ට සිය වස්වා ස්ථානවල ෙරිසරය සඳහා නවය වවනස්කේ හඳුන්වාදීමට සිදු වූ
අතර, ඔවුන්වේ වමවහයුේ ෙවත්වාවගන යෑම සඳහා ඩිජිටල් මාධය වයාදා ග නීම
සුලභව සිදු විය. වමම වවනස්කේවල ප්රතිඵලයක් වලස ආේික කටයුතුවල ප්රගතිය
ම නීම සේබන්ධවයන් ස ලකිය යුතු දුෂ්කරතා ද මතු වූ අතර, එමගින් අවධාරණය
වකවරන්වන් වවනස්වන ආේික තත්ත්ව ග්රහණය කර ග නීම සඳහා එම
ක්රමවේදයන් යාවත්කාලීන කිරීවේ අවශයතාවය යි. ආහාර උද්ධමනවේ යේ ඉහළ
යෑමක් සිදු වූව ද, විභව මට්ටමට වඩා අඩු වූ ආේික වේධනය මධයවේ මතුපිට
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උද්ධමනය

ෙහළ

අගයක

ෙ ව තුණි.

වකාළඹ

ොරිවභෝගික

මිල

දේශකය

(වකා. ො. මි. ද.) ෙදනේ කර ගත් මතුපිට උද්ධමනය, ද නට ක්රියාත්මක වන උද්ධමන
ඉලක්කකරණ රාමුව තුළ ඉලක්කගත ෙරාසය වන, සියයට 4ත් - 6ත් අතර වසර පුරා
රැඳී තිුණි. වේ අතර, ඉල්ුවමන් ඇතිවන උද්ධමන පීඩනය ෙහළ මට්ටමක ෙවතින
බව පිළිබිඹු කරමින් මුලික උද්ධමනය අඩු මට්ටමක ෙ වතුණි. සිේවන කාේතුව තුළ දී
වකාවිඩ් -19 වදවන රැල්වලන් න වත වරක් බලෙෑමට ලක්වීමට වෙරාතුව, වතවන
කාේතුව තුළ දී, විවේෂ්වයන් ම ඊට වෙර කාේතුව හා ස සඳීවේ දී, ආේිකය ස ලකිය
යුතු යහෙත් වේධනයක් වාේතා කවේ ය.
පීඩාවට ෙත් වූ ආේිකයට සහාය සෙයමින් මුදල් ප්රතිෙත්තිය වෙර වනාවු විරූ
මට්ටමට ලිහිල් කිරීම සඳහා අඩු මට්ටවේ ෙ වති උද්ධමනය සහ ඉලක්කගත ෙරාසය
තුළ මනාව ොලනය කරන ලද උද්ධමන අවේක්ෂ්ා තුළින් මහ බ ංකුවට ඉඩ ප්රස්තා
ස ලසුණි. ඒ අනුව, මුදල් ප්රතිෙත්ති සේවේෂ්ණය කඩිනේ කිරීම සඳහා ප්රතිෙත්ති
වොළී අනුොතික සහ වයවස්ථා සංිත අනුොතය ඉතිහාසවේ වමවතක් ෙ වති ෙහළ
ම මට්ටම දක්වා අඩු කර සහනදායී වොළී අනුොතික යටවත් විවේෂ් ණය වයෝජනා
ක්රම අරඹන අතර ම, වතෝරාගත් ණය උෙකරණ මත වොළී අනුොතික සඳහා උෙරිම
සීමාවන් හඳුන්වා දීම ද සිදු කරන ලදී.

තවද, රජවේ හදිසි මුලය අවශයතාවන්

සපුරාලීම සඳහා මහ බ ංකුව විසින් ප්රාථමික වවවළඳවොළ තුළින් භාණ්ඩාගාර
බිල්ෙත් මිලදී ග නීම සිදු කවේ ය. වේ අතර, වෙෞද්ගලික අංශය වවත ලබා වදන ණය
තවදුරටත් ඉහළ න ංවීවේ අරමුණ ඇතිව වද්ශීය මුදල් වවවළඳවොල තුළ ඉහළ
මට්ටවේ අතිරික්ත රවශිලතාවක් රඳවා ග නීම සඳහා මහ බ ංකුව විසින් ඉඩ ප්රස්ථා
ස ලසීය. වමම ස ලකිය යුතු මට්ටවේ මුදල් ප්රතිෙත්ති ලිහිල්කරණ ක්රියාමාේගයන්හි
ප්රතිඵලයක් වලස වවවළඳවොල වොළී අනුොතික විශාල වලස ෙහළ ගිය අතර, ෙදනේ
වොළී අනුොතික වබාවහාමයක් ඉතිහාසවේ ෙ වති අවම මට්ටේ දක්වා ෙහත ව ටුණි.
ඉලක්කේ වදකක මට්ටවේ ෙ වති වබාවහෝ වවවළඳවොල ණය වොළී අනුොතික
විශාල වලස ෙහළ යාවේ ප්රතිඵලයක් වලස නව ණය අනුොතිකවල සාමානයය තනි
ඉලක්කමක මට්ටේ දක්වා අඩු වූ අතර, එමගින් දශකයකට අධික කාලයක් පුරා
උද්ධමනය තනි අගයක මට්ටවේ ෙවත්වාවගන යෑවේ පුේණ ප්රතිලාභය අත්කර
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ග නීමට ආේිකයට හ කියාව ල බිණි. මෑත මාසවලදී වෙෞද්ගලික අංශය සඳහා
ලබාදුන් ණවයහි ක්රමානුකුල ඉහළ යෑමක් දක්නට ල ුණු අතර, රාජය අංශය සඳහා
ලබාදුන් ණය අසාමානය ඉහළ යෑමක් වාේතා කිරීමත් සමඟ, වසංගතය වේතුවවන්
ආේිකවේ ඇති වූ ෙසුබෑම මධයවේ, වයාොර චක්රවේ ෙසුබෑමට ප්රතිවිරුද්ධ
ප්රවණතාවක් නිරූෙණය කරමින් 2020 වසර තුළදී මුදල් ස ෙයුම ස ලකිය යුතු වලස
ඉහළ ගිවේ ය.
වේතමානවේ ෙවතින අඩු වොලී අනුොතික වුහය වේතුවවන්, විවේෂ්වයන් ම සිය
ත න්ෙතු වවනුවවන් අඩු වොලියක් හිමිවන ඉතුරුේකරුවන් වවනුවවන්, විකල්ෙ,
නවය, ආරක්ෂ්ාකාරී සහ ආකේෂ්ණීය මුලය උෙකරණ හඳුන්වා දීම සඳහා රවට්
ප්රාේධන

වවවළඳවොළ

ව ඩිදියුණු

කිරීවේ

අවශයතාව

අවධාරණය

වකවේ.

විවේෂ්වයන් ම, විවිධ මූලය උෙකරණ ආේික වේධනයට අනුග්රහ දක්වන කටයුතු
වවත න ඹුරු කිරීම තුළින් සමස්තයක් වලස මූලය අංශය විසින් ආේික වේධනය
ඉහළ න ංවීවමහි ලා ප්රධාන කාේයභාරයක් ඉටු කිරීම අවශය වේ.
වසංගතවේ ආරේභක අවධිවේ දී ද ඩි බලෙෑමට ලක් වූ විවද්ශීය අංශය 2020 වසවේ
ම ද සිට යළිත් ස ලකිය යුතු ප්රගතියක් අත්කර ගත්වත්ය. අතයවශය වනාවන වවළඳ
භාණ්ඩ ආනයනය සහ බාහිරාභිමුඛ ආවයෝජන සඳහා සීමා ෙ නවීම, වගෝලීය ඛනිජ
වතල් මිල ගණන් ෙහළ මට්ටමක ෙ වතීම වමන් ම විවදස්ගත ශ්රමිකයන්වගන් ලද
වේෂ්ණ අවේක්ෂිත ප්රමාණයට වඩා ඉහළ යෑම, විනිමය අනුොතිකය මත ඇති පීඩනය
සහ විවද්ශීය අංශවේ අභිවයෝග ොලනය කිරීමට විශාල වලස උෙකාරී විය. විවද්ශීය
ජංගම ගිණුවේ වේෂ්ය ශක්තිමත් කිරීමට දායක වවමින්, 2020 වසවේ දී වවළඳ භාණ්ඩ
ආනයන ෙහළ යෑමත් සමඟ වවළඳ හිඟය ස ලකිය යුතු වලස අඩු විය. වසංගතවේ
බලෙෑම වේතුවවන් සංචාරක වයාොරවයන් සහ වවනත් වස්වා අෙනයනවයන් ලද
ඉෙ යීේ අඩු විය. එහි බලෙෑම තරමක් දුරට අඩු කරමින්, විවදස්ගත ශ්රමිකයන් මුහුණ
ෙෑ විවිධ අභිවයෝග මධයවේ වුව ද විවද්ශ වස්වා නියුක්තිකයන්වේ වේෂ්ණවල ස ලකිය
යුතු ඉහළ යෑමක් දක්නට ල ුණි. රටවල් අතර මූලය ප්රවාහ වකවරහි වසංගතය
මගින් ද ඩි බලෙෑමක් ඇති විය. න ගී එන සියු ආේිකයන් සියල්ලම ොවේ අත් දුටු
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ෙරිදි, රට වවත සෘජු විවද්ශ ආවයෝජන ගලා ඒම අඩු වූ අතර, රුපියල්වලින් නාමනය
කරන ලද රාජය සුරැකුේෙත් හා වකාටස් වවවළඳවොලවලින් මුදල් බ හ රට ගලා
යෑමක් වාේතා වූව ද, වද්ශීය ආවයෝජකයින්වේ සක්රිය දායකත්වය සහිතව වකාටස්
වවවළඳවොල ස ලකිය යුතු මට්ටමින් සාේථකව ක්රියාකාරී විය. වකවස් වවතත්, දළ
නිල සංිත ද ප්රමාණවත් මට්ටමක ෙ වති අතර, ශ්රී

ලංකා රුපියල සාවේක්ෂ්ව

ස්ථාවරව ෙ වතුණි. මහ බ ංකුව ඉන්දියානු සංිත බ ංකුව සමඟ විවද්ශ මුදල් හුවමාරු
ගිවිසුමකට එළඹි අතර, විවද්ශ විනිමය රවශීලතා අවශයතා සපුරන තාවකාලික
ප්රභවයක් වලස නිේවයෝක්හි වෙඩරල් සංිත බ ංකුව සමඟ ප්රති මිලදී ග නීවේ
ගිවිසුමකට ද එළඹුණි. දුෂ්කර තත්ත්වයන් මධයවේ වූව ද මහ බ ංකුව විසින් සංිත
වේධනය කර ග නීම සඳහා වද්ශීය විවද්ශ විනිමය වවවළඳවොවළන් විවද්ශ විනිමය
මිලදී ග නීම අඛණ්ඩව සිදු කළ අතර, 2020 වසවේ දී ශුද්ධ මිලදී ග නීේ එ.ජ. වඩාලේ
මිලියන 300ක් ෙමණ විය. ඉදිරි කාල සීමාව තුළ දී විවද්ශීය අංශවේ ස්ථාවරත්වය
ෙවත්වා ග නීමට සහාය දක්වමින් මහ බ ංකුවට විවද්ශ විනිමය මිලට ග නීවේ
ක්රමවේදය ඒ අයුරින්ම ෙවත්වාවගන යෑම සඳහා අෙනයන ප්රවේධනය කිරීම, වද්ශීය
නිෂ්ොදනය ව ඩි දියුණු කිරීම සහ ආනයන වියදේ අඩු කිරීම සඳහා වන ප්රතිෙත්ති
උෙකාරී වනු ඇත යි ද අවේක්ෂ්ා වකවේ.
ආේික ෙසුබෑම මධයවේ රජවේ ආදායම ෙහත ව ටීම වේතුවවන් 2020 වසර තුළ දී
රාජය මුලය අංශවේ ක්රියාකාරිත්වයට ස ලකිය යුතු බලෙෑමක් එල්ල විය. එහි
ප්රතිඵලයක් වලස මතු වූ අයව ය හිඟය, අඩු වියදේ සහිත වද්ශීය මූලාශ්ර හරහා
සේූේණවයන් ම මූලයනය කරන ලද අතර, එමගින් රාජය මූලය මත ඇති කරන
පීඩනය වබාවහෝ දුරට සමනය විය. රජය විසින් සංවේධන අරමුණ වෙරද රිව 2021
වසර සඳහා අයව ය ඉදිරිෙත් කළ අතර, එමගින් වද්ශීය නිෂ්ොදන ආේිකය
ප්රවේධනය වකවේ. ඉදිරිවේ දී, සාේව ආේික ස්ථායිතාව සහ රාජය ණය
තිරසාරභාවය සහතික කිරීම පිණිස ම දි කාලීනව අයව ය හිඟය අඩු කිරීම සඳහා
රජය විසින් ප්රකාශයට ෙත් කරන ලද ස ලසුේ සාේථකව ක්රියාත්මක කිරීම අතිශය
තීරණාත්මක සාධකයක් වේ.
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වසංගතය විසින් මතු කරන ලද විවිධ අවිනිේිතතා සහ වෙර වනාවූ විරූ අභිවයෝග
මධයවේ, 2020 වසවේ දී වද්ශීය මූලය ෙද්ධතිවේ ස්ථාවරත්වය ද අඛණ්ඩව ෙවත්වා
වගන යනු ල බීය. වකාවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය වේතුවවන් පීඩාවට ෙත් වූ වයාොර
සහ පුද්ගලයන්ට සහාය වීම සඳහා මූලය ආයතනවලට අව සි රවශීලතාවය සහ
නමයශීලීබව ලබා දීම සඳහා මහ බ ංකුව සේප්රදාවයන් බ හ ර වූ නියාමන පියවර
රැසක් අනුගමනය කවේය. වේ අතර, අේුදයට ෙත් බ ංකු වනාවන මූලය ආයතන
කිහිෙයක බලෙත්ර අවලංගු කිරීමට ද පියවර ගත් අතර, එව නි සමාගේවල
ත න්ෙත්කරුවන්වේ මුදල් පියවීවේ ක්රියාවලිය වේ වනවිට සිදු වවමින් ෙවතී. බ ංකු
වනාවන මූලය අංශවේ ඇති දුේවලතා සහ අවදානේවලට පිළියේ වයදීම සඳහා,
අභිවයෝගවලට ඔවරාත්තු වදන සහ වහාඳින් ක්රියාත්මක වන බලෙත්රලාභී මූලය
සමාගේ පිහිටුවීවේ ප්රධාන ස ල සුමක් සකස් වකවරමින් ෙවතී.
2020 වසවේ දී මහ බ ංකුව, වගවීේ හා පියවීේ යටිතල ෙහසුකේ ශක්තිමත් කිරීම
සඳහා නව තාක්ෂණයන් ක්රියාත්මක කිරීමට ගත් සිය ප්රයත්න වදගුණ කවේය. ව ඩි වූ
මුදල් ඉල්ුම සපුරාලන අතර ම, වසංගත කාලය තුළ දී අවනකුත් වගවීේ සහ පියවීේ
ෙද්ධතිවල අඛණ්ඩ වමවහයුේ ක්රියාකාරීත්වය ද සහතික කරන ලදී. සාමානය
ජනතාව විසින් ඩිජිටල් වගවීේ යාන්ත්රණයන් භාවිතය ප්රවේධනය කිරීම සඳහා 2020
වසර ඩිජිටල් ගනුවදනු වසර වලස නේ කරන ලද අතර, සාමානය ජනතාව අතර
එව නි යාන්ත්රණ පිළිබඳ ද නුේවත්භාවය සහ වයාේතිය ව ඩි කිරීම සඳහා වබාවහෝ
ප්රවේධන ක්රියාකාරකේ සිදු කරන ලදී. ඉදිරි කාලවේ දී සාමානය ජනතාව විසින් වමම
කාේයක්ෂ්ම වගවීේ ක්රම ව ඩි වශවයන් භාවිත කරනු ඇත යි අපි අවේක්ෂ්ා කරමු.
වසංගතය නිසා මතු වූ දුෂ්කරතා මධයවේ වුව ද, වස්වක අේථසාධක අරමුදවල්
(වස්.අ.අ.) භාරකරු වශවයන්, මහ බ ංකුව විචක්ෂ්ණශීලී ආවයෝජන කටයුතු
සිදුකරමින් සහ එහි සාමාජිකයින්වේ අවශයතා නිසි කලට හා කාේයක්ෂ්මව ඉටු
කරමින් සිය කළමනාකරණ කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කරවගන ගිවේ ය.
අතිශය අභිවයෝගාත්මක තත්ත්වයන් යටවත් රාජය ණය කළමනාකරණය සඵලදායී
වලස සිදු කරන ලදී. වසංගතය නිසා ඇතිවූ සාේව ආේික ග ටුකාරී තත්ත්වය, වසර
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ආරේභවේ සිට සේූේණ වේෂ්යම සඳහා අයව ය ප්රතිොදන වනාම ති වීම සහ ශ්රී
ලංකාව ව නි රටවලට ජාතයන්තර ප්රාේධන වවළඳවොළට ප්රවේශ වීම සඳහා ස ලකිය
යුතු රවශීලතා බාධා ෙ වතීම වේතුවවන් රාජය ණය කළමනාකරණ කාේයය
අභිවයෝග රැසකට මුහුණ දුන්වන්ය. වකවස් වවතත්, ෙවත්නා ප්රතිෙත්තිමය ෙසුබිම
සහ වද්ශීය වශවයන් ෙවත්නා ඉහළ රවශීලතා තත්ත්වයන්වගන් වාසි ලබා ගනිමින්,
2020 වසවේ දී රජවේ මූලය අවශයතා සපුරාලීම සඳහා මහ බ ංකුව මුදල් අමාතයාංශය
සමඟ එක්ව විචක්ෂ්ණශීලී ණය කළමනාකරණ උොය මාේගයක් සාේථකව
ක්රියාත්මක කවේය. තවද, ජාතයන්තර ප්රාේධන වවවළඳවොල තුළ ණය උෙකරණ
ෙදනේ කරගත් මූලය සේොදනයට ෙ වති අභිවයෝග මධයවේ, ද්විොේේවික හා බහු
ොේේවික මූලයන ප්රභව සහ ඒකාබද්ධ මුලයන විකල්ෙ භාවිතය වවත වයාමුවීමට
පියවර ගත් අතර, රජවේ සියුම ණය වගකීේ නිසි කලට ස පිරීමට ෙහසුකේ ස ෙයීය.
මූලය කාේය සාධක බලකාය විසින් 2019 ඔක්වතෝබේ මාසවේ දී ශ්රී ලංකාව අසාදු
වල්ඛනවයන් වහවත් ‘අළු ල යිස්තුවවන්’ ඉවත් කිරීවමන් ෙසුව, මුදල් විශුද්ධිකරණ හා
ත්රස්තවාදයට මුදල් ස ෙයීම ව ළක්වීම සේබන්ධවයන් මූලය ුද්ධි අංශය සහ
අවනකුත් ොේේවකරුවන් විසින් සිදුකරන ලද කාේය අගය කරමින් යුවරෝො
වකාමිසම ද 2020 වසවේ දී ඔවුන්වේ මුදල් විශුද්ධිකරණ හා ත්රස්තවාදයට මුදල්
ස ෙයීම ව ළක්වීමට ඇති ොලන තන්ත්රයන්හි උොයමාේගික දුේවලතා සහිත අධි
අවදානේ වතවන කාණ්ඩවේ රටවල් ල යිස්තුවවන් ශ්රී ලංකාව ඉවත් කවේය.
වසර තුළ දී මහ බ ංකුව සිය ප්රාවද්ශීය සංවේධන කටයුතු ශක්තිමත් කවේය.
වසෞභාගයා වකාවිඩ් - 19 පුනරුද සහන ණය වයෝජනා ක්රමය අදියර තුනක් යටවත්
ක්රියාත්මක කරමින් වසංගත සමවේ දී වයාොර හා පුද්ගලයින්ට මහ බ ංකුව සහාය
විය. ප්රාවද්ශීය කාේයාල හවේ ද සහාය ඇතිව අවනකුත් සංවේධනාභිමුඛ ණය
වයෝජනා ක්රම අඛණ්ඩව ෙවත්වාවගන යන අතර, රට තුළ සේව සහභාගිත්ව
සංවේධනය ප්රවේධනය කිරීවේ සිය ෙරමාේථය ඉටු කර ග නීම සඳහා මූලය
අන්තේගතභාවය ව ඩි දියුණු කිරීමට ද මහ බ ංකුව අඛණ්ඩව කටයුතු කවේය.
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ඉහත සඳහන් කළ ආකාරයට, 2020 වසවේ දී වකාවිඩ්-19 වසංගතවයන් ආේිකයට
ඇති වූ බලෙෑම ලිහිල් කිරීම සඳහා මහ බ ංකුව අතිශය ව දගත් කාේයභාරයක් ඉටු
කවේය. වසංගතවේ තේජනය තවමත් විශාල වශවයන් ෙවතින බ වින්, 2021 වසවේ
දී ද මුහුණ දීමට සිදුවන අභිවයෝග රැසක් ෙවතී. රට විසින් මුහුණ ො ඇති
තීරණාත්මක ග ටු රාශියක් විසඳීම සඳහා රජවේ ප්රතිෙත්ති රාමුව වන
‘වසෞභාගයවේ ද ක්ම’ මගින් අවේක්ෂා කරන ෙරිදි ඉහළ වේධන මාවතකට වේගවයන්
ගමන්කිරීම අතයවශය බව අපි විේවාස කරමු. අඩු උද්ධමන වාතාවරණය සහ
උද්ධමන අවේක්ෂ්ා මනා වලස ොලනය වී ෙ වතීම ස ලකිල්ලට ගත් කළ, මහ බ ංකුවේ
මධය කාලීන ප්රතිෙත්ති රාමුව මගින් වමම ඉහළ වේධන මාවතකට සහාය වීම සඳහා
ප්රමුඛත්වය ලබා වදනු ඇත. මහ බ ංකුව මූලය ෙද්ධතිවේ ස්ථායිතාව ෙවත්වා ග නීම
සඳහා අඛණ්ඩව කටයුතු කරන අතර ම, ඉල්ුම වේතුවවන් මිල ස්ථායිතාවයට ඇති
විය හ කි අභිවයෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා මිල ප්රවණතා පිළිබඳව ද සුෙරීක්ෂ්ාකාරීව
කටයුතු කරනු ඇත.
උක්ත කරුණු මගින් 2021 වසවේ වෙර ද ක්ම සඳහා වන ෙසුබිම ෙ හ දිලි වකවේ.
වමහිදී ඉදිරිෙත් වකවරන මහ බ ංකුවේ පුළුල් ප්රතිෙත්ති රාමුව මගින් ආේිකවේ
සියු ොේේවකරුවන්ට තමන්වේ මෑත කාලීන සහ ම දි කාලීන ප්රතිෙත්ති ස ලසුේ
සකස්කර ග නීමට අනුබල ලබා වදනු ඇත.
2021 වසවේ ප්රතිෙත්ති වෙර ද ක්ම මාතෘකා තුනක් යටවත් වෙළග ස්වේ:
2 වන් පකාටස: 2021 වසර සහ ඉදිරිය සඳහා මුදල් ප්රතිෙත්ති උොයමාේග සහ
ප්රතිෙත්ති
3 වන් පකාටස: 2021 වසර සහ ඉදිරිය සඳහා මූලය අංශවේ ක්රියාකාරිත්වය සහ
ස්ථාවරත්වය සඳහා අදාළ වන මහ බ ංකු ප්රතිෙත්ති, සහ
4 වන් පකාටස: මහ බ ංකුවේ සහායක සහ නිවයෝජිත කාේයයන් සඳහා අදාළ
ප්රතිෙත්ති
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2. 2021 වසර සහ ඉදිරිය සඳහා මුදල් ප්රතිෙත්තති උොයමාර්ග සහ ප්රතිෙත්තති
අවනකුත් වගෝලීය ආේිකයන් වමන්ම ශ්රී ලංකාව ද 2020 වසවේ දී, විවේෂ්වයන් වදවන
කාේතුවේ දී, ස ලකිය යුතු ආේික ෙසුබෑමකට ලක් විය. උද්ධමනය ොලනය වී ඇති
වාතාවරණයක් යටවත්, වසංගතවයන් පීඩාවට ෙත් ආේිකය නගාසිටුවීමට සහාය
වීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව වෙර වනාවූ ෙරිමාණයකින් විවිධ ක්රියාමාේග ගනු
ල බීය. වමම ක්රියාමාේග සහ රජය විසින් ආරේභ කරන ලද ආේික පුනේජීවන
ව ඩසටහන් 2020 වසවේ තුන්වන කාේතුව තුළ දී ආේික ක්රියාකාරකේ අවේක්ෂ්ා
කළ ප්රමාණයට වඩා ඉහළ මට්ටමකින් යථා තත්ත්වයට ෙත්වීමට වේතු විය. වකවස්
වවතත්, වකාවිඩ්-19හි වදවන රැල්ල ෙ තිර යෑම, වසවේ අවසාන කාේතුවේ දී
ආේිකය යථා තත්ත්වයට ෙත් වීම වකවරහි යේ දුරකට බලෙෑේ ඇති කවේය. 2020
වසවේ ෙළමු කාේතුවේදී සුළු සංවකෝචනයක් ද, වදවන කාේතුවේදී සාවේක්ෂ්ව විශාල
සංවකෝචනයක් ද වාේතා කිරීවමන් අනතුරුව, ආේිකය වතවන කාේතුවේදී සුළු
වශවයන් ධන වේධනයක් වාේතා කවේය. සිේවන කාේතුවේ ප්රවණතා නිරීක්ෂ්ණය
කිරීවමන් අනතුරුව, ආේිකය වසර තුළ දී සියයට 3.9ක ෙමණ සංවකෝචනය වීමක්
වාේතා කරනු ඇත යි අපි අවේක්ෂ්ා කරමු. අභිවයෝගාත්මක වද්ශීය හා වගෝලීය සාේව
ආේික තත්ත්වයන් මධයවේ ආේිකයට ප්රමාණවත් උත්වත්ජනයක් ලබා දීම සඳහා
මුදල් හා රාජය මූලය ම දිහත්වීේ තුළින් අඛණ්ඩ සහවයෝගය අතයවශය බව මහ
බ ංකුවේ

අදහසයි.

එමනිසා,

ආේික

ක්රියාකාරකේ

අවේක්ෂිත

අන්දමට

යථාතත්ත්වයට ෙත්වීම සහතික කිරීම සඳහා මහ බ ංකුව ද නට ෙවත්නා ලිහිල් මුදල්
ප්රතිෙත්ති ස්ථාවරය 2021 වසවේදී ද අඛණ්ඩව ෙවත්වාවගන යනු ඇත. එවහත්,
උද්ධමන ප්රවණතා වකවරහි ආේිකවේ සමස්ත ඉල්ුම මත ෙදනේව ඇති විය හ කි
ඕනෑම පීඩනයක් වළක්වා ග නීම සඳහා අපි නිරතුරුවම සාේව ආේිකවේ සිදුවන
වවනස්වීේ සමීෙව නිරීක්ෂ්ණය කරන්වනමු.
ෙසුගිය වසර කිහිෙය තුළ ශ්රී ලංකා ආේිකය විභව නිම වුේ මට්ටමට වඩා වබවහවින්
අඩු මට්ටමක ෙවතින බව කවුරුත් දන්නා කරුණක් වන අතර, වකාවිඩ්-19 ෙ තිර යෑම
හමුවේ වමම තත්ත්වය තවත් උග්ර විය. ආේික වේධනය අරමුණු කරගනිමින් 2020
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වසවේ දී හඳුන්වා දුන් හිතකර ප්රතිෙත්ති ක්රියාමාේග මූේත ආේිකයට කාේයක්ෂ්ම
වලස සේවේෂ්ණය වීමට යේ කාලයක් ගතවනු ඇත යි අපි විේවාස කරමු. අහිමි වූ
වේධනය ළඟාකර ග නීමටත්, අවේක්ෂිත ඉහළ වේධන මාවත සමඟ තිරසාරව
යථාතත්ත්වයට ෙත්වීමටත් ආේිකයට යේ කාලයක් අවශය වනු ඇත. ද නට දක්නට
ල වබන ඉහළ මුදල් ප්රසාරණය හ රුණු විට, ආේිකය එහි විභව මට්ටම කරා ළඟා
වන තුරු වද්ශීය ආේිකය තුළ ස ලකිය යුතු ඉල්ුේ පීඩනයක් ඇති වනු ඇත යි
අවේක්ෂ්ා වනාවකවේ. මහ බ ංකුව නිරන්තරවයන් සුෙරීක්ෂ්ාකාරීව කටයුතු කරනු
ඇති නමුත්, ම දි කාලීනව උද්ධමනය ඉලක්කගත සියයට 4-6 ෙරාසවේ ෙවතිනු ඇති
බවට විේවාස වකවේ. වගෝලීය ඛනිජ වතල් මිල ගණන් ඉහළ යෑම සහ වගෝලීය
ඉල්ුවේ ඇති විය හ කි වේධනය වමන් ම, වද්ශීය ස ෙයුේ අංශවේ සාධක මගින් වන
පීඩන ව නි බාහිර සාධකවලින් උද්ධමන අවදානේ ඇති විය හ කිය. අවේක්ෂිත
ෙරාසය තුළ උද්ධමනය ෙවත්වා ග නීම සඳහා මහ බ ංකුව විසින් ගනු ලබන
උත්සාහයට සහාය වන ෙරිදි රජවේ ප්රතිෙත්ති ක්රියාත්මක කිරීම මගින් එව නි
ස ෙයුේ අංශවේ සාධක ොලනය වකවරනු ඇත යි අවේක්ෂ්ා වකවේ.
වසර 12ක් පුරාවට උද්ධමනය තනි අගයක මට්ටවේ ෙවත්වා ග නීවේ ප්රතිලාභය
ඔස්වස් ආේිකය තුළ ස්ිර තනි අගයක වොලී අනුොතික වුහයක් ස්ථාපිත කිරීමට
මහ බ ංකුව බලාවොවරාත්තු වවයි. ඉදිරිවේ දී වවවළඳවොළ වොලී අනුොතික තනි
අගයක මට්ටවේ ෙවත්වාවගන යෑම වකවරහි අෙවේ අවධානය වයාමු කර ඇත. අඩු
වොලී අනුොතිකවලට අනුරූෙ වූ අඩු පිරිව ය ණය ෙහසුකේ මගින් වයාොරික
ප්රජාවට ප්රතිලාභ ල වබනු ඇත. තිරසාර ඉහළ ආේික වේධනයක් සඳහා අවශය
ෙදනම වන රවට් ආවයෝජන සහ වයවසායකත්වය ප්රවේධනය කිරීම සඳහා වමය
අතයවශය වේ. තිරසාර ෙදනමක් මත අරමුදල් පිරිව ය අඩු මට්ටමක ෙ වතීම, නව
වයාොර ඇතුළු වයාොරවලට ඉහළ වේධන හ කියාවක් ඇති නව කේමාන්ත සහ නව
අංශවලට පිවිසීමට දිරිග න්වීමක් වනු ඇත.
ස්ථාවර ආදායේ උෙයන්නන්, විවේෂ්වයන් ම විශ්රාම ව ටුේ මත ය වෙන වේෂ්ඨ
පුරව සියන් ව නි ඇත ේ සමාජ කණ්ඩායේ ත න්ෙතු වොලී අනුොතික අඩු වීම
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වේතුවවන් ස ලකිය යුතු වලස බලෙෑමට ලක් වන බව මහ බ ංකුව හඳුනාවගන ඇත.
වමම ග ටුව සඳහා දිගු කාලීන තිරසාර විසඳුම වනුවේ ආදායේ වේධනය සහ වොදු
අරමුදල්, රක්ෂ්ණ හා ආදායේ වයෝජනා ක්රම, විශ්රාම ව ටුේ සහ විශ්රාම ප්රතිලාභ
වයෝජනා ක්රම හා සේබන්ධ ආයතනික වේධනයන් ය. සමාජවේ අවදානමට ලක්විය
හ කි එව නි අංශ සඳහා සහාය වන නව මූලය උෙකරණ ව ඩි දියුණු කිරීම සඳහා මහ
බ ංකුව මූලය අංශය සමඟ අඛණ්ඩව කටයුතු කරනු ඇත. රාජය ආයතන වමන් ම,
වෙෞද්ගලික අංශවේ වස්වකයන්හට අනුග්රහය ද ක්වීම සඳහා දායකත්ව විශ්රාම ව ටුේ
ක්රමයක් හඳුන්වා දීමට රජය ද වයෝජනා කර තිවේ. 2021 අයව ය මගින් වයෝජනා කළ
ෙරිදි, අඩු උද්ධමනය සහ අඩු වොලී අනුොතික ෙවතින වාතාවරණයක් තුළ ආේික
වශවයන් අවදානමට ලක්විය හ කි කණ්ඩායේවලට සහාය වීම සඳහා වවනත් සමාජ
ආරක්ෂ්ණ ජාල වයෝජනා ක්රම පිහිටුවීමට ද අවේක්ෂ්ා වකවේ.
ණය වොලී අනුොතික ෙහළ මට්ටමක ෙ වතීම සහ වවළඳවොවේ ප්රමාණවත්
රවශීලතා මට්ටේ ෙ වතීම, අඩු පිරිව ය ණය වශවයන් වෙෞද්ගලික අංශයට අරමුදල්
ස ෙයීම සදහා උෙකාරී වේ. වෙෞද්ගලික අංශයට සෙයන ණය 2021 වසවේ දී සියයට
14.0කින් ෙමණ සහ ම දි කාලීනව අවම වශවයන් වාේෂිකව සියයට 12.0 - 12.5කින්
ෙමණ වේධනය වනු ඇත යි මහ බ ංකුව අවේක්ෂ්ා කරන අතර, එමගින් ආේිකවේ
අවේක්ෂිත වේධනය ළඟා කර ග නීමට සහායක් ල වබනු ඇත.
අඩු වොලී අනුොතික වුහයක් තිරසාරව ෙවත්වාග නීම සඳහා, අතයවශය වනාවන
ආනයන හා ආවයෝජන වලස විවද්ශ විනිමය විශාල වශවයන් රවටන් බ හ රට
ගලායෑම අවම කිරීම අතයවශය වන අතර, එමගින් වද්ශීය නිෂ්ොදන ආේිකයට
ලිහිල් මුදල් ප්රතිෙත්ති තත්ත්ව මගින් අවේක්ෂිත ප්රතිලාභ ලබා ග නීමට ඉඩ ස ලවසයි.
ආේිකවේ හඳුනාගත් අංශවලට සහාය වීම සඳහා මුදල් ප්රතිෙත්තිය ද වයාමු
වකවරනු ඇති අතර, සියු ොේේවකරුවන් සමඟ අදහස් හුවමාරුවකින් අනතුරුව
ප්රමුඛතා අංශ සහ ශීග්රවයන් වේධනය වන කේමාන්ත සඳහා ණය ලබා දීවේ ඉලක්ක
වසර තුළදී හඳුන්වා වදනු ඇත.
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සමස්තයක් වශවයන්, වවළඳවොළ ආේික රාමුවක් තුළ ක්රියාත්මක වන අතර ම,
1977 වසවේ සිට හඳුන්වා වදනු ල බූ විවෘත ආේික ප්රතිෙත්තිවල ක්රියාකාරීත්වය ද ඩි
වලස විමේශනයට ලක් වකවරනු ඇති අතර, කාේමික ආේිකයක් බවට ෙත්වීම
උවදසා, රටට සහ එහි ආේික නිවයෝජිතයින්ට ඉලක්කගත ප්රවේශයක් අනුගමනය
කිරිමට හ කි වනු ඇත. වකටි කාලීන වවළඳවොළ වයාකූලතා සහ වකටි කාලීන
අසීමිත මූලය වාසි මගින් වමවහයවනු ල බීමට වඩා, එව නි දිගුකාලීන අරමුණු සහිත
ප්රතිෙත්ති රාමුවක් මගින් ඉහළ සාේව ආේික ප්රතිලාභ ජනනය කරනු ඇත.
‘වසෞභාගයවේ ද ක්ම’ සහ 2021 අයව ය වල්ඛනවේ දක්වා ඇති ප්රතිෙත්ති රාමුවට
අනුකූලව, වද්ශීය නිෂ්ොදනය, විවේෂ්වයන් කෘෂිකාේමික හා කේමාන්ත අංශ, ව ඩි
දියුණු කිරීම සඳහා රජය ප්රතිෙත්තිමය සහාය ලබා දී ඇත. වමම රාජය මූලය සානුබල
සහ දිරිග න්වීේ වද්ශීය ස ෙයුේ ව ඩි දියුණු කිරීමට උෙකාරී වවමින් රට තුළ ප්රාේධන
ෙදනම පුළුල් කිරීමට දායක වනු ඇත. වමම වේධනයන්, රට ආනයන මත ය පීම අඩු
කරන අතර, කෘෂිකාේමික සහ කාේමික අංශවේ ස ෙයුේ වල වද්ශීය නිෂ්ොදන
අනුොත ඉහළ නංවයි. තවද, වද්ශීය ස ෙයුම ව ඩිදියුණු කිරීම මගින් ශ්රී ලංකාවේ
විවද්ශීය තරගකාරිත්වය සහ අෙනයන ශකයතාව ඉහළ න ංවවන අතර, වද්ශීය
උද්ධමනවේ කාලීන විචලනයන් ද විශාල වශවයන් අඩු කරයි. රට වේගවත් වේධන
මාවතකට වයාමු කිරීම හා තිරසාරව සමෘද්ධිය ෙවත්වා ග නීම සඳහා සාමූහික
ප්රවේශයක් සහතික කිරීම පිණිස නව සාේව ආේික ප්රතිෙත්ති රාමුවේ වමම අංග
මහ බ ංකුවේ ආේික කළමනාකරණ තීරණවලට වඩාත් සමීෙව ඇතුළත් වකවරනු
ඇත.
අපි අභිවයෝගාත්මක කාලයන් ෙසුකරමින් සිටින්වනමු. නව සහ ඉදිරිවේදී එල්ල විය
හ කි අභිවයෝගයන්ට සාේථකව මුහුණ දීමට හ කිවන ෙරිදි වද්ශීය වමන් ම වගෝලීය
මුදල් හා සාේව ආේික වේධනයන් සමීෙව නිරීක්ෂ්ණය කිරීම ව දගත් වේ. වේ සදහා,
මුදල් ප්රතිෙත්ති තීරණ ග නීවේදී විධිමත් විේවල්ෂ්ණ සිදු කිරීමට මහ බ ංකුව විසින්
සාේප්රදායික වමන් ම සාේප්රදායික වනාවන දත්ත මුලාශ්ර භාවිත කරනු ඇත. අෙ විසින්
සාේප්රදායික දත්ත මුලාශ්ර සහ උද්ධමන අවේක්ෂ්ා සමීක්ෂ්ණ හා වයාොර අවේක්ෂ්ා
පිළිබඳ සමීක්ෂ්ණ ව නි ක්රම භාවිතා කිරීමට අමතරව, නවය ප්රවණතා පිළිබඳ
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අවවබෝධය ව ඩි දියුණු කිරීම සඳහා විකල්ෙ මුලාශ්ර තුළින් ලබා ගන්නා ඉහළ සංඛයාත
දත්ත (high frequency data) වමන් ම ඉතා දියුණු ෙරිගණක මෘදුකාංග මගින්
ලබාගන්නා දත්ත (machine learning) සහ වවනත් දත්ත විේවල්ෂ්ණය සඳහා වන
විදයාත්මක ශිල්පීය ක්රම ඇතුළු නව ක්රමවේද අඛණ්ඩව භාවිතා කරන්වනමු.
ප්රක්වෂ්ෙණ හා ප්රතිෙත්ති විේවල්ෂ්ණ ෙද්ධතිය (Forecasting and Policy Analysis
System) යටවත් අේධ වයූහාත්මක සාේව ආේික ආකෘතිය තුළින් ලබා ගන්නා
ම දිකාලින පුවරෝකථන අෙ විසින් අඛණ්ඩව භාවිතා කරනු ලබන අතර, ප්රධාන
ොේේවකරුවන් වවත මග වෙන්වීම සඳහා උද්ධමනය සහ ආේික වේධනය ඇතුළු
ප්රධාන සාේව ආේික විචලයයන්වේ ඉදිරි කාලීන හ සිරීම පිළිබඳ වතාරතුරු
සෙයන්වනමු. වමම ක්රියාවලිවේ එක් වකාටසක් වලස, වමම වසවේ වදවන භාගවේ සිට
විස්තරාත්මක මුදල් ප්රතිෙත්ති වාේතාවක් ප්රකාශයට ෙත් කිරීමට මහ බ ංකුව අදහස්
කරයි. එමගින් ආේික ප්රවණතා පිළිබඳ විේවල්ෂ්ණයක් වමන් ම, ප්රධාන සාේව
ආේික විචලනයන්වේ වවනස් වීම පිළිබඳ පුවරෝකථන ඉදිරිෙත් කරනු ඇත. සාේව
ආේික පුවරෝකථනයන් වමවස් සන්නිවේදනය කිරීම මගින් විනිවිදභාවය ව ඩි වනු
ඇති බවත්, අනාගත දිශානතිය පිළිබඳ ෙ හ දිලිභාවයක් ලබා වදන බවත්, ම දි
කාලීනව එව නි දිශානති වටා ෙවතින අවදානේ වෙන්වාදිය හ කි බවත් අපි විේවාස
කරමු.
2020 වසර තුළ දී, අෙට අතිශය අභිවයෝගාත්මක විවද්ශීය වාතාවරණයකට මුහුණ
දීමට සිදු වූ බ වින්, රට තුළට ෙ මිවණන විවද්ශ විනිමය ගලා ඒේ දිරිමත් කරන අතර
ම, අතයවශය වනාවන වවළඳ භාණ්ඩ ආනයනය සීමා කිරීම සඳහා ද ඩි ප්රතිෙත්ති
ක්රියාමාේග හඳුන්වා දීමට සිදු විය. විවද්ශ සංිත ක්ෂ්ය වනාවී විනිමය අනුොතිකයට
ඇති පීඩනය ොලනය කිරීමට වමව නි පියවර උෙකාරී විය. වවළඳවොළ බලවේගයන්ට
අනුව විනිමය අනුොතිකය තීරණය වීමට ඉඩ හ රීම පිළිබඳ මහ බ ංකුවේ ස්ථාවරය
ඉදිරිවේදී ද වනාවවනස්ව ෙවතිනු ඇත. වකවස් වවතත්, ඇත ේ වවවළඳවොළ
සහභාගිවන්නන්වේ

සමවේක්ෂ්ණ

ක්රියාකාරකේ

වහෝ

මුදල්

ප්රවාහයන්වේ

වනාග ලපීේ වේතුවවන් විනිමය අනුොතිකවේ ඇතිවන අධික විචලන ද ඩි වලස
අධීක්ෂ්ණය වකවරනු ඇති අතර, සමස්ත ආේිකවේ ව ඩි යහෙත උවදසා නිව රදි
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කිරීවේ ක්රියාමාේග ගනු ඇත. අසීරු කාලවලදී විශාල පිරිසකවේ වියදමින් සුළු පිරිසක්
අනිසි වෙෞද්ගලික වාසි ලබා ග නීමට සිදුකරන වවළඳවොළ හ සිරවීේ කිසිවස්ත් දරා
වනාගනු ඇත. වද්ශීය ආේිකයට බාහිර ක්රියාකාරකේවල වවනස්වීේ මගින් ඇති වන
බලෙෑම

සමනය

කිරීම

සඳහා

විනිමය

අනුොතිකය

තවදුරටත්

කේෙන

අවවශෝෂ්කයක් වලස ක්රියා කරනු ඇති අතර, 2020 වසවේ දී සිදු කළ ෙරිදි, විනිමය
අනුොතිකවේ අනවශය විචලනයන් අවම කිරීම සඳහා වමන් ම, විවද්ශ සංිත
වගාඩන ංවීම සඳහා සුදුසු ෙරිදි ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව වද්ශීය විවද්ශ විනිමය
වවවළඳවොළ වවත ම දිහත් වනු ඇත. මූේත අංශවේ අවේක්ෂිත වේධනයන් විනිමය
අනුොතික ස්ථායීතාව ෙවත්වා ග නීමට උෙකාරී වනු ඇත යි මහ බ ංකුව විේවාස
කරයි. ද්විත්ව හිඟයන් තුළ ොලනය කිරීමට අෙහසු ය යි ස ලවකන වවළඳ හිඟය
ස ලසුේ සහගතව අඩු කළ හ කි බව 2020 වසර සඳහා වන දත්ත මගින් වෙන්නුේ
කර ඇත.
වේ අතර, මහ බ ංකුව සිය ජාතයන්තර ගනුවදනු වාේතාකරණ ෙද්ධතිය (ITRS) වේ
වසර අවසන් වන විට හඳුන්වා වදනු ඇත. 2020 වසර තුළදී වේ හා සේබන්ධ මූලික
කටයුතුවල ස ලකිය යුතු ප්රගතියක් ලබා ඇත. ස්ථාපිත කිරීවමන් ෙසු, ජාතයන්තර
ගනුවදනු වාේතාකරණ ෙද්ධතිය බ ංකු අංශය ඔස්වස් රටවල් අතර සිදු කරන විවද්ශ
විනිමය ගනුවදනු අධීක්ෂ්ණය කිරීම සඳහා පුළුල් වේදිකාවක් සෙයනු ඇත. ස ලසුේ
කර ඇති ෙරිදි වමම වයාෙෘතිය සාේථකව ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ඉදිරි මාස කිහිෙය
තුළ දී බ ංකු අංශවේ අඛණ්ඩ සහවයෝගය අපි අවේක්ෂ්ා කරමු.
වසංගතය සහ එමගින් ඇතිවූ පුළුල් බලෙෑේ අෙවේ ආේික උොය මාේග පිළිබඳව
න වත සිතා බලන වලස අෙ ස මට බල කර සිටියි. අතීතවේ දී, ආේික සංවේධනය
ඇති කිරීම සඳහා අෙ ජාතයන්තර වවවළඳවොවළන් සහ බහුොේේවීය ආයතනවලින්
ණය ලබා ගත් අතර, එහි ප්රතිඵලයක් වලස අෙවේ විවද්ශ ණය ස ලකිය යුතු වලස
ඉහළ ගිවේය. 2009 වසවේ සිට ඇරඹි විවද්ශ වාණිජ ණය ග නීේ, ආරේභක වසරවල
අඩු මට්ටමක ෙ වතුණි. 2009 සිට 2014 දක්වා ආරේභක වසර හය තුළ නිකුත් කරන
ලද මුළු ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව බ ඳුේකර ප්රමාණය ඇමරිකානු වඩාලේ මිලියන
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5,000කි. ඉන් අනතුරුව, 2015 සිට 2019 දක්වා ෙස් වසරක කාලය තුළ නිකුත් කරන ලද
ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව බ ඳුේකර ප්රමාණය ඇමරිකානු වඩාලේ මිලියන 12,050 දක්වා
ඉහළ වගාස් ඇති අතර එමඟින් වාණිජ ප්රභවයන්වගන් ලබාගත් රවට් විවද්ශ ණය
ස ලකිය යුතු වලස ඉහළ න ංවී තිවේ. වේතමාන වවළඳවොළ තුළ අනුගමනය
වකවරන වගෝලීය අවදානේ මග හරවා ග නීම සහ මූලය වවළඳවොළ විචලනයන් ශ්රී
ලංකාවේ විවද්ශ මූලයකරණ අවේක්ෂ්ාවන්ට අහිතකර වලස බලො ඇත. එව නි
ෙසුබිමක් තුළ, සංවේධන වයාෙෘති සඳහා අරමුදල් සෙයා ග නීමට වද්ශීය මූලය
ප්රභවයන් කරා වයාමු වීම සඳහා රජය විසින් ගනු ල බූ ප්රතිෙත්තිමය තීරණය අගය
කළ යුතු වේ. වමම ක්රියාමාේගවලට සහාය වීම සඳහා, රාජය අංශය වමන් ම
වෙෞද්ගලික අංශය විසින් ද ක්රියාත්මක කරනු ලබන වේධනය අරමුණු කරගත්
වයාෙෘති සඳහා වද්ශීය අරමුදල් ප්රභවයන් උෙරිමවයන් වයාදවමින් මූලය වවළඳවොළ
සක්රීය වලස දායක වීම අවශය වේ.
වමව නි අභිවයෝගාත්මක කාලවල දී ආේිකය වමවහය වීම සඳහා මහ බ ංකුව සහ
රජය අඛණ්ඩව සහවයෝගවයන් කටයුතු කරනු ඇත. අවශය රාජය මූලය අවකාශය
සාක්ෂ්ාත් කර ග නීමට සහ 2025 වසර වන විට අවේක්ෂිත ඉලක්කය වන දළ වද්ශීය
නිෂ්ොදිතවයන් සියයට 4ක හිඟයක් දක්වා අයව ය හිඟය අඩු කර ග නීම සඳහා
රජවේ ම දි කාලීන රාජය මූලය රාමුව අවේක්ෂිත ෙරිදි සාේථකව ක්රියාත්මක කිරීම
අතයවශය වේ. වමය මිල ස්ථායීතාවයකින් යුත් තිරසාර ස්ථාවර වේධනයක් අවේක්ෂ්ා
කරන ව ඩපිළිවවළ සඳහා මහත් වස් ප්රවයෝජනවත් වනු ඇත. අඩු උද්ධමනය, අඩු
වොලී අනුොතික වාතාවරණය තිරසාරව ෙවත්වා ග නීමට උෙකාරී වවමින් රජවේ
වමන් ම වෙෞද්ගලික අංශවේ අරමුදල් පිරිව ය අඩු කරනු ඇත. ආේිකය අවේක්ෂිත
වේධන මාවත ඔස්වස් වමවහයවීම සඳහා අතයවශය වුහාත්මක වවනස්කේ
හඳුන්වා දීමට හා ක්රියාත්මක කිරීමට මහ බ ංකුව රජය සමඟ එක්ව කටයුතු කරනු
ඇත. රජවේ ආදායම ඉහළ න ංවීම සහ රජවේ වියදේ අවම කිරීම අරමුණු කර ගත්
පියවර සමඟ, වමම වුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කිරීම, ඉදිරිවේ දී රාජය
ණවයහි තිරසාර බව සහ ෙහසු කළමනාකරණය සහතික කිරීම සඳහා අතයවශය
වේ. වේ අතර, අවශය බදු ප්රතිසංස්කරණ වමන් ම, වයවස්ථාදායක ප්රතිසංස්කරණ
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තුළින් රජය ආවයෝජනය සඳහා හිතකර ෙරිසරයක් නිේමාණය කර ඇති අතර,
එමගින්

ශ්රී

ලංකාව

වද්ශීය

වමන්ම

විවද්ශ

ආවයෝජන

සඳහා

එක

වස්

විේවාසදායී වවළඳවොළක් බවට ෙත් කර තිවේ. තවද, වද්ශීය ආවයෝජකයින්ට
අවස්ථා ලබා වදන අතර ම, විවද්ශීය අරමුදල් සෙයන වයාෙෘති සඳහා වතෝරා ග නීවේ
ප්රවේශයක් අනුගමනය කරන බව රජය නිවේදනය කර ඇත. වමවස් විවද්ශ ණය
හිතකර මට්ටමක ෙවත්වාග නීම සහ වද්ශීය වමන්ම විවද්ශීය සෘජු ආවයෝජන සඳහා
දිරිග න්වීේ ලබා දීම ඉදිරිවේ දී විවද්ශ ණය ඒකාග්රතාවය ෙවත්වා ග නීමට ඉවහල් වන
අතර ම, නිල සංිත හා විනිමය අනුොතිකය මත ඇති වන පීඩනයන් අවම කරයි.
2021 අයව වයන් වයෝජනා කළ ෙරිදි, වකාළඹ වරාය නගර විවේෂ් ආේික කලාෙය
න වගනහිර සහ බටහිර වවළඳවොළ සේබන්ධ කරන ආකේෂ්ණීය වයාොරික
මධයස්ථානයක් වලස සංවේධනය කිරීම, වකාළඹ සහ හේබන්වතාට වරායන් වවළඳ
මධයස්ථාන වලස ප්රවේධනය කිරීම සහ උොයමාේගික සංවේධන ෙනත යටවත්
වද්ශීය හා විවද්ශීය වෙෞද්ගලික ආවයෝජකයින් සඳහා නවීන ආවයෝජන කලාෙයක්
ඇති කිරීම මගින් ඉදිරිවේ දී ස ලකිය යුතු විවද්ශ ප්රාේධන ප්රවාහ රට වවත ල වබනු
ඇත යි අවේක්ෂ්ා වකවේ. ප්රාේධන ප්රවාහ, අනුමත කළ හ කි වයාෙෘති ණය සහ මිත්ර
රටවලින් ල වබන සහවයෝගය ආදී වශවයන් රට වවත ල වබනු ඇත යි අවේක්ෂ්ා
වකවරන විවද්ශ විනිමය අරමුදල් ල බීමත් සමඟ විනිමය අනුොතිකය මත පීඩනයක්
ඇති වනාවන වලස, ප්රමාණවත් සංිත මට්ටමක් ෙවත්වා ග නීම සඳහා අෙනයන
ආදායවමන් සහ විවද්ශ වස්වා නියුක්තිකයන්වේ වේෂ්ණයන්වගන් ස ලකිය යුතු
ප්රමාණයක් වවළඳවොවළන් මිලදී ග නීමට මහ බ ංකුව අවේක්ෂ්ා කරයි.
මහ බ ංකුව අඛණ්ඩව ූේව දින දේශනයක් මත ෙදනේව සිය මුදල් ප්රතිෙත්ති තීරණ
ප්රකාශයට ෙත් කරනු ඇත. 2021 වසර සඳහා මුදල් ප්රතිෙත්ති තීරණ ප්රකාශයට
ෙත්කරන දින ෙහත ද ක්වේ.
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2021 වසපර් මුදල් ප්රතිෙත්තති තීරණ සන්ිපව්දන්ය කිරීම සඳහා වන් පූර්ව
දින් දර්ශන්ය
ිපව්දන් අංකය

ිපව්දන් දින්ය

1

ජනවාරි 19, අඟහරුවාදා

2

මාේතු 04, බ්රහස්ෙතින්දා

3

අවේල් 08, බ්රහස්ෙතින්දා

4

ම යි 20, බ්රහස්ෙතින්දා

5

ජූලි 08, බ්රහස්ෙතින්දා

6

අවගෝස්තු 19, බ්රහස්ෙතින්දා

7

ඔක්වතෝේබේ 14, බ්රහස්ෙතින්දා

8

වනාව ේබේ 25, බ්රහස්ෙතින්දා
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3. 2021 වසර සහ ඉදිරිය සඳහා මූල්ය අංශයට අදාළ ප්රතිෙත්තති
ඉදිරිවේ දී ඉහළ හා තිරසාර ආේික වේධන මාවතක් වවත ළඟා වීම සඳහා
ආේිකවේ සියුම අංශවල දායකත්වය අතයවශය වේ. සේෙත් කාේයක්ෂ්මව වබදා
හ රීම

තුළින්

ඵලදායිතාව

ඉහළ

න ංවීවමහිලා

රවට්

මූලය

අංශය

ව දගත්

කාේයභාරයක් ඉටු කරයි. වකාවිඩ්-19 වසංගත වයාේතිය මධයවේ, මූලය ෙද්ධතිවයහි
ස්ථායිතාව ෙවත්වාවගන යෑම සඳහා මහ බ ංකුවේ කාේයභාරය එවලසින්ම
ක්රියාත්මක කිරීම 2020 වසවේ දී අභිවයෝගාත්මක විය. වමම වසංගතවයන් වයාොර
හා පුද්ගලයින්ට ඇති කළ අනවේක්ෂිත ප්රතිවිොක මූලය ෙද්ධතිවේ ශක්තිමත් බව
සහ හ කියාවන් ෙරීක්ෂ්ාවට ලක් කවේය. අභිවයෝගාත්මක වගෝලීය හා වද්ශීය
ෙරිසරයක් තුළ ගතික හා අවදානේවලට ඔවරාත්තු දිය හ කි මූලය ෙද්ධතියක්
ෙවත්වාවගන යෑම සඳහා මහ බ ංකුව විසින් ගත් උත්සාහයන්හි දී කාේයක්ෂ්ම
අධීක්ෂ්ණය, නියාමනය, විචක්ෂ්ණශීලී අවදානේ කළමනාකරණය සහ විේවසනීය
වගවීේ හා පියවීේ ෙද්ධති අවශය විය.
වකාවිඩ්-19 වසංගතය ෙ තිර යත් ම, මහ බ ංකුව තමන් විසින් ම වමවහයවනු ල බ
ක්රියාවට න ංවූ තීරණවලට වමන්ම, බලෙෑමට ලක් වූ වයාොර හා පුද්ගලයින්ට සහන
ස ලසීමට අති ගරු ජනාධිෙතිතුමා විසින් නිකුත් කරන ලද නිවයෝගයට අදා ළව
අමාතය මණ්ඩලය විසින් ගනු ල බූ තීරණයට මූලය ෙද්ධතිය හරහා ෙහසුකේ
ස ලසීමට ද කඩිනේ පියවර ගත්වත්ය. එබ වින්, 2020 වසවේ දී විවිධ ප්රතිෙත්ති,
වමවහයුේ හා නියාමන ක්රියාමාේග රැසක් ක්රියාත්මක කරන ලදී. වබාවහෝ වයාොර
හා පුද්ගලයින්වේ මුදල් ප්රවාහ වසංගතවේ බලෙෑමට ලක් වූ බ වින්, නිෂ්ොදන, වස්වා,
කෘෂිකේමාන්ත හා ඉදිකිරීේ අංශවල නිය ළී සිටින සුදුසුකේලත්, ලබා ගත් ණය හා
සේබන්ධව සක්රීය හා අක්රීය කුඩා හා මධය ෙරිමාණ වයවසායයන් සඳහා ණය සහන
කාල සීමාවන් හා කාරක ප්රාේධන ෙහසුකේ ඇතුළු සහන මාලාවක් ලබා දීමට මහ
බ ංකුව විසින් බලෙත්රලාභී බ ංකුවලට නිවයෝග කරන ලදී. වකාවිඩ්-19 වදවන රැල්ල
වේතුවවන් වයාොර හා පුද්ගලයින් මුහුණ වදන දුෂ්කරතා ස කිල්ලට ගනිමින්,
බලෙෑමට ලක් වූ වයාොර හා පුද්ගලයින්ට ප්රදානය කර තිබූ ණය සහන කාලසීමාවන්
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තවදුරටත් දීේඝ කිරීමට බලෙත්රලාභී බ ංකුවලට උෙවදස් ලබා වදන ලදී. මීට අමතරව,
සමාන මාසික වාරිකවලින් ආෙසු අය කරගන්නා ණය හා සේබන්ධව, ණය සහන
කාලසීමාවට අදාළ වන වොලිය උෙරිම වශවයන් සියයට 7.00ක වාේෂික වොලියකට
සීමා කිරීමට ද, වොදු ප්රවාහන වස්වා සෙයන බස් රථ සඳහා ලබා දී ඇති කල් බදු
ෙහසුකේ වවනුවවන් අය කරන වොලිය වාේෂිකව සියයට 4.00කට සීමා කිරීමට ද
බලෙත්රලාභී බ ංකුවලට දන්වන ලදී. සුදුසුකේ ලත් කුඩා හා මධය ෙරිමාණ ණය
ග නුේකරුවන් සඳහා ණය සහන වයෝජනා ක්රම ද ක්රියාත්මක කරන ලදී. වේ
සේබන්ධවයන්, සුදුසුකේ ලත් ගනුවදනුකරුවන්හට කාරක ප්රාේධනය සහනදායී
වොලී අනුොතික යටවත් ලබා දීමට මහ බ ංකුව අදාළ බ ංකුවලට ෙහසුකේ සලසන
ලදී. කුඩා ෙරිමාණ ණය ග නුේකරුවන්ට අනුග්රහ ද ක්වීම සඳහා, අගරු වචක්ෙත්
ගාස්තු, වගවීේ අත්හිටුවීවේ ගාස්තු සහ ණය වගවීම ප්රමාද වීවේ දී අයකරන ගාස්තු
යනාදිය අය කිරීම අත්හිටුවීමට

බ ංකුවලට නිවයෝග කරන ලදී. අක්රීය ණය

ගනුවදනුකරුවන්වගන් ණය අය කර ග නීවේ ක්රියාමාේග ද අත්හිටුවනු ල බූ
අතර, අක්රීය ණය සඳහා අය කරන දඩ වොලිය අත්හරින ලදී.
කුඩා ෙරිමාණ ණය ග නුේකරුවන්ට සහනයක් වලස සහ මුදල් ප්රතිෙත්ති ක්රියාමාේග
වවළඳවොළ වවත ගලා යන මූලය සේවේෂ්ණ යාන්ත්රණය ව ඩිදියුණු කිරීම සඳහා මහ
බ ංකුව විසින් අධික ය යි සලකනු ල බූ විවේෂිත ණය අනුොතික අඩු කිරීම සඳහා
ඉලක්කගත ක්රියාමාේගයක් වලස, ණයෙත්, රන් භාණ්ඩ උකස් කිරීම, කලින් අනුමත
කරගත් තාවකාලික අයිරා, දඩ වොලී අනුොතික සහ නිවාස ණය ව නි ණය වේග මත
උෙරිම වොලී අනුොතික ද ෙනවන ලදී.
ආේිකවේ අවනකුත් අංශවල මූලයමය අවශයතා සපුරා ග නීම සඳහා ෙහසුකේ
ස ලසීම මූලය අංශවේ ෙරමාේථය වන බ වින්, මහ බ ංකුව විවේෂිත ක්රියාමාේග
ක්රියාත්මක කරනු ල බූ අතර, එමගින් බ ංකුවල රවශීලතා තත්ත්වය මත ඇති විය
හ කි අහිතකර බලෙෑම මග හරවා ග නීවේ අවේක්ෂ්ාවවන් බ ංකුවලට රවශීලතාව
සෙයමින් මූලය අංශය මත වන පීඩනය අවම කරන ලදී. ඒ සමඟම, වලෝක බ ංකුව,
ජාතයන්තර මූලය සංගමය සහ ආසියානු සංවේධන බ ංකුව ආදී බහුොේේවීය මූලය
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සංවිධානවල ආවයෝජන තුළින් බ ංකු ෙද්ධතියට ල වබන ප්රතිලාභ සලකා බලමින්,
බ ංකු ෙනත යටවත් නිකුත් කර ඇති විධානවලට විවිධ සංවශෝධන සිදු කරන ලදී.
දුෂ්කරතා මධයවේ වුව ද, සංස්ථාපිත ආදායේ බදු සහ අවනකුත් බදු අනුොතික අඩු
කිරීම මගින් ඇති වූ සහාය ද සමඟ 2020 වසවේ දී බ ංකු අංශය පුළුල් වූ අතර, එමගින්
ලාභ සහ බදු වගවීවමන් ෙසු හිමිකේ මත ප්රතිලාභ ව ඩිවීමක් ද, ප්රාේධනය සහ
රවශීලතාව නියාමන අවම අවශයතාවයට වඩා ඉහළ මට්ටමකින් ෙවත්වා ගනිමින්
කේෙනවලට ඔවරාත්තු දීම සඳහා බ ංකු අංශය සතු හ කියාව ඉහළ යෑමක් ද
වෙන්නුේ කරයි.
2020 වසර තුළ දී, බ ංකු අංශයට සහ මූලය ෙද්ධතියට ලබා දී ඇති විවිධ සහාය සහ
නීති ලිහිල් කිරීේවල අරමුණ වූවේ එක් අතකින් මූලය ෙද්ධතිය ආරක්ෂ්ා කිරීමත්,
අවනක් අතින් ආේිකය වේගවයන් යථා තත්ත්වයට ෙත්කිරීම සඳහා ෙහසුකේ
ස ලසීමත් ය. එබ වින්, වමම ලිහිල් කිරීේවල ප්රතිලාභ තම ගනුවදනුකරුවන් වවත
ලබා වදන වමන් බලෙත්රලාභී බ ංකු සහ වවනත් මූලය ආයතනවලින් ඉල්ලා සිටින
අතර, එමගින් වයාොර සහ පුද්ගලයින් සඳහා හිතකර මූලය වාතාවරණයක් ඇති
කරමින් අවනයෝනය

වශවයන් වාසිදායක

ආේික

ෙරිසරයක්

තුළ ආේික

ක්රියාකාරකේ වේගවයන් යථා තත්ත්වයට ෙත් කිරීමට හ කි වනු ඇත. නව සාමානයය
(New Normal) ෙසුබිේ තත්ත්වයන් ස ලකිල්ලට ගනිමින් මූලය අංශය නව වයාොර
ආකෘතියක් නිේමාණය කළ යුතු අතර, එය වඩාත් ොරිවභෝගික වක්න්ීය විය යුතු ය.
මහ බ ංකුව වේ වන විට මූලය සමූහයන්හි අවදානේ මත ෙදනේව සිදු වකවරන
ඒකාබද්ධ අධීක්ෂ්ණවලදී (Group-wide Consolidated Supervision) අනුගමනය කළ යුතු
සමූහ ඒකාබද්ධ අධීක්ෂ්ණ රාමුවක් සකස් කිරීවේ කටයුතු සිදු කරමින් සිටියි. අදාළ
අධීක්ෂ්ණ බලධාරීන්වේ නිරීක්ෂ්ණ මත ෙදනේව, මහ බ ංකුව සීමිත ඒකාබද්ධ
අධීක්ෂ්ණයන් සිදු කරමින් 2020 වසවේ දී ඒකාබද්ධ අධීක්ෂ්ණ රාමුව ක්රියාත්මක කිරීම
ආරේභ කවේ ය. මීට අමතරව, 2020 වසවේ ෙ වති අසාමානය තත්ත්වයන් ස ලකිල්ලට
ගනිමින්, 2021 වසර තුළ හ කි සෑම අවස්ථාවකදී ම බලෙත්රලාභී බ ංකු හා සේබන්ධ
වවනත් නියාමන ලිහිල් කිරීේ සිදු කිරීමට මහ බ ංකුව සලකා බලනු ඇත. රවට් මූලය
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ෙද්ධතිය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා බලෙත්රලාභී බ ංකුවල වනතික හා
නියාමන රාමුව ව ඩි දියුණු කිරීවේ අරමුණින් වමම වසර තුළ දී බ ංකු ෙනත
සමාවලෝචනය කිරීමට මහ බ ංකුව අවේක්ෂ්ා කරයි. සංවේධන බ ංකු ව නි හඳුනාගත
හ කි විවේෂ් වවවළඳවොළ සඳහා වස්වා සෙයන බ ංකු ආයතන පිළිගනු ල වේ. විශාල
වාණිජ බ ංකු කලාපීය වවවළඳවොළ දක්වා වයාේත කිරීවේ මාේග පිළිබඳව වසායා
බ ලීමට දිරිගන්වනු ලබයි. වඩාත් සුදුසු වලස ශක්තිමත් මූලය තත්ත්වයන් සහ ශකය
වයාොර ආකෘතීන් ඇති විශාල බ ංකු සමඟ කුඩා හා මධය ෙරිමාණ බලෙත්රලාභී
බ ංකු ඒකාබද්ධ වීවේදී වවවළඳවොළ විසින් වමවහයවනු ලබන ඒකාබද්ධ කිරීවේ
ක්රියාවලිය ක්රියාත්මක වීමට මහ බ ංකුව තවදුරටත් ෙහසුකේ සලසනු ඇත.
අේුදකාරී අවස්ථා සඳහා වෙර සූදානේ වීවේ අවශයතාවය වකාවිඩ්-19 වසංගතය
මගින් අවධාරණය වකරිණි. අහිතකර අවස්ථාවන්ට

කාේයක්ෂ්ම වලස ප්රතිචාර

ද ක්වීවේ හ කියාව ව ඩි දියුණු කරමින් අේුදකාරී අවස්ථා සඳහා වෙර සූදානම
ශක්තිමත් කිරීමට බලෙත්රලාභී බ ංකු සිය ප්රතිසාධන ස ලසුේ ක්රියාත්මක කළ යුතුව
ඇත. ඒ සඳහා අවශය මාේවගෝෙවද්ශ ස ෙයීම සඳහා අවශය විධිවිධාන ඉදිරිවේ දී
නිකුත් කරනු ඇත. මහ බ ංකුව සිය අධීක්ෂ්ණ ප්රවේශයන් නව සාමානයයට සරිලන
ෙරිදි අනුවේතනය කරනු ඇත. බලෙත්රලාභී බ ංකුවලට තාක්ෂණික අවදානේ
කළමනාකරණය සහ ඔවරාත්තු දීවේ හ කියාව ව ඩිදියුණු කිරීවේ නියාමන රාමුවක්
ද හඳුන්වා වදනු ඇත. වමමගින් බ ංකුවලට තම වතාරතුරු ෙද්ධති සහ තාක්ෂණික
ක්රමවේදයන් ජාතයන්තර ප්රමිතීන්ට හා යහ භාවිතයන්ට අනුකූලව ව ඩිදියුණු කිරීමට
හා ශක්තිමත් කිරීමට බ ංකු වොළඹවනු ඇත. වේ සේබන්ධවයන්, කෘතිම ුද්ධිය
(artificial intelligence) සහ දියුණු ෙරිගණක මෘදුකාංග ආශ්රවයන් සිදු වකවරන
ඉවගනීවේ (machine learning) හ කියාවන් උෙවයෝගී කර ගනිමින් දත්ත මත ෙදනේව
දුරස්ථ අධීක්ෂ්ණ කටයුතු සිදු කිරීම විධිමත් කිරීම සඳහා අධීක්ෂ්ණ තාක්ෂ්ණය
(SupTech) සහ නියාමන තාක්ෂ්ණ (RegTech) විසඳුේ ක්රියාත්මක කළ හ කි ආකාර
පිළිබඳව මහ බ ංකුව ගවේෂ්ණය කරනු ඇත. එව නි නියාමන රාමුවක් භාවිතයට
ග නීම සහ සහායක මානව සේෙත් ප්රතිෙත්ති අනුගමනය කිරීම තුළින් ඉදිරිවේ දී
මහ බ ංකුවට වේගවයන් විකාශනය වන තාක්ෂණය මත ෙදනේ වූ මූලය

23

නවවෝත්ොදනයන් හා සමගාමීව ගමන් කිරීමට හ කිවන අතර, වමමගින් මූලය ෙද්ධති
ස්ථාවරත්වය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට හ කි වනු ඇත.
ඉදිරිවේ දී, රාජය උකස් හා ආවයෝජන බ ංකුව (SMIB), නිවාස සංවේධන මූලය සංස්ථාව
(HDFC) සහ ප්රාවද්ශීය සංවේධන බ ංකුව (PSB) ඒකාබද්ධ කරමින් ස්ථාෙනය කිරීමට
වයෝජිත ජාතික සංවේධන බ ංකු සංස්ථාව (NDBC) පිහිටුවීම සඳහා මහ බ ංකුව රජය
සමඟ සමීෙව කටයුතු කරමින් ෙහසුකේ ස ලසීම සිදු කරනු ඇති අතර, එය
ශ්රී ලංකාවේ සංවේධන බ ංකුකරණවේ නව යුගයක් බිහි කරනු ඇත.
අවනකුත් වයාොරික අංශ සමඟ බලෙත්රලාභී මුදල් සමාගේ සහ විවේෂිත කල්බදු
මූලයකරණ සමාගේ අංශය ද 2020 වසර තුළ දී ස ලකිය යුතු අභිවයෝගයන්ට මුහුණ
දුන්වන්ය. ඍණාත්මක ණය වේධනය, ලාභදායීත්වය ෙහත ව ටීම හා අක්රීය ණය
අනුොතිකය ඉහළ යෑම වේතුවවන් වමම අංශවේ කාේයසාධනය 2020 වසර තුළ දී
පිරිහීමට ලක් විය. වකාවිඩ්-19 වසංගතය මධයවේ ෙනවන ලද විවිධ සීමාවන්
වේතුවවන් ආේික ක්රියාකාරකේ ෙහත ව ටීම, වමම අංශවේ මන්දගාමීත්වයට
ප්රධාන වශවයන් වේතු විය. දුේවල මූලය තත්ත්වයන් සහිත සමාගේ න වත නගා සිටු
විය හ කි ආකාරය සහ එම සමාගේවල වේෂ් ෙත්රයන්වේ ග ටු නිරාකරණය කිරීම
සඳහා ක්රියාමාේග හඳුන්වා දිය හ කි ආකාරය වකවරහි ස ලකිලිමත් වවමින් මහ
බ ංකුව විසින් ප්රධාන විචක්ෂ්ණශීලී දේශක අඛණ්ඩව අධීක්ෂ්ණය කරන ලදී.
ත න්ෙත්කරුවන් ආරක්ෂ්ා කිරීම සහ මූලය අංශවේ දිගුකාලීන ස්ථායීතාවය සහතික
කිරීම සඳහා අඛණ්ඩව දුේවල කාේයසාධනයක් වෙන්නුේ කළ මුදල් සමාගේවල මූලය
වයාොර කටයුතු අත්හිටුවීමට වහෝ සීමා කිරීමට අවශය ක්රියාමාේගය ගනු ල බීය. තව
ද, වකාවිඩ්-19 වසංගතවයන් පීඩාවට ෙත් වූ වයාොරවලට සහ පුද්ගලයන්ට සහාය
වීම සඳහා, අවශය නමයශීලී බව සෙයමින්, බලෙත්රලාභී මුදල් සමාගේ සහ විවේෂිත
කල්බදු මූලයකරණ සමාගේ සේබන්ධවයන් ක්රියාමාේග කිහිෙයක් හඳුන්වා වදන ලදී.
වකාවිඩ්-19 වසංගතවයන් පීඩාවට ෙත් වූ වයාොරවලට සහ පුද්ගලයන්ට සහන
ස ෙයීම සඳහා බලෙත්රලාභී මුදල් සමාගේ සහ විවේෂිත කල්බදු මූලයකරණ සමාගේ
වවත විධාන නිකුත් කරන ලදී. සුළු හා මධය ෙරිමාණ වයාොර අංශවේ ණය
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ග නුේකරුවන් සඳහා විවේෂ් ණය වයෝජනා ක්රමයක් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශය
මාේවගෝෙවද්ශ සෙයන ලදී. මීට අමතරව, වද්ශීයව එකලස් කරනු ලබන වමෝටේ
රථ සඳහා වටිනාකම මත ණය අනුොතය සේබන්ධව නිකුත් කර තිබූ විධාන
සංවශෝධනය කරන ලදී. වමම අංශය ස ලකිය යුතු පීඩනයකට ලක්ව ඇති බ වින්,
බලෙත්රලාභී

මුදල්

සමාගේ

විසින්

ෙවත්වාවගන

යා

යුතු

රවශීල

වත්කේ

සේබන්ධවයන් ෙවත්නා විධාන බලාත්මක වන දිනය තවදුරටත් දීේඝ කරන ලදී.
ත න්ෙතු ලබා ගන්නා බ ංකු වනාවන ශක්තිමත් මූලය ආයතන ඇති කිරීවේ දී
මුහුණවදන අභිවයෝග විසඳීම සඳහා මහ බ ංකුව අඛණ්ඩව කටයුතු කවේය. ග ටුවට
ලක් වූ ආයතනවල මූලය ශක්තිමත්භාවය සහතික කිරීවේ අරමුණින් යුතුව කඩිනේ
නිව රදි කිරීවේ ක්රියාකාරී රාමුව (Prompt Corrective Active Framework) සඳහා වන
මාේවගෝෙවද්ශ බලෙත්රලාභී මුදල් සමාගේ වවත නිකුත් කරන ලදී. වමමගින් මූලය
ෙද්ධතිය වකවරහි ෙවත්නා මහජන විේවාසය සහ ත න්ෙත්කරුවන්වේ යහෙත
ආරක්ෂ්ා වකවරනු ඇත. වමම මාේවගෝෙවද්ශ 2022 වසවේ ජූලි මස සිට බලාත්මක වේ.
ඇත ේ බලෙත්රලාභී මුදල් සමාගේවල ෙවත්නා වයාොර ආකෘතීන් ශක්තිමත් කිරීම
සඳහා ත්, අසාේථක වීේ ව ළ ක්වීම සඳහා ත්, නියාමන සහ අධීක්ෂ්ණ රාමු කිහිෙයක්
ආරේභ කරන ලදී.
බ ංකු වනාවන මූලය ආයතන අංශය ශක්තිමත් කිරීවේ අවශයතාවය රජය, මහ
බ ංකුව සහ මහජනතාව විසින් වහාඳින් හඳුනාවගන ඇත. එබ වින්, ඉදිරිවේ දී වමම
අංශය ප්රතිවුහගතකරණය කිරීම ජාතික ප්රමුඛතාවයක් වලස සලකා කටයුතු කරනු
ඇත. මහ බ ංකුව විසින් ම දි කාලීන ඒකාබද්ධ ස ල ස්මක් ක්රියාත්මක කිරීමට කටයුතු
කරමින් සිටින අතර, ශක්තිමත් සහ ස්ථාවර බලෙත්රලාභී මුදල් සමාගේවලට රවට්
ආේික අවශයතාවයන්ට ඵලදායී වලස දායක වීමට එමගින් අවකාශ ස ලවසනු ඇත.
ෙවත්නා නියාමන රාමුවට සිදු කිරීමට අවේක්ෂිත වවනස්කේවලින් ල වබන සහවයන්
වමම අංශය ම දි කාලීනව තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට අවේක්ෂ්ා වකවේ.
වේ අතර, නව විේවල්ෂ්ණ ක්වෂ්ත්ර ආවරණය වන ෙරිදි ද නට ෙවත්නා ක්රමවේදය
සමාවලෝචනය කිරීම තුළින් මහ බ ංකුවේ සාේව විචක්ෂ්ණ නිරීක්ෂ්ණ ක්රමවේදය
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තවදුරටත් ශක්තිමත් සහ පුළුල් වකවරනු ඇත. සමස්ත ආේිකයට ප්රතිලාභ ලබා
වදන ශක්තිමත් මූලය ෙද්ධතියක් ස කසීවේ අරමුණින් යුතුව, සාේව විචක්ෂ්ණ
ප්රතිෙත්ති සේොදන ක්රියාවලිය තවදුරටත් ව ඩිදියුණු කරනු ඇත.
2020 වසවේ දී, මහ බ ංකුව කාල නිේණය කරන ලද ක්රියාකාරී ස ල ස්මක් මත
ෙදනේව තිරසාර මූලයනයක් සඳහා වන ඉදිරි ද ක්ම ක්රියාත්මක කිරීමට පියවර
ගත්වත් ය. එම ඉදිරි ද ක්ම යටවත් සාමුහික ප්රගතිය වේගවත් කිරීම සඳහා අන්තේ
නියාමන කමිටුවක් ෙත් කර ඇත. අදාළ ොේේවකරුවන්ට තිරසාර මූලයනය
ප්රාවයෝගිකව සිදු කිරීමට හ කිවන අයුරින්, ජාතයන්තර යහ භාවිතයන්ට අනුකූලව,
2021 වසවේ දී වයෝගය වේගීකරණ ක්රමවේදයක් සකස් කරනු ඇත.
ද නට නියාමනයට ලක් වනාවන මුදල් ණයට දීවේ ක්රියාකාරකේ නියාමනය කිරීම
සඳහා නීතිමය රාමුවක් බලාත්මක කිරීම තුළින් මුදල් ණයට වදන ආයතන හා
සේබන්ධව වඩා යහෙත් සහ වඩා කාේයක්ෂ්ම නියාමන ෙරිසරයක් නිේමාණය කිරීම
අතිශයින්ම ව දගත් වේ. වේ සඳහා, මුදල් මණ්ඩලය විසින් ක්ුර මූලය හා ණය
නියාමන අධිකාරී ෙනත් වකටුේෙත (Microfinance and Credit Regulatory Authority Act
(MCRA)) සඳහා අනුම තිය ලබා දී ඇත. වේ සඳහා අමාතය මණ්ඩලවේ අනුම තිය
අවේක්ෂ්ා වකවේ. බලාත්මක කිරීවමන් ෙසුව වමම ෙනත මූලය ෙද්ධතිවේ
ස්ථාවරත්වය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට සහ රවටහි මූලය අන්තේගතභාවය
ව ඩිදියුණු කිරීමට උෙකාරී වනු ඇත.
විවේෂ්වයන් ම අඩු වොලී අනුොතික ෙවතින වාතාවරණයක් තුළ, ඉහළ ප්රතිලාභ
සඳහා වබාවහෝ විට ඉහළ අවදානමක් ෙවතින බ වින් විකාශනය වවමින් ෙවතින මූලය
ෙද්ධතිය තුළ සිටින සියුම ොේේවකරුවන්ට ව දගත් කාේයභාරයක් ෙ වවේ.
එබ වින්, ත න්ෙත්කරුවන් ආවයෝජන අවස්ථා වතෝරා ග නීවේ දී අවදානේ සහ
ප්රතිලාභ අතර තුලනයක් ෙවත්වා ග නීම පිළිබඳව ස මවිට ම ස ලකිලිමත් විය යුතු
අතර, මූලය ආයතන විසින් අවදානේ ගණනය කර තරගකාරී වලස ප්රතිලාභ ලබා දීම
තුළින් මූලය ෙද්ධතිවේ ඵලදායී බව සහ ශක්තිමත් බව ඇති කළ හ කි වේ. අවනක්
අතට, මූලය අංශය විවේෂ්වයන් ම ොරිසරික තිරසාරභාවය හා තිරසාර සහ ස මට
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ප්රතිලාභ ලබා වදන සංවේධනය සඳහා වන දායකත්වය ව නි සාමානයවයන්
වයාෙෘතිවල දී වනාසලකා හරින ලද ෙ තිකඩයන් පිළිබඳව අවධානය වයාමු කරමින්,
එවන් වයාෙෘති සඳහා ණය ෙහසුකේ ස ලසීම සේබන්ධවයන් දිගුකාලීන ද ක්මකින්
යුතුව කටයුතු කරනු ඇත යි අවේක්ෂ්ා වකවේ.
2020 වසර ඩිජිටල් ගනුවදනු වසර වලස නේ කරන ලදී. එබ වින්, ඩිජිටල් වගවීේ
යාන්ත්රණ මහජනතාව අතර ප්රචලිත කිරීම සඳහා වසර පුරා වනාවයකුත් ප්රවේධන
ව ඩසටහන් ක්රියාත්මක කරන ලදී. LANKAQR යනු මුළු රට ම ආවරණය වන ෙරිදි
ක්රියාත්මක කළ එව නි එක් ක්රියාමාේගයක් වන අතර, ඒ සඳහා ොේේවකරුවන්වගන්
විශාල පිළිග නීමක් ල ුණි. ඇත්ත වශවයන් ම, ඩිජිටල් වගවීේ වේදිකා භාවිත කිරීම
අතිශයින් ප්රවයෝජනවත් බව වසංගත කාලය තුළ දී ෙ හ දිලි විය.
නව තාක්ෂණික ක්රමවේදයන් වකවරහි ව ඩි අවධානයක් වයාමු කිරීම තුළින් 2020
වසවේ දී වගවීේ හා පියවීේ අංශවයහි වමවහයුේ අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක කිරීමට හ කි
විය.

නියාමන

රාමුව

ශක්තිමත්

කිරීම,

ගනුවදනුකරුවන්වේ

අරමුදල්

සහ

වතාරතුරුවල ආරක්ෂ්ාව සහතික කිරීම සහ වගවීේ හා පියවීේවල ෙද්ධතීන්වල
කාේයක්ෂ්මතාව ඉහළ න ංවීම යනාදිය විවේෂ් අවධානයක් වයාමු වූ අංශ විය. ඒ
අනුව, නව වයාෙෘති දියත් කිරීේ ෙරීක්ෂ්ා කිරීම සඳහා අවශය වේදිකාවක් සෙයමින්
මූලය තාක්ෂ්ණ නියාමන ෙරීක්ෂ්ණ අවකාශය (Fintech Regulatory Sandbox) ස්ථාපිත
කරන ලදී. එවස්ම, බලෙත්රලාභී වාණිජ බ ංකු හා සහවයෝගවයන් යුතුව ේවලාක්වච්න්
තාක්ෂ්ණය (Blockchain Technology) ෙදනේ කරගත් ගනුවදනුකරු හඳුනාග නීවේ
(Know-Your-Customer- KYC) ක්රියාවලිය ද ඒ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන දායකයින්
තිවදවනකු විසින් ව ඩිදියුණු කරන ලද අතර, එය ද නට ෙරීක්ෂ්ණ මට්ටවේ ෙවතී. මීට
අමතරව, ප්රාේධන ප්රවාහයන් ආකේෂ්ණය කර ග නීමට හා රටවල් අතර සිදුවන
වවළඳාමට ෙහසුකේ ස ලවසන ෙරිදි ඊ වාණිජය සක්රීය කර ග නීමට හ කි වන ෙරිදි
වවනත් ආකාර වගවීේ යාන්ත්රණයක් ව ඩි දියුණු කිරීමට හා ප්රවේධනය කිරීමට ඇති
හ කියාව ද මහ බ ංකුව ක්රියාකාරීව වසායා බලමින් සිටියි. ශ්රී ලංකාව තුළ විවෘත
බ ංකුකරණයක් ක්රියාත්මක කිරීවේ ක්රමවේදයක් පිළිබඳව විමේශනය වකවරමින්
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ෙවතී. ශ්රී ලාංකීය වන්වාසිකයන් සඳහා සිදු කරන වගවීේ ලබා ග නීමට ෙහසුකේ
ස ලසීමට මහ බ ංකුව වේෙෑල් වයදවුේ (PayPal) ව නි ජාතයන්තර වගවීේ වස්වා
සෙයන්නන් සමඟ ද නටමත් සාකච්ඡා ආරේභ කර ඇති අතර, ඒ සේබන්ධව
ධනාත්මක ප්රතිඵල අපි නුදුරු අනාගතවේ දී බලාවොවරාත්තු වවමු. අනාගත වගෝලීය
මූලය තාක්ෂ්ණය අතයවශවයන් ම ඩිජිටල්කරණය වූවත් ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව ඩිජිටල්
මුදල් (Digital currencies) පිළිබඳ වද්ශීය හා විවද්ශීය ොේේවකරුවන් සමඟ තම
විචාරණය, පිරිව ය ප්රතිලාභ විේවල්ෂ්ණ තුළින් සහ දීේඝ කාලීන දෘෂ්ටි වකෝණයකින්
තවදුරටත් සිදු වකවරනු ඇත.
ශක්තිමත් නිරාකරණ රාමුවක් ෙ වතීම හිතකර

මූලය ෙද්ධතියක අතයවශය

අංගයකි. සමස්ත මූලය ෙද්ධතිවේ ස්ථාවරත්වය ෙවත්වා ග නීවේ අරමුණින්
ශක්තිමත් නිරාකරණ රාමුවක් සකස් කිරීමට මහ බ ංකුව ද නටමත් පියවර වගන
ඇත. මූලය ආයතන අසාේථකවීේ සිදු

වුවවහාත්, කඩිනේ හා කාේයක්ෂ්ම වන්දි

වගවීවේ යාන්ත්රණයක් ක්රියාත්මක කිරිම සහතික කිරීම සඳහා අෙ ද නටමත් ශ්රී ලංකා
ත න්ෙතු රක්ෂ්ණ සහ රවශීලතා ආධාරක වයෝජනා ක්රමවයහි (Sri Lanka Deposit
Insurance and Liquidity Support Scheme) වරගුලාසි සංවශෝධනය කිරීම ආරේභ කර
ඇත. යේ වලසකින් මූලය ආයතනයක් කිසියේ අසාේථකවීමක් වුවවහාත් එමගින්
වන කේෙන අවනකුත් මූලය ආයතනවලට සේවේෂ්ණය වීම සහ ආේිකවේ මූේත
අංශයට අවදානේ ෙ තිර යෑම වළක්වා ග නීම සඳහා නිරාකරණ රාමුව යටවත් මහ
බ ංකුව අවශය පියවර ගනු ඇත.
2020 වසවේ දී ශ්රී ලංකා මූලය වවළඳවොළ මුහුණ දුන් ප්රධාන අභිවයෝගයක් වූවේ
වද්ශීය ප්රාේධන වවළඳවොළින් ස ලකිය යුතු විවද්ශ ආවයෝජන ප්රමාණයක් පිටතට
ගලා යාමයි. 2020 වසවේ ෙළමු මාස කිහිෙය තුළ දී වද්ශීය ප්රාේධන වවළඳවොවළහි
ව ඩිම වකාටස හිමි රජවේ සුරැකුේෙත් වවළඳවොළ වවතින් ස ලකිය යුතු විවද්ශ
ආවයෝජන ප්රමාණයක් පිටතට ගලා යෑමක් වාේතා විය. වකාවිඩ්-19 වසංගතය විසින්
ඇති කරන ලද අවිනිේිතතා රැසක් සහිත ෙසුබිමක් තුළ, අවනකුත් වබාවහෝ න ගී
එන වවළඳවොළ වමන් ම ශ්රී ලංකා වකාටස් වවළඳවොළ ද 2020 වසවේ දී ඉහළ
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විචලනයකට මුහුණ දුන්වන්ය. වකවස් වවතත්, වවළඳවොළ දේශක සහ පිරිව ටුම
ඉහළ යාමත් සමඟ වකාළඹ වකාටස් හුවමාරුව ආසියානු කලාෙවේ වහාඳින් ම
ක්රියාත්මක වන වවළඳවොළක් බවට ෙත්ව ඇත. අතීතවේ දී වමන් ඉහළ වොලී
අනුොත සහිත ෙරිසරයක් රට තුළ තවදුරටත් ෙ වතිය වනාහ කි බ වින්, ඉදිරිවේ
දී ප්රාේධන වවළඳවොළවල් මගින් විශාල කාේයභාරයක් ඉටු කරනු ඇත යි අවේක්ෂ්ා
වකවේ. වයාොර සඳහා වකාටස් ප්රාේධනය සහ වවනත් ආකාරවේ මූලයනයයන්
සෙයන අතර ම, ඉතිරි කරන්නන් සඳහා වඩා වහාඳ ප්රතිලාභ සහතික කිරීම සඳහා
වඩා සංවේධිත ප්රාේධන වවළඳවොළවල් අතයවශය වේ.
ඉදිරිවේ දී, ආේිකය වේගවයන් පිබිවදනු ඇත යි අවේක්ෂ්ා කරන බ වින්, ආවයෝජන
ආකේෂ්ණය කර ග නීමට හා සුරක්ෂිත කරග නීමට ඇව සි වවනස්වීේ සඳහා අනුගත
වීමට ශ්රී ලංකා මූලය වවළඳවොළවල් සහ නියාමන ආයතන සූදානේ විය යුතු ය. 2021
වසවේ ම ද භාගවේ දී වාේතා ගත වලස වාණිජ හා මූලය වත්කේ ඉහළ නංවා ග නීමට
ස ලසුේ කර ඇති වකාළඹ වරාය නගර විවේෂ් ආේික කලාෙවේ වේගවත්
සංවේධනය, මූලය අංශ වේධනවයහි කාේයසාධනය උත්වේරණය කරනු ඇත යි
අවේක්ෂ්ා වකවේ. වකාළඹ වරාය නගර විවේෂ් ආේික කලාෙය සේබන්ධවයන් ගත්
කළ, අදාළ ොේලිවේන්තු ෙනත මගින් ව ඩි දියුණු කර ඇති ෙරිදි අවශය කරන
නියාමන රාමුව ක්රියාත්මක කිරීමට මහ බ ංකුව රජය සමඟ කටයුතු කරනු ඇත.
වරාය නගරවේ ජාතයන්තර මූලය මධයස්ථානය ආවරණය වන ෙරිදි අවේක්ෂිත
විවේෂ් නීති සේොදනය කරමින් ජාතික මූලය අංශ නියාමන රාමුව බාධාවකින්
වතාරව සහවයෝගවයන් සිදු කිරීම වමම ඒකාබද්ධ ව ඩපිළිවවළින් සහතික වකවේ.
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4. පුළුල් ආර්ිකය ශක්තිමත්ත කිරීපම් ප්රතිෙත්තති
වේ දක්වා මා විසින් සාකච්ඡා කිරීමට වයදුවණ් මහ බ ංකුවේ මූලික කාේයයන් සහ ඒ
හා සේබන්ධ ස ලසුේ හා ප්රතිෙත්ති පිළිබඳවයි. වමත න් ෙටන් මා වයාමුවන්වන් මහ
බ ංකුවේ සහායක සහ නිවයෝජිත කාේයයන් වවත අවධානය වයාමු කිරීමටයි. මූලය
ෙද්ධතිවේ සුමට ක්රියාකාරිත්වයට සහය වවමින්, පුළුල් ආේිකය තවදුරටත්
ශක්තිමත් කරමින් මහ බ ංකුව වමම කාේයයන්හි නිරත වේ.

වයවහාර මුදල් කළමන්ාකරණය
ඔබ ස වවාම දන්නා ෙරිදි, ශ්රී ලංකාවේ මුදල් නිකුත් කිරීවේ කටයුතු කළමනාකරණය
කිරීවේ ූේණ අයිතිය මහ බ ංකුව සතු වේ. තාක්ෂණය මත ෙදනේ වූ වනෝට්ටු හා කාසි
භාවිත වනාවන වගවීේ ක්රම භාවිත කිරීම සඳහා අපි දිගින් දිගටම ෙහසුකේ
සෙයන්වනමු. වකවස් වවතත්, වසංගතවේ කාලෙරිච්වේදය තුළදී මුදල් සඳහා ඉල්ුම
වේධනය වී ඇති බව නිරීක්ෂ්ණය විය. වමවන් අේුදකාරී කාලවල දී ජනතාව විසින්
ආරක්ෂ්ණ වච්තනාවවන් ව ඩි මුදල් ප්රමාණයක් රඳවා ගනු ල බීවේ ප්රවණතාවය
වමමගින් පිලිබිඹු වේ.
වසංගත තත්ත්වය මධයවේ වනෝට්ටු හා කාසි භාවිතවේ කාේයක්ෂ්මතාව ව ඩි දියුණු
කිරීම සඳහා රජවේ වසෞඛය හා ආරක්ෂ්ක මාේවගෝෙවද්ශයන්ට අනුකූලව මුදල්
හුවමාරු කවුළුව විවෘත කිරීමට අෙ කටයුතු කළ අතර, භාවිතයට නුසුදුසු මුදල් භාර
ග නීම ද අඛණ්ඩව සිදු වකරිණි. වනෝට්ටු හා කාසි සේබන්ධ කටයුතු සුමටව
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අතිරික්ත මුදල් වනෝට්ටු අතරින් න වත භාවිතයට ගත හ කි
මුදල් වනෝට්ටු මහ බ ංකුව වවත වයාමු කිරීමකින් වතාරව බලෙත්රලාභී වාණිජ බ ංකු
අතර හුවමාරු කර ගන්නා යාන්ත්රණය හඳුන්වා වදන ලදී. න වත භාවිතයට ගත හ කි
තත්ත්වවේ මුදල් වනෝට්ටු බලෙත්රලාභී වාණිජ බ ංකු අතර හුවමාරුව ෙහසු කිරීම
සඳහා තාක්ෂ්ණික ක්රමවේදයක් නුදුවේ දී හඳුන්වා වදනු ඇත. තවද, හදිසි අවස්ථාවල
දී භාවිත කිරීම සඳහා මුදල් වතාග නඩත්තු කිරීම ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මුදල්
වනෝට්ටු සහ කාසි වතාගවයන් වකාටසක් මහ බ ංකු ප්රධාන කාේයාලවේ සිට
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බස්නාහිර ෙළාවතන් පිටත අුතින් පිහිටුවන ලද අනිේිත අවශයතා සඳහා වන
මුදල් සුරක්ෂිතාගාර වවත මාරු කිරීමට අපි අවේක්ෂ්ා කරන්වනමු.
2020 වසවේදී මහ බ ංකුව සිය 70 වන සංවත්සරය ස මරුවේය. වමම අවස්ථාව
සනිටුහන් කිරීම සඳහා, රු. 20ක වටිනාකමින් යුතු, සංසරණය සඳහා වනාවයදවන
සමරු කාසියක් නිකුත් කරන ලද අතර, සංසරණය සඳහා වන සමරු කාසියක් ළඟදීම
නිකුත් වකවරනු ඇත. ද නට ෙවතින 11වන වනෝට්ටු මාලාවේ වකාටසක් වලස
ව ඩිදියුණු කරන ලද ආරක්ෂණ සළකුණු සහිත රු. 2,000ක වටිනාකමකින් යුතු නව
මුදල් වනෝට්ටුවක් 2021 වසවේදී හඳුන්වා වදනු ඇත.

රාජය ණය කළමන්ාකරණය
මහ බ ංකුව රජය වවනුවවන් රාජය මූලය නිවයෝජිතයා වලස කටයුතු කරයි. වමම
කාේයවේ වයවස්ථාපිත වගකීම වනුවේ අවම පිරිව යක් යටවත් රජවේ මූලය
අවශයතා සපුරා ග නීම සදහා විචක්ෂ්ණශීලි ණය කළමනාකරණ උොය මාේගයක්
ක්රියාත්මක කිරීමයි. වමම කාේයය තුළ මහ බ ංකුව සාධාරණ අවදානේ මට්ටමකට
ෙමණක් ඉඩ දිය යුතු අතර, ම දිකාලීනව ණයවල තිරසාර බව සහතික කළ යුතුය.
ම දිකාලීන ණය කළමනාකරණ උොයමාේගවේ අවධානය වනාපියවා ඉතිරිව ඇති
සමස්ත ණය ප්රමාණවයන් විවද්ශ වයවහාර මුදලින් ෙවත්නා වනාපියවා ඉතිරිව ඇති
ණය ප්රමාණය සීමා කිරීම, විවද්ශ වයවහාර මුදලින් ෙවත්නා ණය ප්රමාණවයහි
කල්පිරීවේ සාමානය කාලය ව ඩි කිරීම සහ වකටි කාලීන ණය කළමනාකරණය කිරීම
වකවරහි අඛණ්ඩව වයාමුව ෙවතී. අතිශය අභිවයෝගාත්මක සාේව ආේික තත්වයන්
තුළ, 2020 වසවේ දී ණය වස්වාකරණය සියයට 100ක නිරවදයතාවයක් සහිතව
නියමිත ෙරිදි සිදු කරන ලදී. ඉදිරිවේදී ද අපි අඛණ්ඩව එවස් කටයුතු කරන්වනමු.
රජවේ නික ළ ල් ණය වස්වාකරණ වාේතාව ඉදිරිවේ දී ද ෙවත්වාවගන යාම සහතික
කිරීම සඳහා මුදල් මණ්ඩලය 2020 වසවේ ෙ වති අවසන් රැස්වීවේ දී විවද්ශීය ණය
අධීක්ෂ්ණය සඳහා ද්වි-ස්ථර කාේය සාධක බලකායක් පිහිටුවීය. වමම කාේය සාධක
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බලකාය මුදල් මණ්ඩලවේ සාමාජිකවයකු විසින් වමවහයවනු ලබන අතර, විවද්ශ
සංිතවල ප්රමාණවත්භාවයට අනුරූෙව විවද්ශීය ණය ගතිකතාවයන් සමීෙව
අධීක්ෂ්ණය කිරීම සහ අධිෙතිතුමා වවත විධිමත් නිේවද්ශ නිරන්තරවයන් ඉදිරිෙත්
කිරීම වමහි අරමුණ වේ.
වෙර වනාවූ විරූ වලස මුදල් ප්රතිෙත්ති ලිහිල් කිරීවේ ක්රියාමාේගයන්වගන් අනතුරුව,
2020 වසවේ ම යි මාසවේ සිට සියු භාණ්ඩාගාර බිල්ෙත් සහ භාණ්ඩාගාර බ ඳුේකර
වවන්වද්සි සඳහා “පිළිග නීවේ උෙරිම ඵලදා අනුොතය” ක්රමවේදය හඳුන්වා දුන් අතර,
එය රජවේ සුරැකුේෙත් නිකුත්වල සාමානය පිරිව ය ඉතිහාසවේ වමවතක් ෙ වති
ෙහළම මට්ටම දක්වා අඩු වීමට වේතු විය. ණය පිරිව ය අවම කිරීම සඳහා වද්ශීය හා
ජාතයන්තර වවළඳෙළ අවස්ථා උෙවයෝගී කර ග නීමටත්, කේෙනවලට ඔවරාත්තු
දීවේ හ කියාව ඇති ආරක්ෂ්ණ වගාඩනංවා ගනිමින් රජවේ සුරැකුේෙත් සඳහා
විචක්ෂ්ණශීලි අවදානේ මට්ටමක් ෙවත්වා ග නීමටත්, විචක්ෂ්ණශීලි වගකීේ
කළමනාකරණ ක්රියාවලියකට හ කි වනු ඇත.
රජවේ

සුරැකුේෙත්

සඳහා

ප්රාථමික

වවන්වද්සිකරුවන්වේ

සහභාගිත්වවේ

කාේයක්ෂ්මතාව ඉහළ න ංවීම සඳහා මහ බ ංකුව විසින් රජවේ සුරැකුේෙත්
වවන්වද්සි දින දේශනය කාේතුමය ෙදනමින් අඛණ්ඩව ප්රකාශයට ෙත් කරන ලදී. 2021
වසවේ සිට මුදල් අමාතයාංශය සමඟ සාකච්ඡා කර මාස හයක් වහෝ ඊට ව ඩි කාලයක්
වවන්වද්සි දින දේශනය නිකුත් කරනු ඇත. ශ්රී ලංකා සංවේධන බ ඳුේකර නිකුත්
කිරීම සඳහා ඍජු නිකුත් කිරීවේ ක්රමවේදයක් මගින් ෙහසුකේ සෙයන ලදී. ඉදිරිවේ දි,
මහ බ ංකුව විසින් ස්ථාවර අනුොත යටවත් වමන් ම මුදල් වේග කිහිෙයකින් ශ්රී ලංකා
සංවේධන බ ඳුේකර නිකුත් කරනු ඇති අතර, එමගින් මූලය අංශවේ විවද්ශ මුදල්
ත න්ෙතු වේධනය කර ග නීමට ෙහසුකේ ස ලවසනු ඇත.
භාණ්ඩාගාර බිල්ෙත් නිකුත් කිරීවේ දී නිවාඩු දින පිළිබඳ ස ලකීවේ ක්රමවේදය
භාණ්ඩාගාර බ ඳුේකර හා සේබන්ධ ක්රමවේදයට අනුකූල කිරීම සඳහා ද විධිවිධාන
ක්රියාත්මක වන අතර, දින 364 කල්පිරීමක් සහිත භාණ්ඩාගාර බිල්ෙත් සඳහා නව
ජාතයන්තර සුරැකුේෙත් හඳුනාග නීවේ අංක (ISIN) නිකුත් කිරීම සහ දින 91 සහ දින
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182 කල්පිරීේ සහිත බිල්ෙත් කල් පිරීමට ඉතිරිව ඇති කාලය මත ෙදනේව නිකුත්
කිරීම 2021 වසවේ දී ක්රියාත්මක කිරීමට අවේක්ෂ්ා වකවේ. අන්තේජාලය ෙදනේ
කරගත් නව භාණ්ඩාගාර බිල්ෙත් වවන්වද්සි ක්රමයක් සහ භාණ්ඩාගාර බ ඳුේකර
සඳහා සෘජු නිකුත් කිරීවේ කවුළුවක් ක්රියාත්මක කිරීමට ඇති ඉඩ ප්රස්ථා පිළිබඳව වේ
වන විට අධයයනය වකවරමින් ෙවතී.
රජවේ සුරැකුේෙත් සඳහා ෙවත්නා තත්කාලීන දළ පියවුේ ෙද්ධතිය (Real-time Gross
Settlement System) සහ මධයම ත න්ෙතු ෙද්ධතිය (Central Depository System)
නවීකරණයට සමගාමීව, අවශය නීතිමය රාමුව ද සමඟින් රජවේ සුරැකුේෙත් සහ
වද්ශීය විවද්ශ විනිමය ගනුවදනු සඳහා අති නවීන ඉවලක්වරානික වවළඳ ෙද්ධතියක්
(Electronic Trading Platform) සහ මධයම ප්රතිොේේව නිෂ්කාශනාගාරයක් (Central
Counterparty Clearing House) පිහිටුවීමට මහ බ ංකුව කඩිනමින් කටයුතු කරමින්
සිටියි. මධයම ප්රතිොේේව නිෂ්කාශනාගාරය ද අනාගතවේ දී අවනකුත් වත්කේ වේග
ආවරණය වන ෙරිදි පුළුල් කිරීමට අවේක්ෂ්ා වකවේ. වමම ක්රියාමාේග තුළින් රවට්
මුදල් හා ප්රාේධන වවළඳවොළ වමවහයුේ ව ඩිදියුණු වනු ඇත යි ද, ප්රතිොේේවික
අවදානම අවම වනු ඇත යි ද, වවළඳවොළ රවශීලතාවය, මිල විනිවිදභාවය සහ
ආවයෝජකයින්වේ විේවාසය ව ඩි දියුණු වනු ඇත යි ද, එමගින් අඩු පිරිව ය යටවත්
ණය ලබාග නීම සඳහා රජයට ෙහසුකේ ස ලවසනු ඇත යි ද අවේක්ෂ්ා වකවේ.

පේවක අර්ථසාධක අරමුදල් කළමන්ාකරණය
ම දි කාලවේ සිට දිගු කාලය දක්වා වයාමුවන විවිධාංගීකරණය වූ ආවයෝජන
උොයමාේගයකට ෙහසුකේ ස ලසීවේ අරමුණ සහිතව, මහ බ ංකුව ශ්රී ලංකාවේ
විශාලතම විශ්රාම ප්රතිලාභ අරමුදල වන වස්වක අේථසාධක අරමුදල (EPF)
කළමනාකරණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි. සෑම විටම අභිප්රාය වුවේ ආවයෝජන
මාේවගෝෙවද්ශ ද ඩිව අනුගමනය කරන අතර ම, සාමාජිකයින්ට උෙරිම ප්රතිලාභ ලබා
දීමයි. ඒ අනුව, රජවේ සුරැකුේෙත් හා වකාටස් ගනුවදනුවල ප්රාථමික හා ද්විතීයික
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වවළඳවොළ ආවයෝජනවල නිරතවී ඇති අතර, ආයතනික ණයකරවල ද ආවයෝජනය
කර ඇත.
ඉදිරිවේදී, නවතම වවළඳෙළ වේධනයට අනුකූල වන ෙරිදි ආවයෝජන මාේවගෝෙවද්ශ
සංවශෝධනය කිරීමට අපි අවේක්ෂා කරන්වනමු. එමගින් අරමුණු කරනුවේ ෙවත්නා
අභයන්තර ොලන ෙරිසරය ශක්තිමත් කරමින් වඩාත් විචක්ෂ්ණශීලී ආවයෝජන
තීරණ ග නීවේ ක්රියාවලියකට ෙහසුකේ ස ෙයීමයි. වේතමාන අඩු වොලී අනුොත
වාතාවරණය යටවත් වස්වක අේථ සාධක අරමුදවල් ආවයෝජන විවිධාංගීකරණය
කිරීම සඳහා විකල්ෙ ආවයෝජන මාේග පිළිබඳව අවධානය වයාමු කරන අතර ම,
වවළඳවොළ තුළ ෙවත්නා වොලී අනුොතයන්ට සාවේක්ෂව ඉහළ අවදානේ-ග ලපුේ
සහිත ප්රතිලාභ අනුොතයක් උත්ොදනය කිරීම සඳහා එම ආවයෝජනයන් ප්රතිතුලනය
කිරීමට අපි අවේක්ෂා කරමු.
තවද, වමවහයුේ කාේයක්ෂ්මතාව ඉහළ න ංවීම සහ ොේශවකරුවන්ට ප්රශස්ත
වස්වාවක් ස ෙයීම සඳහා, 2021 වසවේ දී දක්ෂ් උෙවද්ශකයින්වේ සහාය ඇතිව
වයාොර ක්රියාවලිය න වත වමවහයවීමටත්, එමගින් සාමාජික වක්න්ීය ඒකාබද්ධ
වතාරතුරු තාක්ෂණ විසඳුමක් ඇති කිරීමටත්, ආවයෝජන හා ගිණුේකරණ ඒකකයන්
ක්රියාත්මක කිරීමටත් අපි ස ලසුේ කරමු.

විපේශ විිමය කළමන්ාකරණය
වකාවිඩ්-19 වසංගතය වයාේත වීම වේතුවවන් විවද්ශ විනිමය වවවළඳවොවළහි සිදු
වූ ග ටළු ොලනය කිරීම සදහා විනිමය අනුොතය ස්ථාවර කිරීම සහ රවටහි විවද්ශ
විනිමය සංිත තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීමට ඇත ේ අතයවශය වනාවන ොරිවභෝගික
භාණ්ඩ ආනයනයන් සහ ප්රාේධන ගිණුම හා සේබන්ධ ඇත ේ වගවීේ සීමා කිරීම
ව නි නියාමන ක්රියාමාේග ගණනාවක් අපි ක්රියාවට න ංවූවයමු.
රට වවතට වන වේෂ්ණ ල බීේ දිරිග න්වීවේ අරමුණින්, අුතින් විවද්ශ විනිමය
වේෂ්ණය කරන විට විවෘත කළ හ කි විවේෂ් ත න්ෙතු ගිණුේ (SDA) නමින් ගිණුේ
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ක්රමයක් හඳුන්වා දුන් අතර, එය ස ලකිය යුතු විවද්ශ විනිමය ප්රමාණයක් ළඟාකර
ග නීම සඳහා උෙකාරී වී තිවේ.
විවද්ශ විනිමය ල බීේ අඩු වීමත් සමඟ, වයාොර විවද්ශ මුදල් ගිණුේ (BFCA) හිමි විවද්ශ
විනිමය උෙයන්නන් සහ පුද්ගලික විවද්ශ මුදල් ගිණුේ (PFCA) හිමි විවද්ශයන්හි
වස්වවේ නියුතු ශ්රී ලාංකිකයන් මුහුණ වදන දුෂ්කරතා ස ලකිල්ලට ගනිමින්, අවසාන
පියවරක්

වලස,

ණය

ග නුේකරුවන්ට

විවද්ශ

මුදලින්

ලබා

දී

ඇති

ණය,

වකාන්වද්සිවලට යටත්ව ශ්රී ලංකාවේ රුපියල්වලින් ආෙසු අයකර ග නීමට බලයලත්
වවවළඳුන්ට අවසර වදන ලදී.
විවද්ශීය අංශවේ වේධනයන් ෙවත්වා ග නීම සඳහා, ඇත ේ ප්රාේධන ගනුවදනු මත වූ
ප්රාේධන වගවීේ අත්හිටුවීම සඳහා නිකුත් කර ඇති නිවයෝගවේ වලංගු කාලය 2021
ජනවාරි මාසවේ සිට තවත් මාස හයක් දක්වා දීේඝ කරනු ල බ ඇත.
තවද, වවළඳෙළ තුළ විවද්ශ විනිමය ක්රියාකාරකේ ප්රවේධනය කරනු වස්, සුදුසුකේ
ලත් පුද්ගලයින්ට ෙහසුකේ ස ලසීම තුළින් විවද්ශ විනිමය ක්රියාකාරකේ ප්රවේධනය
කිරීම සඳහා අවසර ලබා දීම සේබන්ධවයන් සංවශෝධිත නිේණායක හඳුන්වා දීමට අපි
අවේක්ෂා කරමු. රටවල් වදකක් අතර සිදුවන විවද්ශ විනිමය ගනුවදනු සඳහා
තවදුරටත් ෙහසුකේ සලසමින් එම ගනුවදනු සරල කරමින්, ොේශවකරුවන්වේ
අවශයතා ස ලකිල්ලට වගන, විවද්ශ විනිමය ෙනත (FEA)ට යටත්ව, සංවශෝධිත
වරගුලාසි සහ උෙවදස් නිකුත් කිරීමට නියමිත ය.
විවද්ශ විනිමය ගනුවදනු සඳහා ෙහසුකේ ස ලසීම සහ සරල කිරීම සඳහා ඉදිරිවේ දී
විවද්ශ විනිමය කළමනාකරණ ක්රමවේදය සමාවලෝචනය වකවරනු ඇත. අසාධාරණ
ආකාරයට ශ්රී ලංකා ආේිකවයන් විවද්ශ විනිමය ඉවතට යන ඕනෑම මාේගයක් සහ
පුද්ගලයන්වේ හා සමාගේවල සමවේක්ෂ්ණ ක්රියා වේතුවවන් වද්ශීය සේෙත්වල
ඕනෑම පිටතට ගලා යෑමක් වමමගින් වළක්වා ගත හ කි ය.
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මූල්ය බුේධි ඒකකය
මූලය කාේය සාධක බලකාය විසින් 2019 වසවේ දී ශ්රී ලංකාව අසාදු වල්ඛනවයන්
වහවත් "අළු ල යිස්තුවවන්" ඉවත් කිරීවමන් ෙසුව, 2020 වසවේ ම යි මාසවේ දී යුවරෝො
වකාමිසම විසින් මුදල් විශුද්ධිකරණය ව ළ ක්වීවේ සහ ත්රස්තවාදයට මුදල් ස ෙයීම
ම ඩෙ ව ත්වීවේ (AML/CFT) ක්රියාවලිවේ උොයමාේගික අඩුුහුඩුකේ ෙ වති, අධි
අවදානේ සහිත වතවන කාණ්ඩවේ රටවල ල යිස්තුවවන් ශ්රී ලංකාව ඉවත් කරන ලදී.
ජාතික

සේබන්ධීකරණ කමිටුවේ මගවෙන්වීම

යටවත්

මුදල්

විශුද්ධිකරණය

ව ළ ක්වීවේ සහ ත්රස්තවාදයට මුදල් ස ෙයීම ම ඩෙ ව ත්වීවේ විෂ්යට සේබන්ධ
ප්රතිෙත්ති රාමුව ශක්තිමත් කිරීම සහ එම ප්රතිෙත්ති රාමුව සේබන්ධවයන් ෙ වති
ග ටු විසඳීම සඳහා ොේේවකරුවන් හා ක බිනට් අනුම තිය ලද ජාතික ක්රියාකාරී
ස ල ස්ම සේබන්ධීකරණය කිරීම ද අපි සිදු කවළමු.
නියමයන්, වරගුලාසි, මාේවගෝෙවද්ශ සහ චක්රවල්ඛ නියමිත වවලාවට නිකුත් කිරීම
මගින් මූලය ආයතන සහ නේ කරන ලද මූලය වනාවන වයාොර සහ වෘත්තීන්
අධීක්ෂ්ණය

කිරීවේ

කාේයභාරය

වමවහයවනු

ල ුණි.

මුදල්

විශුද්ධිකරණය

ව ළ ක්වීම සහ ත්රස්තවාදයට මුදල් ස ෙයීම ම ඩෙ ව ත්වීමට අනුකූලවීම ශක්තිමත්
කිරීම සඳහා, අපි 2020 වසවේ දී මුදල් විශුද්ධිකරණය ව ළ ක්වීවේ සහ ත්රස්තවාදයට
මුදල් ස ෙයීම ම ඩෙ ව ත්වීවේ අනුකූලතා හා සේබන්ධ වගකීේ වකවරහි අවධානය
වයාමු කරමින් චක්රවල්ඛ සහ මාේවගෝෙවද්ශ කිහිෙයක් නිකුත් කවළමු. තව ද,
වසංගත තත්ත්වය සමඟ ඇති විය හ කි මුදල් විශුද්ධිකරණය වහෝ ත්රස්තවාදයට මුදල්
ස ෙයීම හා සේබන්ධ අවදානේ පිළිබඳව සුෙරීක්ෂ්ාකාරීත්වය ඉහළ නංවන වලස
උෙවදස් වදමින් සියුම මූලය ආයතනවලට චක්රවල්ඛයක් නිකුත් කරන ලදී. ශ්රී ලංකාව
ජාතයන්තර සේමතයන් සහ එක්සත් ජාතීන්වේ ආරක්ෂ්ක මණ්ඩල වයෝජනාවලට
අනුකූල වන බවට අෙ විසින් තහවුරු කරනු ල බ ඇත.
2020 වසවේ දී, ුද්ධි වතාරතුරු හුවමාරු කර ග නීම සඳහා ජාතික ුද්ධි අංශ ප්රධානී
සමඟ අවවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලද අතර, ඒ සමඟ මූලය ුද්ධි ඒකකය
විසින් වද්ශීය ආයතන සමඟ අත්සන් කරන ලද අවවබෝධතා ගිවිසුේ සංඛයාව 12ක්
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දක්වා ඉහළ ගිවේය. තව ද, අදාළ ආයතන වවත වගාස් සිදු කරන අධීක්ෂ්ණ වමන් ම
අදාළ ොේේවයන් අතර ද නුේවත්භාවය ව ඩිදියුණු කිරීම සඳහා ව ඩසටහන්
ෙ ව ත්වීම ද අඛණ්ඩව සිදු කළ අතර, මූලය ගනුවදනු වාේතා කිරීවේ ෙනවත් සහ ඒ
යටවත් නිකුත් කර ඇති නීති රීතිවලට අනුකූල වනාවීේ වාේතා වූ අවස්ථාවල දඩ මුදල්
ද නියම කවළමු.
ඉදිරිවේ දී, ජාතික මුදල් විශුද්ධිකරණය ව ළ ක්වීවේ සහ ත්රස්තවාදයට මුදල් ස ෙයීම
ම ඩෙ ව ත්වීවේ ප්රතිෙත්තියට අනුව තනි තනි වශවයන් මුදල් විශුද්ධිකරණය
ව ළ ක්වීවේ සහ ත්රස්තවාදයට මුදල් ස ෙයුේ ම ඩෙ ව ත්වීවේ ප්රතිෙත්ති ව ඩි දියුණු
කිරීම

සඳහා

ොේේවකරුවන්

සමඟ

සේබන්ධීකරණ

කටයුතු

කිරීමට

අපි

බලාවොවරාත්තු වවමු. තව ද, මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්තවාදයට මුදල් ස ෙයීම
පිළිබඳ ජාතික අවදානේ තක්වස්රුව 2021 වසවේ දී සියු අදාළ ොේශවකරුවන්වේ
එකමුතුවවන් යාවත්කාලීන කරනු ඇත. ජාතයන්තර ප්රමිතීන්ට අනුකූලව නීතිමය
රාමුව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අදාළ නීති සංවශෝධනය කිරීමට අවශය පියවර
ග නීමට ද අපි අවේක්ෂ්ා කරමු. තවද, වාේතා කිරීවේ ක්රියාවලිය විධිමත් කිරීම සහ
විේවල්ෂ්ණ හ කියාවන් ව ඩි කිරීම සඳහා "goAML" මංගත වාේතාකරණ සහ
විේවල්ෂ්ණ ෙද්ධතිය සේූේණ කිරීමට අවේක්ෂ්ා වකවේ. ඒ හා සමඟ ම, නිපුණතා
අධිකාරිය විසින් ප්රාගුණන මූලය ණය (proliferation financing) සහ ත්රස්තවාදයට මුදල්
ස ෙයීම පිළිබඳව ෙවතින එක්සත් ජාතීන්වේ ආරක්ෂ්ක කවුන්සිලවේ සේමුතීන්
සේබන්ධවයන් ක්රියාත්මක වකවරන ක්රියාවලියට ද අපි ෙහසුකේ සෙයන්වනමු.

ප්රාපේශීය සංවර්ධන්ය
මූලය අන්තේගතභාවය සහිත ස්ථාවර මූලය ෙද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා මූලය
අන්තේගතභාවය

ප්රවේධනය

කරනු වස් නිරන්තරවයන් සිදු කරනු ලබන

කටයුතුවලට අමතරව, මහ බ ංකුව වකාවිඩ්-19 වසංගතවයන් බලෙෑමට ලක්වූ
වයාොර නගාසිටුවමින් ආේික ක්රියාකාරකේ පුනේජීවනය කිරීම සඳහා රජය සමඟ
එක්ව වමවහයුේ ක්රියාකාරකේ ගණනාවක් ක්රියාත්මක කවේ ය. වකාවිඩ්-19
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වසංගතවයන් බලෙෑමට ලක්වූ වයාොර සඳහා ඉහළ සහනදායී වකාන්වද්සි මත
කාරක ප්රාේධන ණය ලබාදීම සඳහා “වසෞභාගයා” වකාවිඩ්-19 පුනරුද ණය වයෝජනා
ක්රමය ම අදියර තුනකින් ක්රියාත්මක කරන ලදී. වමම වයෝජනා ක්රමය යටවත් මහ
බ ංකුව විසින් බලෙෑමට ලක්වූ වයවසායන් 62,000කට ෙමණ රුපියල් බිලියන 180ක
ෙමණ ණය අනුමත කරන ලදී. අවශයතා සහිත ක්ුර, කුඩා හා
වයවසායන්ට සෙයන ණය පුළුල් කිරීම සඳහා ණය

මධය ෙරිමාණ

ඇෙකර ස ෙයීම සහ වොලී

සහනාධාර ව නි වවනත් වයෝජනා ක්රම කිහිෙයක් ද ක්රියාත්මක වකරිණි. අෙවේ
ඉලක්කය වූවේ නිෂ්ොදන ආේිකවේ වකාඳු නාරටිය වන ආේික වේධනය වවත
න ඹුරු වූ කුඩා හා මධය ෙරිමාණ වයාොර සඳහා ණය ෙහසුකේ ස ෙයීමයි.
මූලය සාක්ෂ්රතාවය හා ධාරිතා වේධන ව ඩසටහන් සහ විවිධ වවළඳවොළවල
ෙවතින වතාරතුරු අසමමිතිකතාවලට පිළියේ වයදීම ඔස්වස් මූලය සාක්ෂ්රතාවය
ව ඩිදියුණු කිරීම සඳහා අපි දිගින් දිගටම උත්සාහ කවළමු. ත න්ෙතුකරුවන් අවදානේ
පිළිබඳ නිසි ස ලකිල්ලකින් වතාරව ඉහළ ප්රතිලාභ ලබාග නීමට වෙළඹීම ව නි ග ටු
සඳහා අඩු මූලය සාක්ෂ්රතාවය වේතු වී ඇත. ද රිය හ කි හා තිරසාර වලස භාවිතයට
ගත හ කි, වවළඳවොළ තුළ ඇති ගුණාත්මකභාවවයන් යුතු මූලය උෙකරණවල
භාවිතය හා ලබා ග නීමට ඇති හ කියාව ඉහළ න ංවීවේ අරමුණ වෙරද රිව මූලය
අන්තේගතභාවය ව ඩි දියුණු කිරීම සඳහා මූලය අන්තේගතභාවය පිළිබඳ ජාතික
ක්රවමෝොය 2021 වසවේ දී ක්රියාත්මක කිරීමට අවේක්ෂිත ය. තවද, ජාතික මූලය
අන්තේගතභාව පිළිබඳ කවුන්සිලය සහ ජාතික මූලය අන්තේගතභාවය පිළිබද
කළමනාකරණ කමිටුව පිහිටුවීම ඉදිරි කාල සීමාව තුළ ප්රධානත ම ප්රමුඛතා වලස
ෙවතිනු ඇත. තවද, ක්ුර සහ කුඩා ෙරිමාණ වයවසායකයින්ට ඔවුන්වේ ආදායේ
ඉහළ න ංවීම, මූලය සාක්ෂ්රතාවය ව ඩිදියුණු කිරීම, විධිමත් මූලය අංශවේ සහය
ලබාදීම සහ ග්රාමීය ප්රජාව අතර ද නුේවත්භාවය ව ඩිදියුණු කිරීම සඳහා වයාෙෘති
කිහිෙයක් ම ස ලසුේ කර ඇත. අඩු ෙහසුකේ සහිත ජනතාවවේ ජීවවනෝොය
නංවාලීම වකවරහි අවධානය වයාමු කරන අතරතුර, වසෞඛය සේෙන්න ජීවන
තත්ත්වයන් නංවාලීම සඳහා ෙරිසර හිතකාමි හරිත ගේමාන ෙරිසරයක් ප්රවේධනය
කිරීමට ද අපි ස ලසුේ කරමු.
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මූල්ය ොරිපභෝගික සම්බන්ධතා
මහ බ ංකුව විසින් නියාමනය කරනු ලබන ආයතන සේබන්ධවයන් මහ බ ංකුව වවත
වයාමු වකවරන සියුම බාහිර ෙ මිණිලි සහ දුක් ග නවිලි සේබන්ධවයන් කටයුතු
කිරීම සඳහා බාහිර ොේේවයන්ට සේබන්ධ විය හ කි සබඳතා මධයස්ථානයක්
වශවයන් නව වදොේතවේන්තුවක් පිහිටුවා ඇත. එමගින් මහ බ ංකුව විසින්
අනුගමනය කරනු ලබන ප්රතිෙත්ති සහ නියාමන ක්රියාමාේග ජනතාවට ප්රතිලාභ
ස ලවසන ආකාරයට බිේ මට්ටවේ සිට ක්රියාත්මක කිරීම සහතික කරනු ඇත. වමම
නව වදොේතවේන්තුව, මූලය වවළඳවොළ හ සිරීම සහ වවනත් ආශ්රිත ක්රියාකාරකේ
නියාමනය කිරීම සඳහා කඩිනමින් සේබන්ධ වීමට හ කි වන ෙරිදි එහි විෂ්ය ෙථය
යටවත් ඇති ආයතන ආවරණය වන ෙරිදි පුළුල් මූලය ොරිවභෝගික ආරක්ෂ්ණ
රාමුවක් සකස් කිරීවේ ක්රියාවලිවයහි නිරත වවමින් සිටියි. ඉදිරිවේ දී නව සේබන්ධතා
මධයස්ථානයක්

(Contact

ොරිවභෝගිකයන්ට

Centre)

ෙහසුවවන්

පිහිටුවීමට

ප්රවේශ

විය

නියමිත
හ කි

අතර,

ෙරිදි

එමගින්

මූලය

වදොේතවේන්තුවේ

ක්රියාකාරකේ කාේයක්ෂ්ම වලස සිදු කිරීමට ෙහසුකේ ස ලවසනු ඇත. තවද, සියුම
මූලය ආයතන ආවරණය වකවරන ෙරිදි නව මූලය ොරිවභෝගික ආරක්ෂ්ණ ෙනතක්
හඳුන්වා දීමට අවේක්ෂ්ා කරන අතර, මූලය ක්වෂ්ත්රවේ සියු ොේශවකරුවන්
ආවරණය වන ෙරිදි ස්වාධීන මූලය ොරිවභෝගික ආරක්ෂ්ණ අධිකාරියක් පිහිටුවීමට ද
ඉදිරි කාලය තුළදී පියවර ගනු ඇත.
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05. සමාප්තති සටහන්
වනෝනාවරුනි, මහත්වරුනි,
මාවේ දීේඝ කථාවේ වකටි සාරාංශයකිනුත්, අදාළ සියු ොේේවහට කෘතවේදීත්වය
ෙළකිරීවමනුත් මාවේ කථාව අවසන් කිරීමට ක ම ත්වතමි.
ආරේභවේ සඳහන් කළ ෙරිදි, 2020 වසර තුළ දී ශ්රී ලංකාවට තියුණු අවදානේවලට
මුහුණ දීමට සිදු විය. නමුත්, රජවේ සහ මහ බ ංකුවේ විචක්ෂ්ණශීලී ක්රියාමාේග නිසා
එම අවදානේවල බලෙෑම විශාල වලස ම ඩෙවත්වා වගන තිවේ. වමවතක් දියත් කර
ඇති ප්රතිෙත්තිමය හා නියාමන ක්රියාමාේග, ආේිකය මත හා ජනතාවවේ
සුභසිද්ධිය වකවරහි ඇතිවූ විවිධාකාර කේෙනවල පීඩාකාරී බලෙෑම යටෙත් කිරීමට
උෙකාරී වී ඇත. එනමුත්, වගෝලීය වයාොර චක්රවේ සහ අවනකුත් කේෙනයන්හි
බලෙෑම විශාල වශවයන් අවදානේ හා අවිනිේිත භාවයන්වගන් යුක්ත වීම
වේතුවවන්, සාේව ආේිකය හා මූලය ෙද්ධතිය මත ඇතිවිය හ කි පීඩනයන්
සේබන්ධවයන් අෙ අඛණ්ඩව ම සුෙරීක්ෂ්ාකාරී විය යුතුය. තවද, වසංගතය මගින්
ඇතිකර ඇති අභිවයෝග ජය ග නීම රජයට සහ මහ බ ංකුවට ෙමණක් කළ හ ක්කක්
වනාවේ.

ඒ

සඳහා

ආේිකයට

සේබන්ධ

සියුම

ොේේවකරුවන්වේ

සහවයෝගාත්මක ප්රවේශයක් අවශය වේ. එවන් සහවයෝගයක් සමඟ ූේවවෝොයික
තීරණ ග නීමත්, නිසි ප්රතිෙත්ති ක්රියාමාේග දියත් කිරීමත් තුළින් ෙමණක් ඉදිරිවේ දී
ඇති විය හ කි අභිවයෝග හා අවිනිේිතතාවයන් ම ඩලමින් මූේත ආේිකයත් මූලය
ෙද්ධතියත් නිසි මාේගවේ හසුරුවාලීමට අෙට හ කි වනු ඇත. මහ බ ංකුව, රවට්
සේෙත්වල ඵලදායි උෙවයෝජනය දිරිමත් කිරීම පිණිස, ආේික හා මිල ස්ථායීතාවයත්
මූලය ෙද්ධතිවේ ස්ථායීතාවයත් සුරැකීම යන සිය අරමුණු සාක්ෂ්ාත් කර ග නීම සඳහා
අඛණ්ඩව ක ෙවී සිටියි. එමගින් ම දි කාලවේ දී, තිරසාර හා ස මට සාධාරණ ආේික
වේධනයක් උදා කර ග නීමට අවශය සමබර සාේව ආේික වාතාවරණයක්
වගාඩන ංවීමට උෙකාරී වේ. ඩිජිටල් අන්තේගතභාවවයන් යුතු, තාක්ෂ්ණවයන් බල
ග න්වූ හා ෙරිසර හිතකාමී, තිරසාර ඉහළ වේධනයක් අත්ෙත් කර ග නීම සඳහා ම දි
කාලවයන් ඔේබට සිතා, දීේඝ කාලීන ස ලසුේ සකස් කිරීමට වකාවරෝනා වසංගතය

40

වේතුවවන් ඇති වී ඇති වමම තත්ත්වයන් අෙ විසින් අවස්ථා වලස ප්රවයෝජනයට ගත
යුතු අතර, එමගින් ශ්රී ලංකාවේ අනාගත ෙරේෙරාවන් හට ඉහළ මට්ටවේ ආේික
ස්වාධීනත්වයක්, වසෞභාගයයක් හා අසිරියක් දායක වකවරනු ඇත. ෙේචාත්
වසංගත ප්රතිෙත්ති ස කසීවේ දී තිරසාර සංවේධන අරමුණු වක්න්රස්ථානය කර ගත
යුතු බවට වකාවිඩ්-19 වසංගතය සියු ජන වකාටස්වලට විශාල ෙණිවුඩයක් ලබා දී
ඇති අතර, අෙ ස මවේ සාමූහික ඉලක්කය වන වසෞභාගයය ළඟා කර ග නීවේ දී මහ
බ ංකුව රජය සහ අවනකුත් ොේේවකරුවන් සමඟ සක්රීය කාේයභාරයක් ඉටු කිරීමට
ක ෙවීවමන් කටයුතු කරනු ඇත. වමම වෙර ද ක්වමන් එළිදක්වා ඇති අනාගත
ප්රතිෙත්තිමය දිශාවන් හා ක්රියාමාේගයන් සියු ොේේවයන් හට තම ක්රියාකාරකේ
ම දි කාලීනව හා ඉන් ඔේබට දිවවන ෙරිදි, ආේික ප්රතිෙත්ති ස ල ස්මට අනුකූලව
සකසා ග නීම සඳහා මාේවගෝෙවද්ශයක් වේ ය යි අපි විේවාස කරන්වනමු.
මාවේ කතාව අවසන් කිරීමට වෙර, මහබ ංකුවේ කාේයභාරය ඉටුකිරීම සඳහා දායක
වූ සහ සහාය ලබාදුන් පුද්ගලයින් කිහිෙවදවනකුට මාවේ අවංක කෘතවේදීත්වය
ෙළකිරීමටත්, ඔවුන් අගය කිරීමටත් අවස්ථාවක් ලබා ග නීමට මම අදහස් කරමි.
විවේෂ්වයන් ම රජය සහ මහ බ ංකුව අතර සමීෙ සේබන්ධීකරණයක් ෙවත්වා ග නීම
සහතික කිරීම සඳහා සෑම උත්සාහයක්ම දරමින් නායකත්වය, මග වෙන්වීම සහ
සහවයෝගය ලබාදීම පිළිබඳව ෙළමුවවන් ම සහ ප්රධාන වශවයන්, අතිගරු ජනාධිෙති
වගෝඨාභය රාජෙක්ෂ් මහතාට සහ ගරු අග්රාමාතය හා මුදල් අමාතය මහින්ද
රාජෙක්ෂ් මහතාට අතිශයින් කෘතවේදී වවමි. එවස් ම මහ බ ංකුවේ ව ඩකටයුතු
සඳහා ඉමහත් සහවයෝගයක් ලබා දීම පිළිබඳව මුදල් හා ප්රාේධන වවළඳවොළ සහ
රාජය වයවසාය ප්රතිසංස්කරණ රාජය අමාතය, ගරු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් ම තිතුමාට,
සමෘද්ධි, ගෘහ ආේික, ක්ුර මූලය, ස්වයං රැකියා, වයාොර සංවේධන හා ඌන
උෙවයෝජන රාජය සේෙත් සංවේධන රාජය අමාතය, ගරු වෂ්හාන් වස්මසිංහ
ම තිතුමාට, සහ ජනාධිෙති වල්කේ, ආචාේය පී.බී. ජයසුන්දර ම තිතුමාට ද මාවේ
ස්තුතිය පිරින මීමට ක ම ත්වතමි.
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විවේෂ්වයන් ම, වමම අභිවයෝගාත්මක කාලයන් තුළදී, මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලවේ
සාමාජිකයින්වේ සහවයෝගය සහ හරවත් සාකච්ඡා හා අදහස් මම වබවහවින් අගය
කරමි. භාණ්ඩාගාර වල්කේ සහ නිල තනතුර අනුව මුදල් මණ්ඩල සාමාජික
එස්.ආේ.ආටිගල සහ මුදල් මණ්ඩලවේ ෙත් කළ සාමාජිකයින් වන ජනාධිෙති නීතීඥ
සංජීව ජයවේධන, ආචාේය රාණි ජයමහ සහ සමන්ත කුමාරසිංහ යන මහත්ම
මහත්මීන්වේ ඍජු සහවයෝගය තීරණ ග නීවේදී ව දගත් සහ ප්රවයෝජනවත් වූ අතර,
ඒ පිළිබඳව මාවේ ප්රණාමය පුදකර සිටිමි. තවද, 2020 වසවේ මුල් භාගවේ දී මුදල්
මණ්ඩලවේ ෙත් කළ සාමාජිකයන් වලස කටයුතු කළ ක්රිෂ්ාන්ත වෙවේරා, නිහාල්
වොන්වස්කා සහ ආචාේය දුෂ්නි වීරවකෝන් යන මහත්ම මහත්මීන්ට ද, ඔවුන්වේ
වස්වා කාලය තුළ මුදල් මණ්ඩලයට ලබා දුන් දායකත්වය පිළිබඳව ස්තුති කළ යුතුය.
ප්රතිස්ථාෙනය කරන ලද මුදල් ප්රතිෙත්ති සහ මූලය ෙද්ධති ස්ථායීතා උෙවද්ශන
කමිටුවල සභාෙතිවරුන්ට සහ සාමාජිකයන්ට වමන් ම, මහ බ ංකුවේ අවනකුත්
උෙවද්ශක කමිටුවල සාමාජිකයින්ට ඔවුන් ලබා වදන දායකත්වය වවනුවවන් මාවේ
ස්තුතිය හිමි වේ. බ ංකු සහ අවනකුත් මූලය ආයතනවල සභාෙතිවරුන් හා ප්රධාන
විධායක නිලධාරීන්වේ සහවයෝගය සහ අවනකුත් නියාමන ආයතනවල හා රාජය
ආයතනවල සහවයෝගය ද කෘතවේදීව සිහිෙත් කරමි.
උසස් මට්ටවේ වෘත්තීය උෙවදස් හා නිේවද්ශ ලබා වදමින් දක්වන සහවයෝගය සහ
දායකත්වය පිළිබඳව නිවයෝජය අධිෙතිවරුන් වන වක්.එේ.එේ. සිරිවේධන මහතාට,
ටී.එේ.වේ.වයි.පී. ප්රනාන්දු මහත්මියට සහ එන්.ඩේ.ජී.ආේ.ඩී නානායක්කාර මහතාට
මම ස්තුතිවන්ත වවමි. හිටපු වජයෂ්ඨ නිවයෝජය අධිෙති ආචාේය නන්දලාල් වීරසිංහ
මහතා සහ නිවයෝජය අධිෙති එච්.ඒ. කරුණාරත්න මහතා විසින් සිදුකළ වස්වය ද
අගය කිරීමට ක ම ත්වතමි. සහකාර අධිෙතිවරුන්, වජයෂ්ඨ වදොේතවේන්තු
ප්රධානීන් සහ වදොේතවේන්තු ප්රධානීන්ට ද, විවේෂ්වයන් ම වමම ප්රතිෙත්ති ප්රකාශය
සකස් කිරීම සඳහා ගත් උත්සාහ වවනුවවන් ආේික ෙේවේෂ්ණ වදොේතවේන්තුවේ
අධයක්ෂ්තුමා ඇතුළු ආේික ෙේවේෂ්ණ වදොේතවේන්තුවේ කාේය මණ්ඩලයට ද
මාවේ අවංක ස්තුතිය ප්රකාශ කිරීමට ක ම ත්වතමි. එදිවනදා රාජකාරි කටයුතු
කරවගන යෑවේදී සහවයෝගය දක්වන අධිෙති වල්කේ කාේයාලවේ මාවේ කාේය
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මණ්ඩලය වවත ද මාවේ ස්තුතිය පිරිනමමි. අභිවයෝගාත්මක කාලසීමාවලදී ෙවා
ඉමහත් උනන්දුවවන් සහ උද්වයෝගවයන්, අවේක්ෂ්ාවන් සාක්ෂ්ාත් කර ග නීම සඳහා
ක ෙ වවමින් ජාතිය වවනුවවන් හරවත් දායකත්වයක් ලබා දීවේ කේතවයය ඉටුකරන
මහ බ ංකු කාේය මණ්ඩලවේ සියුම වදනාට මාවේ කෘතවේදීත්වය පුද කිරීමට
ක ම ත්වතමි.
මාවේ කථාව අවසාන කරන වේ අවස්ථාවේදී ද, අෙ වේ ගත කරන්වන් අසීරු හා
අවිනිේිත කාලෙරිච්වේදයක් වන බව න වත සඳහන් කළ යුතු අතර, එවන් කාලවල
අෙක්ෂ්ොතීව සමස්තයක් වශවයන් ආේිකය පිළිබඳ වොදු විේවාසය ව ඩි දියුණු
කිරීමට විවේෂ් උත්සාහයක් ගත යුතු බව ද න වත අවධාරණය කළ යුතුය. පීඩාකාරි
අවස්ථාවන් ජය ග නීම සඳහා සාමූහික ප්රයත්නයන් ග නීම සහ අඛණ්ඩව
සහවයෝගවයන් කටයුතු කිරීම තුළින් තිරසාර වේධන ප්රවණතාවක් අත්විඳීමට ශ්රී
ලංකාවට හ කි වනු ඇති බව මාවේ විේවාසයයි. ඇවමරිකා එක්සත් ජනෙද
ඉතිහාසවේ කීේතිමත් ජනාධිෙතිවරවයකු වන තිවයෝවඩෝේ රූස්වවල්ට් වරක් ප්රකාශ
කළ ෙරිදි, “තීරණයක් ගත යුතු ඕනෑම අවස්ථාවක ඔබට කළ හ කි වහාඳ ම වදය
නිව රදි වදය කිරීමයි, අවනක් වහාඳම වදය ව රදි වදය කිරීමයි, ඔබට කළ හ කි
නරක ම වදය කිසිවක් වනාකර සිටීමයි”. අභිවයෝගාත්මක කාලෙරිච්වේදවල දී
දරාග නීවේ හ කියාව වේධනය කර ආෙදාවන් ජයග නීම සඳහා අතෙසුවීේ මග
හරවා ගනු වස් ප්රවේශේ සහගතව තීරණ ගත යුතු අතර, එම තීරණ ක්රියාත්මක
කිරීම ද අතයවශය බව මම විේවාස කරමි. මුදල් හා මූලය අංශයන් සේබන්ධවයන්
එළිද ක්වූ ප්රතිෙත්ති ස ලසුේ ආේිකවේ සියුම ොේේවකරුවන්ට ආේිකය පිළිබඳ
දිගුකාලීන ද ක්මක් ඇතිව, ඒ අනුව කටයුතු කිරීමට සුදුසු වාතාවරණයක් සකසා වදනු
ඇත යි මම විේවාස කරමි.
ඔබ ස මට ස්තුතියි. එවස් ම, 2021 නව වසර සතුට සහ වසෞභාගයය සපිරි වසරක්
වේවායි ප්රාේථනා කරමි.
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