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ඉදිරිේත කිරීම 

 

ආචාර්ය ඉන්ද්රජිත්ත ුමමාරසවාාි 

ංධිෙතිප 

ශ්රී ල්  ා මහ ංැ ුමා 

2019 ජනාාරි 02 



 4  
 

1. හැඳින්වීම 

 

සම්භාවනීය අමුත්තනි, මුදල් මණ්ඩල සාමාජිකයිනි, ජ්යෙෂ්ඨ න නිජ්ය්යෙ අිපතිතුමමනි, 

නිජ්ය්යෙ අිපතිතවුනනි, සහකාර අිපතිතවුනන් ඇුමළු ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේජ්න නිලරා ම මහත්ම 

මහත්මියනි, විජ් ේෂ්ඨ ආරාිපත අමුත්තනි, ජ්න්නාවුනනි, මහත්වුනනි. 

 

2019 වසර සහ ඉදිරි කාලය සඳහා වන මුදල් හා මූලෙ අා ජ්  ්රිතතත්ිත දි ානිතය ්රකා ය  

තත් කරනු ලංන ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේජ්න ්රිතතත්ිත ජ්තර දක්මම ඉදිරිතත් ිර මජ්ම් අවස ාාව  

සතකමිණි ඔං සියලු ජ්දනා සාදරජ්යන් පිළිගනිමු. 

 

අතජ්ේ අනාගත ්රිතතත්ිත දි ානිතය පිළිංඳ ඔං දකනුම්වත් ිර මජ්ම් සම්්රදාය තවුරර ත්  

තවත්වාජ්ගන යමින් ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේජ්න ්රිතතත්ිත ජ්තර දක්මජ්මි 12 වන ්රකා ය ඉතා 

සුමටින් ජ්මජ්ලස ඔං ජ්වත ඉදිරිතත් කරන්ජ්නමු.  ජ්මම ජ්තර දක්මම ඉහළ පිළිගකනීම්ම සිත, 

එජ්මන්ම ආර්ථිකජ්  සියලුම තාර්  වකුනවන් හ  ්රිතලාභ ලංා ජ්දන වකදගත් ්රිතතත්ිත 

්රකා නය්ම ජ්ලස හුනන්වා දිය හකිරය. ජ්මම ජ්තර දක්මම මිනන් ඔංජ්ේ ්රිතතත්ිත හා සකලුමම් 

සඳහා ඵලදායී ජ්ලස මඟජ්තන්වීම්ම ලංාජ්දන අතරම, එමිනන් රජ් ි සමස ත ආර්ථික 

වර්රනය සහ මහයනතාවජ්ේ ඉහළ ජීවන තත්ත්වය උජ්දසා දායකත්වය්ම ලකජ්ංනු ඇතකයි 

අපි ංලාජ්තොජ්රොත්ුම ජ්වමු. 

 

තළමුජ්වන්ම, 2018 වසර ුමළ ක්රියාත්මක   අතජ්ේ ්රිතතත්ිත ස ාාවරය සහ ආර්ථිකය පිළිංඳ 

වි  ජ්ල්ෂ්ඨණය්ම ඉදිරිතත් කරන්ජ්නමු. විජ්ේශීය අා ය මත දකඩි ංලතෑම් ඇිත කරනු ලකබූ, 

්රරාන ව ජ්යන් ජ්ග්ීයය ආර්ථික, මූලෙ සහ ූදජ්ේ තාලනික තත්ත්ව ජ්හේුමජ්වන් 2018 

ාසපර්දී ශ්රී ල්  ා ආර්කය ය ංයෝපය ර සකස ම මුණ ද න්න්පන්ය. ජ්ේශීය අභිජ්ය්ග රාශිය්මද 

තකවිතණි. විජ් ේෂ්ඨජ්යන්ම, වසජ්ර් අවසාන කාර්ුමජ්න දී ඇිත   ජ්ේ තාලන අවිනි  චිතතාව 

සමස ත සාර්ව ආර්ථික ස ාාවරත්වය  ඇිත අභිජ්ය්ග තවත් දකඩි කජ්ළේය.  2017 වසජ්ර් දී 

තකවිත මන්දගාමී ආර්ථික වර්රනය අඛණ්ඩව තකවිත අතර, ඒ අනුව 2018 වසජ්ර්දී ද අඩු 

වර්රනය්ම වාර්තා විය. යහතත් කාලගුණික තත්ත්වය කෘෂිකාර්මික අා ය යාා තත්ත්වය  

තත් ිර මම  උතකා ම   අතර, ජ්සේවා අා ජ්  ක යුුම ද පුළුල් වර්රනය්ම වාර්තා කජ්ළේය. 

ජ්කජ්සේ වුවද, 2018 වසජ්ර්දී ඉදිිර මම් ්මජ්ෂ්ඨේත්රජ්  තකවිත මන්දගාමී ක්රියාකාරිත්වය ජ්හේුමජ්වන් 

කාර්මික අා ජ්  ක යුුමවල වර්රනය අඩු විය. නිතර උච්චාවචනය වන ආහාර මිල 
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ගණන්වල සහ තරිතාලිත මිල ගණන්වල සාජ් ්රන ජ්හේුමජ්වන් තාවකාලික ව ජ්යන් තකවිත 

ඉහළ යෑම් හා තහළ යෑම් මරෙජ්  වුවද, 2018 වසජ්ර්දී තාරිජ්භ්ිනක මිල උේරමනය අඩු 

මට් මක තකවිතණ.  තුමිනය ජ්දවසර ුමළ ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේව විසින් අනුගමනය කරන ලද 

දකඩි මුදල් ්රිතතත්ිත ස ාාවරය  ්රිතචාර ද්මවමින්, 2016 සහ 2017 වසරවල වාර්තා   ඉහළ 

වර්රනය  සාජ්ේ්මෂ්ඨව 2018 වසජ්ර්දී මුදල් සහ ණය වර්රනය මන්දගාමී විය. ජ්තෞේගලික 

අා ය ජ්විතන් ණය සඳහා තකවිත ඉල්ලුම පිළිබිඹු කරමින් ජ්ේශීය ණය ්රමාණවත් ජ්ලස 

්රසාරණය විය.   

 

ජ්මම ්රවණතා ජ්මන්ම, ඉදිරිජ් දී ඇිත විය හකිර අවදානම් සහ අභිජ්ය්ග සකලිරල්ල  

ගනිමින්, 2018 වසර ුමළ මුදල් ්රිතතත්ිතය ක්රියාත්මක ිර මජ්ම්දී අත විසින් ත ම්මෂ්ඨාකා ම 

පිළිජ්වත්ම අනුගමනය කරන ලදී. උේරමනජ්යි සහ උේරමන අජ්ේ්මෂ්ඨාවල ිතකර 

වර්රනයන් ජ්මන්ම, මූර්ත ආර්ථිකජ්  මන්දගාමී වර්රනය සකලිරල්ල  ගනිමින් 2015 

වර්ෂ්ඨජ්  අවසානජ්  සි  ක්රියාත්මක   දකඩි මුදල් ්රිතතත්ිත ස ාාවරජ්යි අවසානය සනිුහහන් 

කරමින්, 2018 අජ්්රේල් මාසජ් දී ්රිතතත්ිත ජ්තොීය අනුතාිතක ජ්කොරිජ්ඩ්ජ්වි ඉහළ සීමාව 

තහත ජ්හළන ලදී.  ජ්කජ්සේ වුවද, විජ්ේශීය අා ජ්   ස ාායීතාව  ංලතෑ ජ්ග්ීයය සාරක 

සකලිරල්ල  ගනිමින් ඉන්තුමව, ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේව මරෙස ා මුදල් ්රිතතත්ිත ස ාාවරය්ම 

අනුගමනය කජ්ළේය.   

 

ජ්ේශීය මුදල් ජ්වළඳජ්තොළ ුමළ අඛණ්ඩව තකවිත ුනපියල් ද්රවශීලතා ිඟය ජ්හේුමජ්වන් වාණිය 

ංකාවේවල සියලුම ුනපියල් තකන්තුම සඳහා අදාළ වෙවස ාාපිත සාචිත අනුතාතය, 2018 

ජ්නොවකම්ංර් මාසජ් දී තහත ජ්හළීම  මහ ංකාවේව  සිුර විය. එජ්මන්ම, වෙස ාාපිත සාචිත 

අනුතාතය තහත ජ්හළීම ජ්හේුමජ්වන් ස ාාවර තදනම්ම මත ද්රවශීලතාව සකතයීම නිසා ජ්තොීය 

අනුතාිතක මත ඇිත වන ංලතෑම සමනය ිර මම සඳහා ්රිතතත්ිත ජ්තොීය අනුතාිතක ඉහළ 

නකාවීම  ද මහ ංකාවේව  සිුර විය.  උේරමනය මකදි තනි අගයක මට් ජ්ම් ස ාායීව තවත්වා 

ගකනීම සහ උේරමන අජ්ේ්මෂ්ඨා තාලනය ිර මම ුමළින් මකදිකාීයනව උතරිම නිෂ්ඨ තාදන මට් ම  

ආර්ථිකය ළඟා වීජ්ම් පුළුල් ඉල්මකය සිතව අත විසින් ජ්මජ්ලස ත ම්මෂ්ඨාකා ම පිළිජ්වත්ම 

අනුගමනය කරන ලදී. 

 

විජ්ේශීය අා ය සලකා ංලන වි , සාචාරක ඉතකයීම්, ජ්සේවා නියු්මිතකයන්ජ්ේ ජ්්රේෂ්ඨණ, 

විජ්ේශීය ඍජු ආජ්ය්යන සහ රයය ජ්වත ණය ලකබීම් යනාදිය ජ්ගවුම් ජ් ේෂ්ඨය මත තකවිත 

පීඩනය යම්තා්ම ුරරක  අවම කළ ද, අතනයන ආදායම ඉ්මමවා ආනයන වියදම් ඉහළ 
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ිනජ් ය. ජ්ග්ීයය මූලෙ තත්ත්වය දකඩිවීම, විජ් ේෂ්ඨජ්යන්ම ඇජ්මරිකා එ්මසත් යනතදය සිය 

මුදල් ්රිතතත්ිතය ්රමජ්යන් දකඩි ිර මම ජ්හේුමජ්වන් එ්මසත් යනතද ජ්ඩොලරය  ්මිතමත් වීමත් 

යනාදිය ජ්හේුමජ්වන් විජ්ේ  විනිමය රටින් ඉවත  ගලා යෑමත්, ජ්වළඳ ිඟය පුළුල් වීමත් 

ජ්හේුමජ්වන්  ජ්ගවුම් ජ් ේෂ්ඨය මත සකලිරය යුුම පීඩනය්ම ඇිත විය. අජ්නවේත් නකඟී එන 

ජ්වළඳජ්තොළ ආර්ථිකයන් සිත ර වල ද්මන  ලද පීඩනය  සමානව, ශ්රී ලාකා ුනපියල, 

විජ් ේෂ්ඨජ්යන්ම, වසජ්ර් ජ්දවන භාගජ් දී දකඩි ජ්ලස අව්රමාණය  ල්ම විය.  විජ්ේ  විනිමය 

ජ්වළඳජ්තොළ ුමළ ඉල්ලුම සහ සකතයුම මිනන් විනිමය අනුතාිතකජ්යි මට් ම සහ දි ාව 

තීරණය වීම  ඉඩ හරින අතරුමර, විනිමය අනුතාිතකජ්  අිපක උච්චාවචන තකවිත 

අවස ාාවලදී එි අිතකර තත්ත්වය මගහකරවීම සඳහා මහ ංකාවේව ජ්ේශීය විජ්ේ  විනිමය 

ජ්වළඳජ්තොළ  මකදිහත් විය. විජ්ේශීය අා ජ්  ංලතෑම් සමනය ිර මම සඳහා රයය සහ මහ 

ංකාවේව විසින් ජ්කටිකාීයන පියවර ිරිතය්ම හුනන්වා ජ්දන ලද නමුත්, මකදි හා දිගුකාීයනව, 

විජ් ේෂ්ඨජ්යන්ම, ජ්වළඳ භාණ්ඩ හා ජ්සේවා අතනයන වකඩි ිර මම සඳහා වූහාත්මක 

්රිතසාස කරණ සිුර ිර මජ්ම් වකදගත්කම විජ්ේශීය අා ජ්  ්රවණතා ුමළින් නකවතත් අවරාරණය 

ජ්කජ්ර්.  2018 වසජ්ර් අවසාන භාගජ් දී තකවිත ජ්ේ තාලන අවිනි  චිතතාවද විජ්ේශීය අා ය  

ංලතෑම් ඇිත කජ්ළේය. ඉදිරි කාලය ුමළ මකිතවරණ තත්ත්වය්ම ඇිතවීම මිනන් රායෙ අයවකය 

ඉල්මක සපුරාගත ජ්නොහකිර වීජ්ම් අවදානම ද ඇුමළු ජ්ේ තාලන අවිනි  චිතතා විජ් ේෂ්ඨජ්යන් 

සකලිරල්ල  ගනිමින් ්රරාන ණය ජ්රේණිගත ිර මජ්ම් ආයතන ුමන විසින්ම ශ්රී ලාකාජ්න 

ස වව මත්ව ජ්රේණිගත ිර මම් තහත ජ්හළන ලදී. ජ්මය ආජ්ය්යකයන්ජ්ේ වි  වසනීයත්වය 

ජ්කජ්රි ඍණාත්මක ංලතෑම් ඇිත කජ්ළේය. ජ්කජ්සේ ජ්වතත්, එවකනි ජ්රේණිගත ිර මම් තහත 

ජ්හළීම හුජ්ද්ම ජ්ේ තාලන අවිනි  චිතතා මත තමණ්ම තදනම්  ව්ම වන අතර, සාර්ව ආර්ථික 

මූලරර්ම ජ්හ් ්රිතතත්ිතවල පිරිීමම්ම පිළිංඳ ිරසිුර ස ීරර සා්මෂිය්ම ජ්නොතකවතීම ජ්හේුමජ්වන් 

අජ්ේ්මෂිත අයවකය ඉල්මක සපුරාගත ජ්නොහකිර වීම යන අදහස සාරාරණීකරණය කළ 

ජ්නොහක්මකිර. යාතෙන්තර මූලෙ අරමුදජ්ලි විස තීර්ණ ණය තහුමකම් වකඩස හජ්නි තස වන 

සමාජ්ල්චනය සම්පූර්ණ ිර මජ්ම්දී අවරානය  ජ්යොමු  2018 ඔ්මජ්ත්ංර් 26 ද්මවා තකවිත 

යහතත් ්රගිතජ්යන් ජ්මම තත්ත්වය තකහකදිලි ජ්න. විස තීර්ණ ණය තහුමකම් වකඩස හන 

ය ජ්ත් ශ්රී ලාකාව  අඛණ්ඩව ණය තහුමකම්  ලකණු අතර, 2018 ජූනි මාසජ් දී එම 

වකඩස හන ය ජ්ත් තස වන වාරිකය ශ්රී ලාකාව  ලකණණි. 2019 වසර ුමළ දී යාතෙන්තර මූලෙ 

අරමුදජ්ල් විස තීර්ණ ණය තහුමකම් වකඩපිළිජ්වළ සාර්ාකව නිම ිර මම  අපි ංලාජ්තොජ්රොත්ුම 

ජ්වමු.  ඒ අනුව, තස වකනි සමාජ්ල්චනජ් දී යාතෙන්තර මූලෙ අරමුදල සමඟ එකඟ වී ඇිත 
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කාර්ය මණ්ඩල ිනවිුමජ්ම් එකඟතාව මීළඟ අදියර ද්මවා ජ්ගන යෑම  අපි ංලාජ්තොජ්රොත්ුම 

ජ්වමු. 

 

රායෙ මූලෙ ඒකා්රතාව උජ්දසා රයය අඛණ්ඩව ක යුුම කළ ද, 2018 වසජ්ර්දී රායෙ මූලෙ 

අා ජ්  ක්රියාකාරිත්වය මිර කාර්ය සාරනය්ම වාර්තා කජ්ළේය. ආදායම් රැස ිර  මම් අජ්ේ්මෂිත 

මට් ම  වඩා අඩුවීම ජ්හේුමජ්වන් 2018 වසජ්ර්දී ඉල්මකගත අයවකය ිඟය ළඟා කර ගකනීම 

අභිජ්ය්ගාත්මක ජ්න. ජ්කජ්සේ වුවද, 2018 වසජ්ර්දී අඛණ්ඩව ජ්දවන වර ත් ්රාාමික ිනුම් 

ජ් ේෂ්ඨජ්  අිතරි්මතය්ම වාර්තා කරනු ඇතකයි අජ්ේ්මෂ්ඨා ජ්කජ්ර්.  ජ්මජ්ලස අිතරි්මතය්ම වාර්තා 

වනුජ්  1955 වසරින් තුම ුමන්වන වතාව  ජ්න.  රායෙ මූලෙ අා ය ුමළ දකන මත් අත්කර 

ජ්ගන ඇිත යහතත් තත්ත්වය ඉදිරිය  තවත්වා ගකනීම සඳහාත්, රායෙ මූලෙ ක යුුම මිනන් 

ඇිතවන අවිරතාවලින් ජ්තොරව මුදල් හා විනිමය අනුතාිතක ්රිතතත්ිත ක්රියාත්මක ිර මම 

සඳහාත්, රායෙ මූලෙ ඒකා්රතාව අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක ිර මම අතෙව ෙ ජ්න. 

 

තුමිනය වසජ්ර් ජ්තර දක්මජ්මි ්රකා ය  තත් කළ තරිදි, 2020 වසර වන වි  ශ්රී ලාකා මහ 

ංකාවේජ්න නව මුදල් ්රිතතත්ිත රාමුව ජ්ලස නමෙශීීය උේරමන ඉල්මකකරණය  Flexible 

Inflation Targeting/FIT) හුනන්වා දීම සඳහා අපි ක යුුම කරමින් සිටිමු.  නමෙශීීය උේරමන 

ඉල්මකකරණය ජ්වත ජ්යොමු වීම සඳහා 2018 වසර ුමළදී ්රිතතත්ිත ක්රියාමාර්ග ගණනාව්ම අත 

විසින් ජ්ගන ඇත. රයය සමඟ මනා ්රිතතත්ිත සහජ්ය්ීතතාව්ම තවත්වා ජ්ගන යමින්, මහ 

ංකාවේජ්න ස වාධීනත්වය, විනිවිදභාවය සහ වගවීම  ්මිතමත් කරන අතරම, අඩු උේරමන 

ම  ම්ම තවත්වාජ්ගන යෑම සඳහා මහ ංකාවේජ්න ංලතල  ්මිතමත් ිර මම  අව ෙ කරනු 

ලංන නීිතමය සාජ් ්රන සකස  ිර මම අත විසින් ආරම්භ කර ඇත.  

 

ජ්ග්ීයය සහ ජ්ේශීය කම්තනයන්  ඔජ්රොත්ුම දීම සඳහා මූලෙ තේරිතය සුම හකිරයාව 

වකඩිදියුු කරමින් සහ අවම සාර්ව විච්මෂ්ඨණ අවදානම් සිතව ස ාාවර මූලෙ තේරිතය්ම 

තවත්වා ගකනීජ්ම් අරමුණ ඇිතව ්රිතතත්ිත ක්රියාමාර්ග ගණනාව්ම 2018 වසජ්ර්දී ක්රියාත්මක 

ිර මම  අත  හකිරවිය. මූලෙ ආයතනවල වනිතක හා නියාමන රාමුව  ්මිතමත් ිර මම සඳහා 

නව ංකාවේ තනත්ම ජ්කුහම්තත් කරමින් තවිතන අතර, මූලෙ අා ය  අදාළ අජ්නවේත් නීිත 

සාජ් ්රනය ිර මමද ආරම්භ කර ඇත. ගක ලුකා ම සමාගම් සඳහා නිරාකරණ ක්රියාමාර්ග ජ්ලස 

වොතාර සීමා ිර මම ජ්මන්ම, ංලතත්ර අත්ිුහවීම සහ  අවලාගු ිර මම වකනි දකඩි නියාමන 

ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලදී.  ංකාවේ හා ංකාවේ ජ්නොවන මූලෙ අා වල ්රාේරන අව ෙතාව ්රමිකව 
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ඉහළ නකාවීම ුමළින් එම ආයතන අතර ඒකාංේරවීජ්ම් ක්රියාවලියක  අත විසින් අනුංල ජ්දනු 

ඇත. විිපමත් අයුරින් ංකාවේ හා ංකාවේ ජ්නොවන අා වල වූහ  ්මිතමත්ව නඟා සිුහවීම  

්රමුඛතාව ජ්දනු ඇත. අතජ්ේ අභි්රාය වනුජ්  නියාමන අවිරතා හා ුරර්වලතාවලින් ජ්තොරව 

ක යුුම කළ හකිර ංව මූලෙ ජ්වළඳජ්තොළ  සන්නිජ්නදනය ිර මමයි.   

 

වර්රනය වන ජ්ගවීම් අව ෙතා සපුරාීයම සඳහා කාර්ය්මෂ්ඨම හා ස ාාවර යාිතක ජ්ගවීම් හා 

පියවීම් තේරිතය්ම සකස  ිර මජ්ම් වෙවස ාාපිත වගීමම ඉුහ කරමින් අත විසින් ජ්ගවීම් හා 

පියවීම් යටිතල තහුමකම්  ්මිතමත් ිර මම සඳහා පියවර රැස්ම ගන්නා ලදී. ර  ුමළ ඩිජි ල් 

ජ්ගවීම් යාන්ත්රණය්ම ්රවර්රනය ිර මම සඳහා 2018 වසජ්ර් දී QR ජ්්මත (QR Code) තදනම් 

කරගත් ජ්ගවීම් සඳහා යාිතක ්රමිිතය්ම හුනන්වා ුරන් අතර, යාිතක කාඩ්තත් ්රමය්ම ස ාාපිත, 

ිර මම  අදාළව ්රගිතය්ම අත්කර ජ්ගන ඇත. සාසරණජ්යි තවිතන මුදල් ජ්න්ට්ුහවල 

ගුණාත්මක තත්ත්වය ආර්මෂ්ඨා ිර මම සඳහා පියවර ගන්නා ලද අතර, ආර්ථිකය ුමළ  ගනුජ්දනු 

්රමවත්ව සිුරිර මම  තහුමකම් සකලසීම සඳහා වෙවහාර මුදල් කළමනාකරණ ක යුුමද 

අඛණ්ඩව සිුර කජ්ළමු. 

 

2018 වසජ්ර්දී ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේව නිජ්ය්ජිත කාර්යයන්  ්මිතමත් ිර මම සඳහා ද ්රමුඛතාව 

ලංා ජ්දන ලදී. රායෙ ණය ිතරසාරත්වය තවත්වා ගකනීම  ඉල්මක කරන අතර, අඩු අවදානම් 

මට් ම්ම සිතව අවම පිරිවකය්ම ය ජ්ත් රයජ්  මූලෙ අව ෙතා සපුරාලන තරිදි රායෙ ණය 

කළමනාකරණය සිුර කරන ලදී. රයජ්  ුමරැවේම්තත් නිවේුම සඳහා වන ජ්වන්ජ්ේසි ්රමජ්යි 

විනිවිදභාවය හා කාර්ය්මෂ්ඨමතාව තවත්වා ගකනීම සඳහා ජ්මන්ම, ස ාාවර හා මකදිකාීයන ණය 

කළමනාකරණ උතාය මාර්ගය්ම සකස  ිර මම පිළිංඳ අඛණ්ඩව අවරානය ජ්යොමු විය. රයජ්  ද 

එකඟතාව සිතව අලුිතන් ක්රියාව  නාවන ලද සරීය වගීමම් කළමනාකරණ තනත තදනම් 

ජ්කො  ජ්ගන අනාගත ණය ලංා ගකනීම් පිළිංඳ වගීමම් කළමනාකරණය ිර මජ්ම් 

වකඩපිළිජ්වළ්ම ආරම්භ කරන ලදී. 

 

2017 අාක 12 දරන විජ්ේ  විනිමය තනත හුනන්වා දීමත් සමඟ විජ්ේ  විනිමය ගනුජ්දනු 

ලිිල්කරණය වකඩිදියුු විය. ආජ්ය්යන සඳහා අරමුදල් ුමම  ජ්ලස ගලා යෑම පිණිස 

්රාේරන ගලා ඒම් තවුරර ත් ලිිල් සහ විිපමත් ිර මජ්ම් ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලද අතර, ජ්ේශීය 

ආජ්ය්යකයන් හ  යාතෙන්තර ජ්වළඳජ්තොළ ජ්වත ්රවි    වීම සඳහා ජ්ත්රාගත් අා වල 

්රාේරනය පි ත  ගලා යෑම් සඳහා තවිතන සීමා පුළුල් කරන ලදී. 
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සර්වසම සහ ුමලනාත්මක ආර්ථික වර්රනය්ම සහ රජ් ි මූලෙ අන්තර්ගතභාවය වකඩිදියුු 

ිර මජ්ම් පුළුල් අරමුණ ඇිතව 2018 වසජ්ර්දී තහුමකම් සතයන්ජ්නවේ ජ්ලස මහ ංකාවේව සිය 

සාවර්රන මූලෙ හා ්රාජ්ේශීය සාවර්රන ක යුුම අඛණ්ඩව තවත්වාජ්ගන ිනජ් ය.  අත විසින් 

යාිතක මූලෙ අන්තර්ගතභාවය පිළිංඳ උතාය මාර්ිනක සකලුමම් (National Financial 

Inclusion Strategy)  සකස  ිරරිජ්මිලා ්රගිතය්ම ලංා ජ්ගන ඇත. තවද, යාතෙන්තර 

ව ජ්යන් ශ්රී ලාකාජ්න තත්ත්වය වකඩිදියුු ිර මජ්ම් අරමුු ඇිතව ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේව විසින් 

මුදල් විශුේිපකරණය සහ ත්රස තවාදය සඳහා අරමුදල් සකතයීම වකළක්මවීම සඳහා වන නියාමන 

ක්රියාත්මක ිර මම වකඩිදියුු ිර මම සිුර කරන ලද අතර, 2018 වසජ්ර්දී රායෙ ආයතන 

ිරිතය්ම සමඟ නව  අවජ්ං්රතා ිනවිුමම්වල  එළකඹිණ. 2019 වසජ්ර් මකද වන වි  ශ්රී 

ලාකාව, මූලෙ කාර්ය සාරක ංලකාජ්  “අළු ජ්ල්ඛනජ්යන්” (FATF Grey List) ඉවත් කර 

ගකනීම  අව ෙ කරනු ලංන ක යුුම අපි සිුර කරමින් සිටිමු. 

 

ඉහළ වගවීම්ම සහ විනිවිදභාවය්ම ඇිත ිර මජ්මිලා ක්රියාමාර්ග ගණනාව්ම අත විසින් ජ්ගන 

ඇත. විජ් ේෂ්ඨජ්යන්ම, භාණ්ඩාගාර ංකුනම්කර නිවේත් ිර මම පිළිංඳ ත ම්මෂ්ඨා ිර මජ්ම් සහ 

විමර් නය ිර මජ්ම් යනාිපතිත විමර් න ජ්කොමිෂ්ඨන් සභාජ්න නිර්ජ්ේ  අනුගමනය කරමින්, මහ 

ංකාවේව  අදාළ වනිතක රාමුව  ්මිතමත් ිර මම සඳහා පියවර ගනිමින් සිටිමු. රයජ්  

ුමරැවේම්තත් නිවේත් ිර මම  අදාළ ජ්මජ්හයුම් ක්රියාවලිය සාජ් ්රනය ිර මම, ජ්සේවක 

අර්ාසාරක අරමුදල සඳහා නව ආජ්ය්යන ්රිතතත්ිත රාමුව්ම හුනන්වා දීම, අභෙන්තර 

විගණනය  ්මිතමත් ිර මම සහ මහ ංකාවේ ජ්සේවකයන් හා මුදල් මණ්ඩලජ්  සාමාජිකයන් හ  

චර්යා රර්ම සා්රහය්ම හුනන්වා දීම සඳහා දකන මත් පියවර ජ්ගන ඇත. ජ්ව්හාරික විගණන 

ක යුුම සඳහා ්රසම්තාදන ක්රියාවලිය දකන මත් සිුර ජ්කජ්රමින් තවිතන අතර, ජ්මම 

ජ්ව්හාරික විගණන යාතෙන්තර තරිචයන් සිත ආයතන විසින් සිුර කරනු ලංනු ඇත. 

 

අභිජ්ය්ගාත්මක ජ්ග්ීයය සහ ජ්ේශීය තරිසරය්ම ුමළ, තවිතන අවදානම් අවම ිර මම  සහ 

එමිනන් සිය මූලික අරමුු වන ආර්ථික සහ මිල ස ාායීතාව සහ මූලෙ තේරිත ස ාායීතාව 

අත්කර ගකනීම සඳහා ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේව සිය ්රිතතත්ිත රාමු ්රමජ්යන් වකඩිදියුු කරමින් 

සිටී. අතජ්ේ ක යුුමවල ඵලදායීතාව සහ එි අජ්ේ්මෂිත ්රිතඵල යම් ජ්කොන්ජ්ේසි හා අව ෙතා 

සපුරාීයම මත තීරණය වන අතර, විජ් ේෂ්ඨජ්යන්, සාර්ව ආර්ථික ස ාායීතාව සඳහා රයය ද්මවන 

කකතවීම අව ෙ ජ්න.  තවිතන අඩු ආර්ථික වර්රන තත්ත්වය ුමළ, වර්රනය ඉහළ නකාවීම 

සඳහා අදාළ වන ්රිතතත්ිත ජ්මන්ම,  වූහාත්මක ්රිතසාස කරණ ජ්කජ්රිද රයජ්  ්රමුඛතාව 
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ජ්යොමුවීම ඉතා අව ෙ ජ්න. ජ්කජ්සේ ජ්වතත්, එය රායෙ මූලෙ ඒකා්රතා ක්රියාවලිය  ංාරා 

ජ්නොවන තරිදි සිුර කළ යුුමය. ජ්ම් සඳහා වකඩි කාර්යභාරය්ම සිුර කළ හකිර ිතකර තරිසරය්ම 

ජ්තෞේගලික අා ය සඳහා සකස  කර දිය යුුමය. එජ්මන්ම, රයජ්  ස ාාවර හා පුජ්ර්කානය 

කළ හකිර ්රිතතත්ිත තකවතීම ජ්මන්ම, වඩාත් ගිතක සහ වෙවසායික මානසිකත්වය්ම වොතාර 

අා ජ්යි තකවතීම ජ්ම් සඳහා අතෙව ෙ ජ්න. 

 

අඩු උේරමනකා ම වාතාවරණය්ම තවත්වා ගනිමින් සහ ඉහළ සහ ිතරසාර ආර්ථික වර්රනය්ම 

තවත්වා ගකනීම සඳහා රජ්ට් සමාය සහ ආර්ථික යටිතල තහුමකම් වර්රනය ිර මම, ඵලදායීතාව 

ඉහළ නකාවීම, රම ංලකාජ්  වේසලතා ඉහළ නකාවීම ජ්මන්ම, ජ්ේශීය නිෂ්ඨ තාදන රාරිතාව 

වකඩිදියුු ිර මම යනාදිය රයජ්  ක්රියාමාර්ගවල ්රමුඛ අරමුු ජ්න. එංුන ්රිතතත්ිත ුමළින් 

අජ්ේ්මෂිත ්රිතඵල ලංා ගකනීම  නම් එම ්රිතතත්ිත ස ථිර ජ්මන්ම මනා 

සම්ංන්ධීකරණයිරන්ද එිරජ්නක  ගකළජ්තන අයුරිරන් හා කාීයනව ක්රියාත්මක විය යුුම ජ්න. 

ජ්මම තුමබිම ුමළ, රයජ්  සහ ජ්තෞේගලික අා ජ්  තාර්  වකුනවන්ජ්ේද සහාය ඇිතව සාර්ව 

ආර්ථික ස ාායීතාව ළඟා කර ගකනීම  අව ෙ කරනු ලංන  ්මිතමත්  සහ වි  වසනීය 

්රිතතත්ිත රාමු සකකසීම සඳහා තදනම ජ්යදීම ජ්මම ජ්තර දක්මම ුමළින් අජ්ේ්මෂ්ඨා ජ්කජ්ර්.   

 

2019 ්රිතතත්ිත ජ්තර දක්මජ්මි ජ්තළගකස ම තහත සඳහන් තරිදි ජ්න: 

 

2 ාන ප ොමස        : 2019 වසර සහ ඉදිරිය සඳහා මහ ංකාවේජ්න මුදල් ්රිතතත්ිත 

උතායමාර්ගය සහ ්රිතතත්ිත 

3 ාන ප ොමස : 2019 වසර සහ ඉදිරිය සඳහා මූලෙ අා ජ්  ක්රියාකාරිත්වය සහ 

ස ාාවරත්වය සඳහා අදාළ වන මහ ංකාවේ ්රිතතත්ිත 

4 ාන ප ොමස     : මහ ංකාවේජ්න නිජ්ය්ජිත කාර්යයන් සඳහා අදාළ ්රිතතත්ිත 

     

ජ්මම එ්ම එ්ම අා  පිළිංඳව සවිස තරාත්මකව වි්රහ ිර මම්ම ජ්මතකන් සි  සිුර  ජ්කජ්ර්. 
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2. 2019 ාසර සහ ඉදිරිය සඳහා මුදල් ප්රතිපේතතිප පොය මාර්රය   

සහ ප්රතිපේතතිප 

 
මකදිකාීයන ව ජ්යන් උේරමනය අඩු හා ස ාාවර මට් මක තවත්වා ගකනීම මිනන් ආර්ථිකය  

එි උතරිම වර්රන මට් ම කරා ළඟාවීම සඳහා සහාය වීජ්ම් අරමුණ ජ්තරදකරිව ශ්රී ලාකා මහ 

ංකාවේව ඉදිරි දක්මමිරන් යුුමව සිය මුදල් ප්රතිපේතතිපය ක්රියාත්මක කරයි. 

  

ශීඝ්රජ්යන් ජ්වනස  වන අිතකර ජ්ග්ීයය තත්ත්ව ජ්මන්ම, ජ්ේශීය ව ජ්යන් තකවිත ිතකර 

ජ්මන්ම අිතකර අවදානම් සිත අභිජ්ය්ගාත්මක තරිසරය්ම ුමළ 2018 වසජ්ර්දී  ශ්රී ලාකා 

මහ ංකාවේව විසින් සිය මුදල් ්රිතතත්ිතය ජ්මජ්හයවනු ලකබීය. ඇජ්මරිකා එ්මසත් යනතදජ්  

ජ්තොීය අනුතාිතක ඉහළ නකාවීමත් සමඟ ජ්ග්ීයය ආර්ථිකජ්  ඇිත  නව ්රවණතා සහ 

ජ්ංොජ්හ් දියුු ර වල මුදල් ්රිතතත්ිත දකඩි ිර මම  ්රිතචාර ව ජ්යන් ජ්ලොව පුරා මහ 

ංකාවේවල  සිය මුදල් ්රිතතත්ිතය හකඩගස වා ගකනීම  සිුර විය. ්රාේරනය පි ත  ගලා යෑම සහ 

ජ්වළඳ ිඟය පුළුල් වීම ජ්හේුමජ්වන් විනිමය අනුතාිතකය අව්රමාණය වීම, අඩු ආර්ථික 

වර්රනය, මුදල් සහ ණය සමස තවල මන්දගාමී වීම, මරෙස ා මට් ජ්ම් උේරමනය ජ්මන්ම, 

මුදල් ජ්වළඳජ්තොළ ුමළ තකවිත අඛණ්ඩ ද්රවශීලතා ිඟය වකනි ජ්ේශීය ව ජ්යන් තකවිත තත්ත්ව 

සකලිරල්ල  ගකනීම  ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේව  සිුරවිය. 

 

වෙවස ාාපිත සාචිත අනුතාතය සහ ්රිතතත්ිත ජ්තොීය අනුතාිතක ඉහළ නකාවීම මිනන් 2015 

වසර අවසානජ්  සි  ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේව විසින් අනුගමනය කරන ලද දකඩි මුදල් ්රිතතත්ිත 

ස ාාවරය ජ්හේුමජ්වන්, විජ් ේෂ්ඨජ්යන්ම ඉල්ලුජ්මන් ඇුරු උේරමනය සම්ංන්රජ්යන් සහ 2016 

හා 2017 වසරවල  සාජ්ේ්මෂ්ඨව මුදල් හා ණය සමස ත පිළිංඳ අජ්ේ්මෂිත ිතකර ්රිතඵල ලංා 

ගකනීම  හකිරවිය. ුරර්වල ආර්ථික වර්රන තරිසරය්ම ුමළ ජ්මවකනි ්රවණතා, විජ් ේෂ්ඨජ්යන්, 

උේරමනය, උේරමන අජ්ේ්මෂ්ඨා සහ මුදල් අා ජ්යි ්රවණතා ඇුමළු යහතත් වර්රනයන්,  ශ්රී 

ලාකා මහ ංකාවේජ්න දකඩි මුදල් ්රිතතත්ිත ස ාාවරය අවසන් ිර මම සඳහා මඟ තෑූ  අතර, ඒ අනුව 

2018 අජ්්රේල් මස මුලදී නිතෙ ණය තහුමකම් අනුතාිතකය තදනම් අාක 25 ිරන් තහත ජ්හළීම  

මහ ංකාවේව ක යුුම කජ්ළේය. ජ්කජ්සේ ජ්වතත්, ජ්ග්ීයය ආර්ථික  තත්ත්ව සහ විනිමය 

අනුතාිතකය මත   ංලතෑම් ජ්හේුමජ්වන් 2018 අජ්්රේල් මාසජ්  සි  මරෙස ා මුදල් ්රිතතත්ිත 

ස ාාවරය්ම තවත්වා ගකනීම  ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේව  සිුර විය. 
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මුදල් ්රිතතත්ිත ජ්මජ්හයුම් ුමළ, ජ්වළඳජ්තොළ තදනම්   ්රිතතත්ිත උතකරණ, විජ් ේෂ්ඨජ්යන්ම, 

්රිතතත්ිත ජ්තොීය අනුතාිතක සහ විව  ජ්වළදජ්තොළ ක යුුම ංහුලව භාවිතා කරන ලද අතර, 

ස ාාවර තදනම්ම මත ජ්වළඳජ්තොළ ජ්වත ද්රවශීලතාව සකතයීම සඳහා වන උතකරණය්ම ජ්ලස 

වෙවස ාාපිත සාචිත අනුතාතය භාවිත කරන ලදී. ජ්ේශීය මුදල් ජ්වළඳජ්තොළ ුමළ ුනපියල් 

ද්රවශීලතාවජ්යි තවිතන අඛණ්ඩ සහ ඉහළ ිඟය ජ්හේුමජ්වන්, 2018 ජ්නොවකම්ංර් මාසජ් දී 

වාණිය ංකාවේවල සියලුම ුනපියල් තකන්තුම වගීමම්වල  අදාළ වෙවස ාාපිත සාචිත 

අනුතාිතකය, සියය  7.50 සි  සියය  6.00 ද්මවා අඩු ිර මම  මුදල් මණ්ඩලය තීරණය 

කජ්ළේය. වෙවස ාාපිත සාචිත අනුතාතය අඩු ිර මම මිනන් ංකාවේ තේරිතය ජ්වත සකලිරය යුුම  

ද්රවශීලතාව්ම මුදා හරින ලද අතර, ඒ ජ්හේුමජ්වන් ජ්තොීය අනුතාිතක තහළ යෑම සහ අිප සමස ත 

ඉල්ලුම්ම ඇිත වීම  ඉඩ ිතණණි. එංකවින්, වෙවස ාාපිත සාචිත අනුතාතය තහත ජ්හළීජ්මි 

ංලතෑම සමනය ිර මම සඳහා ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේව විසින් ්රිතතත්ිත ජ්තොීය අනුතාිතක ද ඉහළ 

නාවන ලදී. 

 

නමෙශීීය උේරමන ඉල්මකකරණය ජ්වත ජ්යොමු වීම නිජ්නදනය ිර මජ්මන් තුමව, විජ්ේශීය හා 

ජ්ේශීය අා වලින් තකන නඟින විවිර ඉල්ලුම් සහ සකතයුම් කම්තන ජ්හේුමජ්වන් ඇතකම් 

අවස ාාවලදී උේරමනය ඉහළ හා තහළ ිනයද, සමස තය්ම ජ්ලස ගත් කල උේරමනය අඩු 

මට් මක තවත්වාජ්ගන යෑම  අත  හකිරයාව ලකබිණි. සාර්ව විච්මෂ්ඨණශීීය ක්රියාමාර්ග 

(Macroprudential Measures) ිරිතයකම සහාය ද ඇිතව විච්මෂ්ඨණ සහ පූර්ජ්ව්තායික 

ව ජ්යන් ගනු ලකබූ මුදල් ්රිතතත්ිත ක්රියාමාර්ගවල ංලතෑජ්මන් මුදල් ්රසාරණය අජ්ේ්මෂිත 

මට් ම්වල තවත්වා ජ්ගන ිනය අතර, 2018 වසර ුමළදී උේරමනය අඩු මට් මක තවත්වා ජ්ගන 

යෑම  එය සහාය විය. 

 

ඔං දන්නා තරිදි, පුරා ද කයක කාලය්ම ුමළ උේරමනය තනි අගයක මට් ජ්ම් තවත්වාජ්ගන 

යමින් ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේව විජ් ේෂ්ඨ වාර්තාව්ම තංා ඇත. මහයනතාවජ්ේ ජීවන තත්ත්වය 

නඟා සිුහවීජ්ම් අරමුණින් ඉහ ළ ආර්ථික වර්රන මාවත්ම ළඟා කර ගකනීම  අව ෙ ිතකර 

තරිසරය්ම නිර්මාණය ිර මම සඳහා ඉතා වකදගත් වන මිල ස ාායීතාව ඇිත ිර මජ්මිලා  මහ 

ංකාවේජ්න දකඩි කකතවීම මින් ජ්තන්නුම් ජ්කජ්ර්. අනාගතජ්  අත හ  මුහුණ දීම  සිුරවන ජ්ේශීය 

සහ විජ්ේශීය අභිජ්ය්ග මරෙජ්  වුවද, ජ්මජ්ත්ම අත්කර ගනු ලකබූ අඩු උේරමන වාතාවරණය 

ඉදිරිය ත් අඛණ්ඩව ජ්නොජ්වනස ව තවත්වා ගකනීම  ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේව ක යුුම කරනු ඇත. 
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ශීඝ්රජ්යන් ජ්වනස වන සහ ඉහළ අවිනි  චිත සහගත වාතාවරණය මරෙජ් , ිතරසාර මිල 

ස ාායීතාව්ම තවත්වා ගකනීම සඳහා ශ්රී  ලාකා මහ ංකාවේව  තවිතන හකිරයාව තවුරර ත් 

 ්මිතමත් ිර මජ්ම් අරමුු ඇිතව, මුදල් ්රිතතත්ිත රාමුව වකඩිදියුු ිර මජ්ම් වකඩපිළිජ්වළ්ම  

ආරම්භ ිර මජ්ම් ්රරානතම ජ්හේුමව ජ්මම අරමුණ සා්මෂ්ඨාත් කර ගකනීජ්ම් අව ෙතාවයි.  ශ්රී 

ලාකා මහ ංකාවේජ්වි ංලතල  ්මිතමත්ව ස ාාපිත ිර මජ්ම් අරමුු ඇිතව මුදල් නීිත තනත 

සඳහා අව ෙ සාජ් ්රන සිුර ිර මම  ක යුුම ිර මම, සඵලදායී රායෙ මූලෙ හා මුදල් ්රිතතත්ිත 

සම්ංන්ධීකරණය්ම ඇිත ිර මම සහ තා්මෂ්ඨණික හා ආයතනික  කෙතා තවුරර ත් වකඩිදියුු 

ිර මම ඇුමළු ක්රියාමාර්ග රැස්ම ක්රියාව  නාවමින් නමෙශීීය උේරමන ඉල්මකකරණය ජ්වත 

නකඹුුනවීජ්ම් ක්රියාවලිය සම්ංන්රජ්යන් 2018 වසර ුමළදී කකපී ජ්තජ්නන ්රගිතය්ම අත්කර 

ගකනීම  හකිරවිය. 

 

නමෙශීීය උේරමන ඉල්මකකරණය ජ්වත නකඹුුනවීජ්ම් ක්රියාවලිජ්යි ්රගිතය හා සංකුනු 

වකදගත් අා  ිරිතය්ම පිළිංඳ වකඩිුරර කුනු දක්මවිය හකිරය. මිල ස ාායීතාව  අදාළ ්රරාන 

කාර්යභාරය ඉුහ ිර මජ්ම්දී ශ්රී  ලාකා මහ ංකාවේජ්න ංලතල  ්මිතමත් ිර මජ්ම් අව ෙතාව සහ 

වකදගත්කම ජ්තර වසජ්ර්දී අපි අවරාරණය කජ්ළමු. නමෙශීීය උේරමන ඉල්මකකරණ රාමුව 

ජ්වත සාර්ාකව නකඹුුනවීම සඳහා   ඉතා වකදගත් පූර්ව අව ෙතාව්ම ජ්ලස  ්මිතමත් 

වනිතක ංලතල තේරිතය්ම තකවතීම අතෙව ෙ කුනණ්ම ංව සියලු ජ්දනා පිළිගනු ලංන 

අතර, එය මුදල් ්රිතතත්ිත රාමුව තදනම් වන ්රරානතම සාරකය ජ්න. ජ්ම් නිසා ශ්රී ලාකා මහ 

ංකාවේජ්න යහතාලනය වකඩිදියුු ිර මම, මූලෙ අා ජ්  අධී්මෂ්ඨණය සවිමත් ිර මම සහ රායෙ 

මූලෙ හා මුදල් ්රිතතත්ිත සම්ංන්ධීකරණය ඉහළ නකාවීම සඳහා අව ෙ සාජ් ්රන සිුර ිර මම  

අමතරව, විජ් ේෂ්ඨජ්යන්ම, ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේජ්න ස වාධීනත්වය වකඩිදියුු ිර මම සහ මුදල් 

්රිතතත්ිත රාමුව ජ්ලස නමෙශීීය උේරමන ඉල්මකකරණ රාමුව හුනන්වා දීම සඳහා අව ෙ 

තහුමකම් සකලසීම සඳහා ඉතා වකදගත් පියවර්ම ජ්ලස මුදල් නීිත තනත සඳහා පුළුල් 

සාජ් ්රන සිුර ිර මම  කකබිනට් මණ්ඩලජ්  අනුමකිතය ලංා ගන්නා ලදී. ඒ අනුව, 

දිගුකාීයනව ගක ලුව්මව තවත්නා මහ ංකාවේජ්න මූලික ජ්නොවන සහ රායෙ මූලෙ  ක යුුම හා 

සංකුනු ඇතකම් ක්රියාකාරකම්, රායෙ මූලෙ මූලෙයනය යනාදිය  විසුනම් සතයන අතර, මුදල් 

්රිතතත්ිතවල  අදාළ ංලතල සහ ක්රියාකාරකම් තකහකදිලිව දක්මවීම ුමළින් මහ ංකාවේජ්න 

ස වාධීනත්වය තහවුුන ජ්කජ්රන තරිදි යාතෙන්තර මූලෙ අරමුදජ්ල් නීිත විජ් ේෂ්ඨයයන්ජ්ේ 

සහජ්ය්ගයද සිතව මුදල් නීිත තනජ්ති සිුරජ්කජ්රන සාජ් ්රන අවසන් අදියජ්රි තවතී. 

මී  අමතරව, මිල ස ාායිතාව ළඟා කර ගකනීම  ක යුුම ිර මම මහ ංකාවේජ්න ්රමුඛතම අරමුණ 
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ංව  තත්වනු ඇත. උේරමන ඉල්මකකරණය ස ාාපිත ිර මම  අව ෙ ආයතනික සකකකස ම  

සහාය වීම සහ සාර්ව විච්මෂ්ඨණ උතකරණ ජ්මන්ම,  මුදල් ජ්මජ්හයුම් ක යුුම වර්රනය 

ිර මම ද ජ්මම සාජ් ්ිපත නීිත රාමුව මිනන් තහුමකම් සලසනු ලකජ්ේ. ජ්මම සාජ් ්රන මිනන් 

සමස ත ංලතලවල නි  චිත ංව වකඩිදියුු කරනු තමණ්ම ජ්නොව, මහ ංකාවේජ්න විනිවිදභාවය 

සහ වගවීම ඉහළ නකාවීම ජ්මන්ම, ඉහළ ස වාධීනත්ව සහ යහතාලන රාමුව්ම ුමළින් ශ්රී ලාකා 

මහ ංකාවේජ්න වි  වසනීයත්වයද ඉහළ නකාජ්වනු  ඇත. මුදල් නීිත තනත සඳහා වන සාජ් ්රන 

ජ්මම වසර ුමළ දී කකබිනට් මණ්ඩලය සහ තාර්ලිජ්ම්න්ුමව ජ්වත ඉදිරිතත් ිර මම  අපි 

අජ්ේ්මෂ්ඨා කරන්ජ්නමු. 

 

නමෙශීීය උේරමන ඉල්මකකරණය ජ්වත නකඹුුනවීජ්ම් ක්රියාවලිජ්යි තවත් එ්ම වකදගත් 

අාගය්ම ජ්ලස ඉදිරි දක්මමිරන් යුුමව මුදල් ්රිතතත්ිත ක්රියාත්මක ිර මම සඳහා අව ෙ  

 ්මිතමත් රාමුව්ම ස ාාපිත ිර මම පිණිස තේරිත සහ ක්රියාවීයන් වර්රනය ිර මම ජ්මන්ම, 

අතජ්ේ කාර්ය මණ්ඩල වේසලතා, හකිරයාවන් සහ රාරිතාව වර්රනය ිර මම දක්මවිය හකිරය. 

මින් සින වසරක  ජ්තර යාතෙන්තර මූලෙ අරමුදල සමඟ එ්මව මුදල් ්රිතතත්ිත තීරණ ගකනීජ්ම් 

ක්රියාවලිය වකඩිදියුු ිර මම සඳහා ආකෘිත අනුව ජ්ගොඩනාවන ලද පුජ්ර්කාන සහ ්රිතතත්ිත 

වි  ජ්ල්ෂ්ඨණ තේරිතය්ම  Forecasting and Policy Analysis System – FPAS) ස ාාතනය 

ිර මජ්ම් ක යුුම ඇරඹීම ජ්මි ්රරාන පියවර්ම ජ්ලස දක්මවිය හකිරය.  ජ්ම් සඳහා ගනු ලකබූ 

ක්රියාමාර්ගවල සකලිරය යුුම ්රගිතය්ම ජ්ලස ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේව ුමළ ආකෘිතකරණ සහ 

පුජ්ර්කාන හකිරයාවන් වර්රනය ිර මම හා එමිනන් ඉදිරි දක්මමිරන් යුුමව මුදල් ්රිතතත්ිත 

තීරණ ගකනීජ්ම් ක්රියාවලිය වකඩිදියුු ිර මම දක්මවිය හකිරය. ජ්මම ආකෘිතකරණ රාමුව පිළිංඳ 

ජ්තොරුමුන ජ්ම් වන වි  මහයනතාව  ද දකන ගත හකිර ජ්ලස ්රසිේිපය  තත්ජ්කො  ඇත. සාර්ව 

ආර්ථික වි  ජ්ල්ෂ්ඨණය සඳහා ඉවහල් වන කාීයන සහ වි  වසනීය ආකෘිත මත තදනම්   

පුජ්ර්කාන සඳහා උතකා ම වන, තා්මෂ්ඨණික හකිරයාව සහ යටිතල තහුමකම් ඉදිරිජ් දී  

තවුරර ත් වර්රනය කරීයම සඳහා සම්තත් ජ්යදවීම  ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේව අවරානය ජ්යොමු 

කරයි. මුදල් ්රිතතත්ිත වි  ජ්ල්ෂ්ඨණය සඳහා උතකා ම වන නව සමී්මෂ්ඨණ ගණනාව්ම සහ 

දර් ක රාශිය්ම හුනන්වා දීම  ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේව ජ්ම් වන වි ත් සකලුමම් කර ඇත. තවත්නා 

දත්ත රැස ිර මජ්ම් සහ දත්ත සම්තාදනය ිර මජ්ම් ක්රියාවලිය වකඩිදියුු ිර මම  අපි තවුරර ත් 

ක යුුම කරමු. නිෂ්ඨ තාදන ්රවණතා ආ්රිත ජ්තර විතරම් දර් ක හුනන්වාදීම, මිල දර් ක 

වකඩිදියුු ිර මම, ඉහළ අවරානය්ම අව ෙ වන අා  ආවරණය වන තරිදි ශ්රී ලාකා ගකනුම් 

කළමනාකුනවන්ජ්ේ දර් කය වකඩිදියුු ිර මම සහ ඩිජි ල්කරණ ක්රියාවීයන් ිරිතය්ම 
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ආරම්භ ිර මම ජ්මම සකලුමම්වල  ඇුමළත් ජ්න. ආවරණ කලාතය පුළුල් ිර මම සහ 

නිරවදෙතාව වකඩිදියුු ිර මජ්ම් අරමුණ සිතව, දීත වොේත දත්ත එ්මරැස  ිර මජ්ම් 

වකඩපිළිජ්වළ හරහා වේුහම්භ අා ජ්  උේරමන අජ්ේ්මෂ්ඨා සමී්මෂ්ඨණය ජ්කොළඹ දිස ත්රි්මකය  

තමණ්ම සීමා ජ්නොවී තවුරර ත් වොේත ිර මජ්ම් ක්රියාවලියක ජ්ම් වන වි ත් අපි නියකළී සිටිමු. 

 

ජ්තර අවස ාා ිරිතයකදීම අවරාරණය කර ඇිත තරිදි, මුදල් ්රිතතත්ිත රාමුව ව ජ්යන්  

නමෙශීීය උේරමන ඉල්මකකරණය හුනන්වා දීජ්ම්  දී රයජ්   ්මිතමත් සහජ්ය්ගය සහ 

කකතවීම අතෙව ෙ ජ්න. ශ්රී ලාකාජ්න අනාගත මුදල් ්රිතතත්ිත රාමුව ජ්ලස නමෙශීීය උේරමන 

ඉල්මකකරණය රයය විසින් ජ්ම් වන වි ත් පිළිජ්ගන ඇිත අතර, මකදි කාීයනව හා දිගු 

කාීයනව රායෙ මූලෙ ඒකා්රතා ක්රියාවලිය අරමුු කර ගත් ්රිතතත්ිත ජ්ම් වන වි ත් 

ක්රියාත්මක කරමින් තවිතන ංව සුමටින් ්රකා  කළ හකිරය. රයජ්  වියදම් තාර්ීමකරණය 

කරන අතරම, රායෙ ආදායම් ඉහළ නකාවීජ්ම් අරමුණ සිතව ආදායම් තදනම් කරගත් රායෙ 

මූලෙ ඒකා්රතා ක්රියාවලිය්ම සඳහා   රයජ්  කකතවීම අතජ්ේ ඇගයුම  ල්මජ්න. නව ජ්ේශීය 

ආදායම් තනත්ම ක්රියාව  නකාවීම, ආදායම් තරිතාලන කළමනාකරණ ජ්තොරුමුන තේරිතජ්යි 

 RAMIS) පූර්ණ ව ජ්යන් ක්රියාත්මකවීජ්ම් සහාය ඇිතව ංුර තරිතාලනය වකඩිදියුු ිර මම සහ 

ංුර අනුකූලතාව වකඩිදියුු ිර මම, ආදායම් ඉහළ නකාවීම  ජ්හේුම වනු ඇතකයි අපි අජ්ේ්මෂ්ඨා 

කරන්ජ්නමු. මී  අමතරව, වියදම් තාර්ීමකරණය  අව ෙ ක්රියාමාර්ග හුනන්වා දීම, 2018 අාක 

8 දරන සරීය වගීමම් කළමනාකරණ තනත ංලාත්මක ිර මම ුමළින් රායෙ ණය 

කළමනාකරණය  ්මිතමත් ිර මම සහ රයය සුම වාණිය වෙවසායයන් සඳහා අව ෙ 

්රිතසාස කරණ හුනන්වා දීම ජ්මන්ම, විජ්ේශීය විනිමය වගීමම්වල අවදානම් අවම ිර මම 

අරමුු කර ගනිමින් මකදි කාීයන ණය කළමනාකරණ උතායමාර්ගය සවිංලගකන්වීම, රයය 

විසින් ජ්ගන ඇිත දිරිගන්වන ුමළු ක්රියාමාර්ග ජ්න. 

 

ජ්වනත් ර වල අත්දකීමම් හා සමානවම, නමෙශීීය උේරමන ඉල්මකකරණ රාමුව ය ජ්ත් 

උේරමන ඉල්මක තීරණය ිර මම රයය සහ ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේව එ්මව සාමූිකව සිුර ිර මම  

අජ්ේ්මෂ්ඨා ජ්කජ්ර්. එජ්සේ ජ්හයින්, නමෙශීීය උේරමන ඉල්මකකරණ රාමුව සඳහා ජ්මම 

ආයතන ජ්දක සහජ්ය්ීතව ක යුුම ිර මම අව ෙ වන අතර, මුදල් සහ රායෙ මූලෙ ්රිතතත්ිත 

අතර ජ්නොගකළපීම් ජ්නොතකවිතය යුුමජ්න. 

 



 16  
 

මුදල් ජ්වළඳජ්තොළ ුමළ ද්රවශීලතාව කළමනාකරණය ිර මම සඳහා ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේව 

සරීයව විව  ජ්වළදජ්තොළ ක යුුම අඛණ්ඩව කරනු ලංන අතර, එමිනන් ඉල්මකගත තරාසය 

ුමළ උේරමනය තවත්වා ගකනීම සඳහා උතකා ම වන ්රරාන ජ්මජ්හයුම් ඉල්මකය වන 

ජ්කටිකාීයන ජ්වළඳජ්තොළ ජ්තොීය අනුතාිතක අජ්ේ්මෂිත තරිදි හකසිරවීම සිුරජ්න. විව  

ජ්වළඳජ්තොළ ක යුුම යනු ්රිතතත්ිත ස ාාවරය සමඟ ජ්කටිකාීයන ජ්වළඳජ්තොළ ජ්තොීය 

අනුතාිතක ගකළපීම සඳහා අව ෙ වන ජ්වළඳ ජ්තොළ ද්රවශීලතාව කළමනාකරණය ිර මජ්ම් 

උතායමාර්ගය්ම වන අතර, එය ඇතකම් වි  ජ්ල්ෂ්ඨකයන් විසින් සාවදෙ ජ්ලස අර්ාකානය 

කරනු ලංන තරිදි ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේව විසින් භාණ්ඩාගාර බිල්තත් මිලදී ගකනීම ජ්හ් රඳවා 

තංා ගකනීම ුමළින් නව මුදල් අච්චු ගකසීජ්ම් යාන්ත්රණය්ම ජ්නොවන ංව අවරාරණය කළ 

යුුමය. මහ ංකාවේ විසින් සිුර කරනු ලංන ජ්මවකනි විව  ජ්වළඳජ්තොළ ක යුුම සහ මහ ංකාවේ 

විසින් රයය ජ්වනුජ්වන් නිවේත් කරනු ලංන භාණ්ඩාගාර බිල්තත් මිලදී ගකනීම ුමළින් රායෙ 

මූලෙ ිඟය මූලෙයනය ිර මම අතර තකහකදිලි ජ්වනස්ම තවතී. තවද, ජ්වළඳජ්තොළ සහභාීත 

වන් නන් හ  ජ්තොරුමුන වකඩි ව ජ්යන් ලංා දීම  අව ෙ කරනු ලංන ක්රියාමාර්ග ිරිතය්ම 

අත විසින් ගනු ලකබූ අතර, එමිනන් මූලෙ ජ්වළඳජ්තොළ ුමළ කාර්ය්මෂ්ඨම මිල අනාවරණය 

ිර මජ්ම් ක්රියාවලිය්ම සඳහා තහුමකම් සකලජ්සනු ඇත. 2018 වසජ්ර් යනවාරි මාසජ් දී මරෙම 

ඒකාංේර ජ්වළඳජ්තොළ අධී්මෂ්ඨණ තේරිතය්ම  Central Integrated Market Monitor-CIMM) 

හුනන්වා ජ්දන ලදී. ජ්මම තේරිතය මිනන් ඒ්මෂ්ඨණ මුදල් ජ්වළඳජ්තොළ, රායෙ ුමරැවේම්තත් 

ජ්වළඳජ්තොළ සහ විජ්ේ  විනිමය ජ්වළඳජ්තොළ ුමළ ඇිත වකදගත් ජ්තොරුමුන රාශිය්ම එ්මරැස  

කර ගනු ලකජ්ේ. මරෙම ඒකාංේර ජ්වළඳජ්තොළ අධී්මෂ්ඨණ තේරිතය හරහා ද්රවශීලතාව වාර්තා 

කරනු ලංන තේරිතය්ම ස ාාපිත ිර මමත් සමඟ වදනික ද්රවශීලතා පුජ්ර්කානය තවුරර ත් 

වකඩි දියුු ිර මම  හකිර විය. තවද, විව  ජ්වළඳ ජ්තොළ ජ්වන්ජ්ේසි මිනන් ජ්වළඳජ්තොළ ජ්වත 

සායාව්ම සකතයීම  ්මිතමත් ිර මජ්ම් අරමුණ ඇිතව, මුදල් ජ්වළඳජ්තොළ ුමළ විව  

ජ්වළඳජ්තොළ ජ්වන්ජ්ේසි ක යුුම සඳහා ංකාවේ ජ්නොවන ්රාාමික ජ්වළුනන් සහභාීත වීම සීමා 

කරමින් ්රිතතත්ිත තීරණය්ම ගනු ලකබීය. ංකාවේ ජ්නොවන ්රාාමික ජ්වළුනන් හ  නිතෙ 

තහුමකම සඳහා සහ එ්මදින ද්රවශීලතා තහුමකම සඳහා තවුරර ත් සහභාීතවීම  අවස ාාව 

සලසන ලදී. ජ්ම් අතර, එ්මදින ජ්තොීය අනුතාිතකවල විචලනය අවම ිර මජ්ම් අරමුණ ඇිතව, 

මෑතකාීයනව ්රිතතත්ිත ජ්තොීය අනුතාිතක ජ්වනස  කරන ලද අවස ාාජ්න දී, ්රිතතත්ිත ජ්තොීය 

අනුතාිතක ජ්කොරි ජ්ඩ්ව තදනම් අාක 100 ද්මවා තුහ කරන ලදී. 
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ඉදිරි කාලය ුමළදී දකන  තවිතන ජ්තොීය අනුතාිතක ජ්කොරිජ්ඩ්ව ජ්වනුව , ජ්තොීය අනුතාිතක 

සඳහා තකහකදිලි මඟජ්තන්වීම්ම ලංාජ්දන, ඒ්මෂ්ඨණ මුදල් ජ්වළඳජ්තොළ ජ්තොීය අනුතාිතකජ්යි 

උච්චාවචන අඩු ිර මම  සහ මුදල් ්රිතතත්ිතය ක්රියාත්මක ිර මජ්ම් ක්රියාවලිජ්යි විනිවිදභාවය 

වකඩිදියුු ජ්කජ්රන තනි ්රිතතත්ිත ජ්තොීය අනුතාිතක ්රමය්ම ක්රියාත්මක ිර මම සඳහා තවිතන 

හකිරයාව ජ්සොයා ංකීයජ්ම් ක්රියාවලියක අපි ජ්ම් වන වි  නිරතව සිටිමු. තවද, මුදල් 

ජ්වළඳජ්තොළ ක යුුම ුමම ව තවත්වාජ්ගන යෑම සහිතක ිර මම සඳහා, ුමරැවේම්තත් 

මිලකරණය  අදාළ ්රිතතත්ිතය, අවදානම් අඩු සහ ඉහළ ්රිතලාභ ිමිවන තරිදි යාතෙන්තර 

මනා තරිචයන් ඇුමරින් සමාජ්ල්චනය ජ්කජ්රනු ඇත. ජ්තොීය අනුතාිතක හුවමාුන ිනවිුමම් 

 Interest Rate Swaps/IRS) සහ ිනවිුමම් තරිණත වන දිනජ් දී, එකඟ   මිල සහ තරිණත වන 

දිනජ් දී අදාළ වන එතකන් මිල අතර ජ්වනස ජ්ගවනු ලංන ඉදිරි ිනවිුමම්  Non Deliverable 

Forwards/NDF) වකනි නව උතකරණ හුනන්වා දීම හරහා මුදල් ජ්වළඳජ්තොළ ක යුුම පුළුල් 

ිර මම පිළිංඳ අපි සලකා ංලන්ජ්නමු. 

 

ංකාවේ අා ජ්යි තරගකා මත්වය වකඩිදියුු ිර මම සඳහා, වඩාත් ජ්හොඳින් පිරිවකය පිළිබිඹු වන 

විකල්ත තදනම් ජ්තොීය අනුතාිතකය්ම හුනන්වා දීම සඳහා මහ ංකාවේව විසින් අජ්ේ්මෂිත අතර, 

එම ජ්තොීය අනුතාිතකය ංකාවේවල ආන්ිතක පිරිවකය මත තදනම් වනු ඇත. 

 

විනිමය අනුතාිතකය, මුදල් ්රිතතත්ිතය ුමළ අරමුණ්ම ජ්ලස අත විසින් ජ්නොසකලවේවද, 

උේරමන ඉල්මකකරණ රාමුව  සහාය වන ්රරාන උතකරණය්ම ජ්ලස පාළඳපෙොළ මත 

ෙදනම් වූ විනිමය ංනුොතිප ය ජ්යොදා ගකජ්න්. ජ්ම් අනුව, අජ්ේ්මෂිත නම ෙශීීය උේරමන 

ඉල්මකකරණ රාමුව ුමළ කම්තන ංලතෑම් අවජ් ්ෂ්ඨණය ජ්කජ්රන විචලෙය්ම ජ්ලස 

ක්රියාත්මක වීම  විනිමය අනුතාිතකය  ඉඩ හරිමින්, ජ්වළඳජ්තොළ මත වඩාත් තදනම්   

විනිමය අනුතාිතකය්ම තවුරර ත් තවත්වාජ්ගන යෑම  මහ ංකාවේව ක යුුම කරයි. විනිමය 

අනුතාිතකය අව්රමාණය වීම මිනන් සමස ත උේරමන අනුතාිතකය මත ඇිත කරනු ලංන 

ංලතෑම ජ්කජ්රි ගුණාත්මක ජ්වනස්ම නමෙශීීය උේරමන ඉල්මකකරණ රාමුව මිනන් ජ්ගන 

එනු ඇත. ඉදිරිගාමී හා පූර්ජ්ව්තායික මුදල් ්රිතතත්ිත සකලුමම් ුමළ, ජ්තොීය අනුතාිතක ජ්වනස  

ිර මම් හරහා සමස ත ඉල්ලුම කළමනාකරණය ිර මම ුමළින්, විනිමය අනුතාිතකය අව්රමාණය 

වීම ුමළින් උේරමනය මත ඇිතවන පිරිවකජ්යන් තල්ලු   පීඩනය අවම කරගත හකිරවන අතර, 

එමිනන් උේරමනය ඉල්මකගත තරාසය ුමළ තවත්වා ගකනීම තහවුුන කළ හකිරය. 
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ජ්මම තදනම අනුව, 2015 සකේතකම්ංර් මාසජ්  සි  විනිමය අනුතාිතකය වඩාත් නමෙශීීයව 

තීරණය වීම  මහ ංකාවේව විසින් ඉඩ සලසන ලදී. ජ්කජ්සේ ජ්වතත්, ජ්ග්ීයය ජ්වළඳජ්තොළ 

තත්ත්ව, විජ් ේෂ්ඨජ්යන්ම ්රාේරනය පි ත  ගලායෑම්, යාගම ිනුම මත තකවිත පීඩනය ඉහළ 

යෑම ජ්මන්ම, ජ්වළඳජ්තොළ සමජ්ේ්මෂ්ඨණය ඉහළ යෑම මරෙජ්  2018 වසර ුමළදී විනිමය 

අනුතාිතකජ්යි ඉහළ අව්රමාණය්ම ද්මන  ලකබිණි. ජ්මවකනි කාලවකවානු ුමළදී, 

ජ්වළඳජ්තොළ ුමළ ්රමවත් හකඩගකසීම්ම අත විසින් සහිතක ිර මම අව ෙ ජ්න. එම නිසා විජ්ේ  

සාචිත මත වකඩි ංලතෑම්ම ඇිත ජ්නොවන තරිදි විච්මෂ්ඨණශීීය ජ්ලස ජ්වළඳජ්තොළ ුමළ 

මකදිහත්වීම  මහ ංකාවේව  සිුර විය. ඉදිරිජ් දී, විජ්ේ  විනිමය ජ්වළඳජ්තොළ ුමළ ිතයුු 

විචලතාව්ම තවිතන අවස ාාවලදී මහ ංකාවේජ්න මකදිහත්වීම් සිත ත ම්මෂ්ඨාකා ම විනිමය 

අනුතාිතක ්රිතතත්ිතය්ම අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක ජ්කජ්රනු ඇත. තරගකා ම විනිමය 

අනුතාිතකය්ම තවත්වාජ්ගන යෑම සහ යාගම ිනුම ්රිතුමලනය ිර මම සඳහා සහාය වන තරිදි 

ජ්මම ්රිතතත්ිතය සකලුමම් කර ඇිත අතර, එමිනන් ංාිර ආර්මෂ්ඨණය්ම ජ්ලස විජ්ේ  විනිමය 

සාචිත ්රමානුකූලව ජ්ගොඩනකීතම සඳහා සහාය සකලජ්සනු ඇත. 

 

ඉහළ යන යාතෙන්තර ජ්තොීය අනුතාිතක හමුජ්න විජ්ේ  ්රාේරනය පි ත  ගලායෑම් 

ජ්හේුමජ්වන්, සාචිත  ්මිතමත් කරන අතරුමර, මූලෙ ්රවාහ මිනන් යාගම ිනුජ්ම් ිඟය 

මූලෙනය ිර මම අභිජ්ය්ගාත්මක කාර්යය්ම වනු ඇත. යාගම ිනුජ්ම් ිතරසාර ජ් ේෂ්ඨය්ම 

ඇිතකර ජ්නොජ්ගන සහ දිගුකාීයන සහ ණය ජ්නොවන මූලෙ ්රවාහ වන විජ්ේ  ඍජු ආජ්ය්යන 

ආකර්ෂ්ඨණය කර ජ්නොගතජ්හොත්, විජ්ේශීය අා ය මකදිකාීයනව ජ්මන්ම, දිගුකාීයනව ද 

අවදානම් සහගත තත්ත්වයක  මුහුණ ජ්දනු ඇත. එමනිසා, අතනයන සහ විජ්ේ  ඍජු 

ආජ්ය්යන ශීඝ්රජ්යන් වර්රනය කර ගකනීම සඳහා ්රිතතත්ිත සම්තාදකයන්ජ්ේ ්රමුඛතාව ිමි 

විය යුුම අතර, එජ්සේ ජ්නොවුණජ්හොත් විජ්ේශීය අා ය ජ්කටිකාීයන ජ්ේශීය ජ්මන්ම ංාිර 

කම්තනයන්  නිරාවරණය වනු ඇත. යාගම ිනුම ්රමානුකූලව ්රිතුමලනය ිර මම සහ 

 ්මිතමත් මූලෙ ිනුම්ම තවත්වා ගකනීම සඳහා, ජ්සේවා අා ජ්  ඉහළ ඉතකයීම්වල සහාය 

සිතව සහ විජ්ේ  ජ්සේවා නියු්මිතකයන්ජ්ේ ජ්්රේෂ්ඨණ ලකබීම්වල අඛණ්ඩ දායකත්වයද ඇිතව, 

එ්මසත් යනතද ජ්ඩොලර් බිලියන 2 – 3 අතර ්රමාණයක වාර්ෂික ඍජු විජ්ේ  ආජ්ය්යන සමඟ 

අවම ව ජ්යන් සියය  10 ක තමණ අතනයන වර්රනය්ම සමඟින් සකලිරය යුුම ්රගිතය්ම 

අත්කර ගකනීම  අතෙව ෙ ජ්න. එමනිසා, ජ්කටිකාීයන අවදානම් සහගත තත්ත්ව දිගුකාීයන 

වූහාත්මක ගක ලු ංව  තත්වීම වළ්මවාීයම සඳහා ආජ්ය්යකයන්ජ්ේ වි  වාසය ඉහළ 

නකාවීම  අව ෙ කරනු ලංන ිතරසාර ක්රියාමාර්ග ගකනීම අතෙව ෙ ජ්න. 
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මහ ංකාවේජ්න විජ්ේ  සාචිත කළමනාකරණ ක යුුම  , ජ්ල්ක ංකාවේජ්න සාචිත උතජ්ේ න හා 

කළමනාකරණ  වකඩස හජ්නි සහාය ඇිතව සාවර්රනය කරන ලද උතායමාර්ිනක වත්කම් 

ජ්වන් ිර මජ්ම්  Strategic Asset Allocation) රාමුව මත තවුරර ත් තදනම් වනු ඇත . ජ්මම 

්රමජ්නදය ුමළින් ්රමාණවත් ද්රවශීලතා මට් ම්ම තහවුුන ිර මජ්ම් සහ සාරාරණ ්රිතලාභ 

අනුතාිතකය්ම ලංාගකනීජ්ම් අරමුණ ඇිතව විජ්ේ  සාචිත කළමනාකරණය ිර මම අජ්ේ්මෂ්ඨා 

කරන අතර, ජ්වළඳජ්තොළ තත්ත්ව යහතත් වන අවස ාාවල අිතරි්මත ්රිතලාභ යනනය ිර මජ්ම් 

අරමුණ ඇිතව ඒ සඳහා තවිතන සරීය උතායමාර්ග ජ්සොයා ංකීයමද සිුර ජ්කජ්ර්. තවද, විජ්ේ  

ආජ්ය්යකයන් ඇුමළු සියලු තාර්  වකුනවන්  ්රිතලාභ සකලජ්සන තරිදි, තදනම් අනුතාිතකය්ම 

ජ්ලස ්රරාන විකල්ත ජ්ඩොලර්/ුනපියල් අනුතාිතකය්ම හුනන්වා දීජ්ම් ක්රියාවලියක මහ ංකාවේව 

නිරත ජ්න. 

 

ඔං දකන මත් දන්නා තරිදි, ජ්ගවුම් ජ් ේෂ්ඨ ුරෂ්ඨ කරතා ජ්හේුමජ්වන් සහ රයජ්  ්රිතසාස කරණ 

වකඩස හන  සහාය සකතයීම සඳහා 2015 වසර ුමළදී ශ්රී ලාකාව යාතෙන්තර මූලෙ අරමුදල 

ජ්විතන් වසර ුමනක විස තීර්ණ ණය තහුමකම්ම ලංාගනු ලකබූ අතර, දකන මත් එයින් ණය 

වාරික තහ්ම අත ජ්වත ලකබී ඇත. තුමිනය සිත ිරිතයක කාලය ුමළ තකවිත තත්ත්වය 

ජ්හේුමජ්වන්, යාතෙන්තර මූලෙ අරමුදජ්ලි ජ්මම ණය වකඩස හන ය ජ්ත් ශ්රී ලාකාව අත්කර 

ගනිමින් තකවිත ්රගිතජ්යි යම් ්රමාදවීම්ම සිුර වුවද, ජ්මම වසර ුමළදී යාතෙන්තර මූලෙ 

අරමුදජ්ලි ජ්මම වකඩස හන සාර්ාකව තවත්වාජ්ගන යෑම  අපි අජ්ේ්මෂ්ඨා කරමු. ජ්මම 

වකඩස හන ුමළින් නියත ව ජ්යන්ම රජ්ට් විජ්ේ  අා ය  සහාය්ම සකතජ්යන අතරම, 

ආර්ථිකජ්  ඵලදායීතාව සහ ආජ්ය්යන වි  වාසය වර්රනය ිර මම  උතකා ම වනු ඇත. එම 

සාරක ආර්ථික වර්රනය ඉහළ නකාවීම සඳහා ජ්හේුමවන ්රරාන සාරක ජ්න. 

උේරමන ඉල්මකකරණය මිනන් උේරමන අජ්ේ්මෂ්ඨා තාලනය හා කළමනාකරණය ිර මම 

සඳහා අවරානය ජ්යොමුවන ජ්හයින්, මුදල් ්රිතතත්ිතජ්යි විනිවිදභාවය, විජ් ේෂ්ඨජ්යන්ම 

සකලුමම්, අරමුු සහ තීරණවල විනිවිදභාවය  ඉතා ඉහළ වකදගත්කම්ම ිමිජ්න. මුදල් 

්රිතතත්ිතජ්යි විනිවිදභාවය සඵලදායි සන්නිජ්නදනය ුමළින් ළඟා කරගත යුුම වන ජ්හයින්, 

අනාගතජ් දී උේරමන ඉල්මකකරණය  ජ්යොමුවන ර ්ම ජ්ලස, මනාව වකඩිදියුු කරන ලද 

සන්නිජ්නදන උතායමාර්ගයක අව ෙතාව පිළිංඳ මහ ංකාවේව ඉහළ අවරානය්ම ජ්යොමු කරයි.  

 

ඒ අනුව, සන්නිජ්නදන උතායමාර්ගය වකඩිදියුු ිර මම සඳහා ක්රියාමාර්ග ගණනාව්ම ජ්ම් වන 

වි ත් අත විසින් ක්රියාව  නාවා ඇත. යාතෙන්තර මූලෙ අරමුදජ්ලි සහාය ඇිතව, මුදල් 
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්රිතතත්ිත පුවත්තත් නිජ්නදනවල තකහකදිලි හා සරල ංව තවත්වාජ්ගන යන අතර, ඉදිරි 

දක්මමිරන් යුුමව එි වි  ජ්ල්ෂ්ඨණාත්මක අගය වකඩිදියුු ිර මම  අත ක යුුම කර ඇත. මී  

අමතරව, නමෙශීීය උේරමන ඉල්මකකරණය පිළිංඳ, විජ් ේෂ්ඨජ්යන්ම මාරෙජ්නදීන් ඇුමළුව 

අජ්නවේත් තාර්  වකුනවන් දකනුම්වත් ිර මම සඳහා වකඩස හන් ක්රියාත්මත කරන ලදී. 

එජ්මන්ම, ඉදිරිජ් දී ක්රියාත්මක ිර මම සඳහා අජ්ේ්මෂිත ක්රියාමාර්ග ිරිතය්ම තවතී. ඒ ය ජ්ත් 

මුදල් ්රිතතත්ිත ්රකා නය නිවේත් ිර මම සහ එය ඉදිරිජ් දී උේරමන වාර්තාව්ම  Inflation 

Report) ංව  වකඩිදියුු ිර මම  අජ්ේ්මෂිත අතර, නමෙශීීය උේරමන ඉල්මකකරණය සඳහා 

  ජ්තර දක්මජ්මි සඳහන් තරිදි, මහයනතාව දකනුම්වත් ිර මජ්ම් වකඩස හන් මීළඟ වසර ජ්දක 

ුමළදී තවුරර ත් වොේත ජ්කජ්රනු ඇත. 

 

තුමිනය වසජ්ර්දී තවත් වකදගත් පියවර්ම ජ්ලස මුදල් ්රිතතත්ිත නිජ්නදන සඳහා මුදල් ්රිතතත්ිත 

දකනුම්දීජ්ම් පූර්ව දින දර් නය්ම නකවත හුනන්වා දීම  අපි ක යුුම කජ්ළමු. එම ක්රියාමාර්ගය 

අඛණ්ඩව තවත්වා ගනිමින්, 2019 වසර ුමළ මුදල් ප්රතිපේතතිප ීරරද  නිපදදනය  රනු ල්ංන 

දින දර්ශනය තහත තරිදි ජ්න.  

 

2019 ාසපර් මුදල්  ප්රතිපේතතිප නිපදදන 

නිපදදන ං  ය නිපදදන දිනය 

1 ජ්තංරවාරි 22, සිවේරාදා 

2 අජ්්රේල් 10, ංදාදා 

3 මකයි 31, සිවේරාදා 

4 ජූලි 12, සිවේරාදා 

5 අජ්ග්ස ුම 23, සිවේරාදා 

6 ඔ්මජ්ත්ංර් 11, සිවේරාදා 

7 ජ්නොවකම්ංර් 15, සිවේරාදා 

8 ජ්දසකම්ංර් 27, සිවේරාදා 

 

2018 වසජ්ර් තළමු භාගය ුමළ ද්මන  ලකණණ තත්ත්වය  වඩා ජ්ග්ීයය ආර්ථිකය 

වර්තමානජ් දී යම් අසුමුහදායක මට් මක තකවිතයද, ්රරාන ර වල මුදල් ්රිතතත්ිතය 

තවුරර ත් දකඩි ිර මම සඳහා යම් තදනම්ම සතයමින්, ජ්ග්ීයය ආර්ථික වර්රන ජ්නගය 

තවුරර ත්  ්මිතමත්ව තවතී.  ්රාේරන ගලා යෑම්, විනිමය අනුතාිතක අව්රමාණය වීම, ජ්වළඳ 

ගකුහම් යනාදිය ආ්රිතව ඇිතවිය හකිර ආර්ථික අසමුමලිතතාවන්  විසුනම් ජ්සවීජ්ම් අරමුණ 
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ඇිතව නකඟී එන ජ්වළඳජ්තොළ ආර්ථිකවල  සිය මුදල් ්රිතතත්ිතය ජ්වනස  ිර මම සඳහා ජ්මම 

තත්ත්වය ංලතෑම් කර ඇත. එවකනි ්රවණතා සකලිරල්ල  ගනිමින් සහ ජ්ේශීය ආර්ථිකජ්  

වර්රනයන්  ්රිතචාර ද්මවමින්, ශ්රී ලාකාජ්න ආර්ථික සහ මිල ස ාායීතාව ිතරසාරව තවත්වා 

ගකනීම තහවුුන ිර මම සඳහා අතජ්ේ මුදල් ්රිතතත්ිත සකලුමම් ිර මජ්ම්දී අඛණ්ඩව වඩාත් 

ුමත ම්මෂ්ඨාකා මව අපි ක යුුම කරන්ජ්නමු. 
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3.  2019 ාසර සහ ඉදිරිය සඳහා මූල්ය ං ශ ප්රතිපේතතිප 

 

සම්තත් කාර්ය  ්මෂ්ඨමව ජ්ංදා හක මම ුමළින් ආර්ථික වර්රනය  තහුමකම් සලසනු ලංන අතර 

කම්තනවල  ඔජ්රොත්ුම දිය හකිර  ්මිතමත් මූලෙ අා ය්ම ඇිත ිර මම  අඛණ්ඩව ක යුුම 

ිර මම මිනන් මුදල් නීිත තනජ්ති සඳහන් වගීමම් ඉුහ ිර මජ්ම් අරමුණ ඇිතව මහ ංකාවේව ක්රියා 

කරයි. ජ්ම් සඳහා, මූලෙ තේරිතජ්  ්රරාන නියාමන හා අධී්මෂ්ඨණ ආයතනය ජ්ලස මහ ංකාවේව 

ක්රියාත්මක ජ්න. එමඟින්, කාර්ය්මෂ්ඨම ජ්ගවීම් හා පියවීම් තේරිතය්ම සඳහා තහුමකම් සලසන 

අතරම, ජ්වනස වන තත්ත්වයන් හා ගකළජ්තන හා ස ාාවර මූලෙ ආයතන ක්රියාත්මක වීම 

්රවර්රනය කරනු ලංයි. 

 

ජ්ේශීය ජ්මන්ම ජ්ග්ීයය වාතාවරණය ුමළ තකවිත අභිජ්ය්ගාත්මක ජ්වළඳජ්තොළ තත්ත්ව 

හමුජ්න වුවද, 2018 වසජ්ර්දී මූල්ය ං ශය සුමුහදායී ක්රියාකාරිත්වය්ම ජ්තන්වීය. ද්රවශීලතා හා 

්රාේරන මට් ම් වර්රනය වීමත් සමඟ ංකාවේ අා ජ්  වත්කම් වර්රනය ිතකර මට් මක 

තකවිත අතර, ංකාවේ ජ්නොවන මූලෙ අා ජ්  මන්දගාමී වීම හමුජ්න වුවද 2018 වසජ්ර්දී මූලෙ 

අා ජ්යි වොේිතයද  ්මිතමත් විය. 

 

ංකාවේ අා ජ්යි නියාමන සහ අධී්මෂ්ඨණ රාමුව  ්මිතමත් ිර මම අතජ්ේ මූලෙ අා  

්රිතතත්ිතජ්යි ්රරාන අරමුණයි. 2018 වසජ්ර්දී, යාතෙන්තර ්රමිතීන් හා මනා තරිචයන්  

අනුව ්රිතතත්ිත ක්රියාමාර්ග රාශිය්ම හුනන්වා දීම හරහා ංලතත්රලාී  ංකාවේවල  අදාළ 

නියාමන හා අධී්මෂ්ඨණ රාමුව තවුරර ත්  ්මිතමත් කරන ලදී. 2018 වසජ්ර්දී, මහ ංකාවේව 

ංාසල් III ද්රවශීලතා ්රමිතීන් සහ ජ්ත්ලන අනුතාතය  Leverage Ratio) සඳහා වන විරාන 

නිවේත් කරන ලදී. ජ්ත්ලන ්රමිතීන් සඳහා වන විරාන ද නිවේත් ජ්කජ්රමින් තවතී. මී  

අමතරව, විජ්ේ  ණය ලංා ගකනීජ්ම්දී විනිවිදභාවය ඉහළ නකාවීම සහ අවදානම් 

කළමනාකරණය තවුරර ත්  ්මිතමත් ිර මජ්ම් අරමුණින් ංලතත්රලාී  ංකාවේ විසින් ලංාගනු 

ලංන විජ්ේ  විනිමය ණය මත මහ ංකාවේව විසින් විරාන නිවේත් කරන ලදී.  

 

ජ්ම් අතර, අවදානම් කළමනාකරණය  ්මිතමත් ිර මම සඳහා ංලතත්රලාී  ංකාවේවල මූලෙ 

වුත්තන්න ගනුජ්දනු සඳහා මහ ංකාවේව විසින් විරාන නිවේත් ජ්කරිණ. නිජ්ය්ජිතයන් තත් 

ිර මම සඳහා නියාමන රාමුව්මද ස ාාතනය ජ්කරිණ. ජ්මම විරානය මිනන් නිජ්ය්ජිතයන් 

සඳහා වන අනුමකිතය හා ජ්ත්රා ගකනීජ්ම් ක්රියාවලිය, ංකාවේවල වගීමම්, අවසරලත් 
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ක්රියාකාරකම්, අවදානම් කළමනාකරණය හා අධී්මෂ්ඨණය, තාරිජ්භ්ිනක ආර්මෂ්ඨාව සහ ගක ලු 

නිරාකරණය යන අා  සඳහා ්රරාන ව ජ්යන් අවරානය ජ්යොමු කරනු ලංයි. තවද, මූලෙ 

උතකරණ පිළිංඳ මූලෙ වාර්තාකරණය සඳහා වන 9 වන ශ්රී ලාකා මූලෙ වාර්තාකරණ ්රමිිත 

(Sri Lanka Financial Reporting Standards 9) ජ්වත ජ්යොමු වීමද යාතෙන්තර මනා තරිචයන් 

හා අනුකූලව ගනු ලකබූ තවත් ඉදිරි ්රිතතත්ිත ක්රියාමාර්ගයිර. ශ්රී ලාකා වරලත් ගණකාිපකා ම 

ආයතනජ් ද අදහස  සලකා ංලා 9 වන ශ්රී ලාකා මූලෙ වාර්තාකරණ ්රමිිත ජ්වත ජ්යොමු වීජ්ම්දී, 

ගකළජ්තන හා විච්මෂ්ඨණ ජ්ලස එම ්රමිතීන් ජ්යොදා ගකනීම  ංකාවේ සඳහා වන මාර්ජ්ග්තජ්ේ  

මහ ංකාවේව විසින් නිවේත් කරන ලදී.  

 

ංලතත්රලාී  ංකාවේ සඳහා වන නියාමන රාමුව තවුරර ත්  ්මිතමත් ිර මජ්ම් අරමුු ඇිතව මහ 

ංකාවේව විසින් නව ංකාවේ තනත්ම ජ්කුහම්තත් ිර මජ්ම්  ක යුුම දකන මත් ආරම්භ කර ඇත. 

ජ්මම ජ්ය්ජිත තනත සඳහා අධී්මෂ්ඨණය හා නියාමනය සඳහා වන සමස ත ංලතල, ආයතනික 

යහතාලනය  ්මිතමත් ිර මම, ඩිජි ල් ංකාවේකරණය, ඒකාංේර අධී්මෂ්ඨණය, ගක ලු 

නිරාකරණය, දඩ මුදල්/දඩුවම්, සීමා තකනවීම්, එකුම වීම්, ආයතන අත්කර ගකනීම් හා 

ඒකාංේර ිර මම්, විජ්ේ  ංකාවේ අනුංේර ිර මම් සහ විවිර ස ාරවලින් යුත් ංකාවේ වූහය සඳහා 

විවිර නියාමන රාමු හුනන්වා දීම යන ්රරාන ්රිතතත්ිතමය කුනු ඇුමළත් ිර මම  නියමිතය. 

මී  අමතරව, අවදානම් මත තදනම්   අධී්මෂ්ඨණය සහ අධී්මෂ්ඨණ දින දර් නය සකලුමම් ිර මම 

සඳහා ංකාවේ ක යුුමවල ිතරසාර ංව ජ්රේණිගත ිර මජ්ම් දර් කය  Banking Sustainability 

Rating Index/BSRI) 2019 වසජ්ර් සි  ක්රියාත්මක ිර මම  නියමිතය. 

 

සයිංර් ්රහාර හා අජ්නවේත් ජ්තොරුමුන ආර්මෂ්ඨණ තර්යන සඳහා ංකාවේ නිරන්තරජ්යන් 

ඉල්මක වීම ජ්හේුමජ්වන් යාතෙන්තර ්රමිිත හා මනා තරිචයන්  අනුගතව ංකාවේ අා ජ්  

තා්මෂ්ඨණික අවදානම්වල  ඔජ්රොත්ුම දීජ්ම් හකිරයාව වකඩි දියුු ිර මම සඳහා වන ජ්තර 

දක්මම්ම සහ සාකච්ඡා තත්රිකාව්ම නිවේත් ජ්කරිණ. මී  අදාළව ංකාවේ විරානය්ම 2019 වසජ්ර්දී 

නිවේත් ිර මම  නියමිතය. 

 

නියාමන ආයතනය ජ්ලස, ආයතනික යහතාලනය  ්මිතමත් ිර මම  සහ ිමිකාරිත්වය 

සාජ්්මන්ද්රණය, මණ්ඩලවල අිපකාරිත්වය, අදාළ තාර්  ව සමඟ සිුරවන ගනුජ්දනු ආ්රිත 

අවදානම් හා ංකඳියාවන් පිළිංඳ ගකුහම් වළ්මවා ගකනීම ආදිය සඳහා ංකාවේවල ිමිකාරිත්ව 

ජ්කො ස  පුළුල් ිර මම  අව ෙ ංව අපි වි  වාස කරන්ජ්නමු. එම නිසා, ජ්කො ස  ිමිකම් පිළිංඳ 
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දකන  තවත්නා අව ෙතා සමාජ්ල්චනය කරනු ඇිත අතර, ඇතකම් අමතර ක්රියාමාර්ග ගනු 

ලංනු ඇත. මී  අමතරව, ංකාවේවල ්රරාන තනුමුන සඳහා වඩා ජ්ය්ගෙ හා ුමුරුමකම්ලත් 

පුේගලයන් තත් ිර මම සඳහා ංකාවේ අරේමෂ්ඨකවුනන්, ්රරාන විරායක නිලරා මන් හා ්රරාන 

කළමනාකරණ නිලරා මන් තත් ිර මම සඳහා ජ්ය්ගෙ හා නිසි ඇගයුම් ක්රියාවලිය තවුරර ත් 

 ්මිතමත් ජ්ක ජ්රනු ඇත. යහතත් ආචාර රර්ම හා මූලෙ අවාකභාවය තහවුුන කළ පුේගලයන් 

තමණ්ම ජ්මවකනි තත්වීම් සඳහා සලකා ංලනු ලකජ්ේ.  

 

තවද, ංාිර විජ් ේෂ්ඨය දායකත්වය ලංාගකනීජ්ම් අව ෙතාව සකලිරල්ල  ගනිමින් 

විජ්ේශිකයන්ජ්ේ ජ්සේවාව ලංා ගකනීම සඳහා පුළුල් ්රිතතත්ිත හුනන්වා ජ්දනු ඇත. ංකාවේ 

ක යුුමවල සහ වෘත්තීය ිනුම්කරණ/විගණන ්මජ්ෂ්ඨේත්රජ්  සකලිරය යුුම වර්රනය 

සකලිරල්ල  ගනිමින් ංාිර විගණන නිලරා මන් තත් ිර මජ්ම් අවම නිර්ණායක දකන මත් 

සමාජ්ල්චනය කර ඇිත අතර, ුමුරුමකම්ලත් විගණන නිලරාරි මණ්ඩලය ඒ අනුව 

සාජ් ්රනය ජ්කජ්රනු ඇත. 

 

ංලතත්රලාී  ංකාවේවල භාණ්ඩාගාර ජ්මජ්හයුම් සඳහා වන ජ්වළඳජ්තොළ ක්රියාකාරකම් සහ 

තරිචයන් තවුරර ත්  ්මිතමත් ිර මජ්ම් අරමුණ ඇිතව ංලතත්රලාී  ංකාවේවල භාණ්ඩාගාර 

ජ්මජ්හයුම් විච්මෂ්ඨණශීීය ජ්ලස සහ යාතෙන්තර මනා තරිචයන්  අනුව සිුර ජ්කජ්රන ංව  

තහවුුන ිර මම සඳහා නව නියාමන රාමුව්ම හුනන්වා දීම  මහ ංකාවේව අජ්ේ්මෂ්ඨා කරයි. 

ගක ලුකා ම ංකාවේවල  වන අිතකර ංලතෑම සහ එමඟින් අජ්නවේත් අා වල  සිුරවන 

ංලතෑම අවම ිර මම සඳහා මහ ංකාවේව විසින් ංකාවේ අා ය සඳහා අර්ණදවල  සූදානම් වීජ්ම් 

සකලුමම්මද සම්තාදනය කරනු ඇත. ජ්ම් සම්ංන්රජ්යන් ංකාවේ සඳහා වන සාකච්ඡා තත්රිකාව්ම 

ඉදිරිජ් දී නිවේත් ජ්කජ්රනු ඇත. 

 

නියාමන අිපකා මන් අතර අන්තර් සහජ්ය්ීතතාව  ්මිතමත් ිර මජ්ම් අව ෙතාව අත දකඩි ජ්ලස 

වි  වාස කරන ංකවින්, අවදානම් තදනම් කරගත් ඒකාංේර ුමත ම්මෂ්ඨණය පිළිංඳව 

අවජ්ං්රතා ිනවිුමම් මහ ංකාවේව, ුමරැවේම්තත් හා විනිමය ජ්කොමිෂ්ඨන් සභාව  සහ ර්මෂ්ඨණ 

නියාමන ජ්කොමිසම අතර අත්සන් කරනු ලකබූ අතර, මහ ංකාවේව ්රරාන නියාමක ජ්ලස 

ක යුුම කරයි. 
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ජ්ංොජ්හ් අවස ාාවලදී අත අවරාරණය ජ්කො  ඇිත තරිදි, මූලෙ තේරිතජ්  ස ාායීතාව ආර්මෂ්ඨා 

කර ගනිමින් ආර්ථිකජ්  මූලෙ අව ෙතා ඵලදායී ජ්ලස සපුරා ගකනීම සඳහා  ්මිතමත් සහ 

ගිතක ංකාවේ හා ංකාවේ ජ්නොවන මූලෙ ආයතන ්රවර්රනය ිර මජ්ම් අරමුණින් ජ්වළඳජ්තොළ 

තදනම් කරගත් ඒකාංේරකරණ වකඩ පිළිජ්වළ්ම සඳහා අත විසින් තහුමකම් සලසනු ඇත. 

 

ණය වර්රනය අඩුවීම, ලාභදායිත්වය අඩුවීම සහ අරීය ණය වකඩි වීම ජ්හේුමජ්වන් 2018 

වසජ්ර්දී ංලතත්රලාී  මුදල් සමාගම් සහ විජ් ේෂිත කල්ංුර මූලෙකරණ සමාගම්වල 

ක්රියාකාරිත්වය සකලිරය යුුම ජ්ලස අඩු විය. ජ්මම අා ජ්යි මන්දගාමී ක්රියාකාරිත්වය සඳහා 

අඩු ආර්ථික වර්රනය සහ 2017 වසජ්ර් දී සහ 2018 වසජ්ර් තළමු භාගජ්  දී තකවිත ගාවුමර 

සහ නියා තත්ත්ව වකනි ස වාභාවික විතත්ද ංලතෑජ්නය.  ජ්ම් ර් රා වාහන ආනයනය සඳහා 

තකවිත අිපක ඉල්ලුම තාලනය ිර මම සඳහා අනුගමනය කරන ලද ්රිතතත්ිතමය ක්රියාමාර්ග ද 

ජ්මම අා ජ්  ක්රියාකාරිත්වය සඳහා සකලිරය යුුම ජ්ලස ංලතෑජ්නය. 

 

2018 වසජ්ර්දී ංකාවේ ජ්නොවන මූලෙ ආයතන  ්මිතමත් ිර මම සඳහා නියාමන පියවර 

ිරිතය්ම හුනන්වා ජ්දන ලදී. තාරි ජ්භ්ිනක අව ෙතා ුමර්මෂිත ිර මම සහ ජ්මම අා ය පිළිංඳ 

තාරිජ්භ්ිනක වි  වාසය  ්මිතමත් ිර මම සඳහා මූලෙ තාරිජ්භ්ිනක ආර්මෂ්ඨණ රාමුව්ම හුනන්වා 

ජ්දන ලදී.  

 

අවදානම් කළමනාකරණය පිළිංඳ දකඩිව අවරාරණය ිර මම  සහ එම අා ජ්යි දකන  

සිුරජ්වමින් තවිතන අවදානම් ත්මජ්සේුන ිර මජ්ම් හකිරයාවන් වර්රනය ිර මම දිරි ගකන්වීජ්ම් 

අරමුණ ඇිතව ංලතත්රලාී  මුදල් සමාගම් සහ විජ් ේෂිත කල්ංුර මූලෙකරණ සමාගම් සඳහා 

නව ්රාේරන ්රමාණාත්මක රාමුව්ම ක්රියාත්මක කරන ලදී. ජ්මම නව රාමුව ුමළ ුනපියල් 

බිලියන 100   වඩා වකඩි වත්කම් සිත සමාගම් සඳහා ඉහළ ්රාේරන ්රමාණාත්මක අනුතාත 

තවත්වා ගකනීම අව ෙ ජ්න.  

 

තවද, වොතාර ංාිර තාර්  ව ජ්වත තකව මම ්රමිිතගත ිර මම සඳහා වොතාර ක්රියාවලි ංාිර 

තාර්  ව ජ්වත තකව මම සඳහා වන නව විිපවිරාන හුනන්වා ජ්දන ලදී. ංලතත්රලාී  මුදල් සමාගම් 

සහ විජ් ේෂිත කල්ංුර මූලෙකරණ සමාගම්වල නි  චල ජ්ේතළ සම්ංන්රජ්යන් ත්මජ්සේුන 

ිර මජ්ම් ක්රියාවලිය විිපමත් ිර මම සඳහා විරාන නිවේත් කරන ලදී. තකන්තත්කුනවන්ජ්ේ 

අභිවෘේිපය සහ මූලෙ තේරිතජ්  ස ාායීතාව සකලිරල්ල  ගනිමින් 2018 වසජ්ර්දී ඇතකම් 
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ංලතත්ර අවලාගු ිර මම සහ ංලතත්රලාී  මුදල් සමාගම් වවර ිර මම සඳහා නියාමන හුනන්වා දීම 

ඇුමළු නිරාකරණ ක්රියාමාර්ග ිරිතය්ම ගක ලුකා ම සමාගම් සම්ංන්රජ්යන් ක්රියාව  නාවන 

ලදී. 

 

ඉදිරිජ් දී හුනන්වාදීම  නියමිත 9 වන ශ්රී ලාකා මූලෙ වාර්තාකරණ ්රමිතීන්  අදාළව අවම 

්රාේරන අව ෙතාව ඉහළ නකාවීම සහ ඉහළ ණය හානි ජ්වන් ිර මම යනාදිය සමඟ අනුගත 

වීම  ජ්මම අා ය  සිුරවනු ඇත. තවද, මහ ංකාවේජ්න නියාමන ්රජ්න ය ජ්වනස වීම 

ජ්හේුමජ්වන්, අනුකූල ජ්නොවන, අර්ණදය  ල්ම  සහ ඉහළ අවදානම්ම සිත ංලතත්රලාී  මුදල් 

සමාගම් සඳහා පූර්ව මකදිහත්වීම් සිුරවිය හකිරය. ජ්ම් ය ත , තකන්තුම සහ ණය සීමා ජ්මන්ම, 

ංලතත්ර අත්ිුහවීම් හා අවලාගු ිර මම් යනාදිය ුමළින් වොතාර ක යුුම සීමා ිර මම වකනි 

නියාමන ක්රියාමාර්ග ඇුමළත් විය හකිරය. තවද, ංලතත්රලාී  මුදල් සමාගම් සහ විජ් ේෂිත 

කල්ංුර මූලෙකරණ සමාගම්වල මූලෙ වාර්තාකරණය  අදාළ මාර්ජ්ග්තජ්ේ  ්රකා ය  තත් 

ිර මම  අජ්ේ්මෂිතය.  ිමිකම් සීමා සඳහා ද විරාන නිවේත් ිර මම  අපි සලකා ංලන්ජ්නමු. 

 

එජ්මන්ම, ්රාේරන අව ෙතා ඉහළ නකාවීම ජ්හේුමජ්වන් ජ්මම අා ජ්යි ්රාේරන මට් ම් 

 ්මිතමත් වනු ඇතකයි අජ්ේ්මෂිතය. එය  අනුකූල ජ්නොවන ංලතත්රලාී  මුදල් සමාගම් සහ 

විජ් ේෂිත කල්ංුර මූලෙකරණ සමාගම් ස ජ්නච්ඡා තදනම මත ඒකාංේර වීම සඳහා දිරි ගන්වනු 

ලකජ්ේ. අනුකූල ජ්නොවීම ජ්හේුමජ්වන් තකන්තුම සහ වොතාර ්රසාරණය සඳහා සීමා තනවනු ඇිත 

අතර, අව ෙ වි කදී එම වොතාර ක යුුම නවතා දකමීමද සිුර ජ්කජ්රනු ඇත. එංකවින්, නුුරුන 

අනාගතජ් දී ංලතත්රලාී  මුදල් සමාගම් ්රාේරන වර්රන සකලුමම් සඳහා වකඩි ්රමුඛතාව්ම 

ලංාදීම අව ෙ වනු ඇත. ජ්ම් සම්ංන්රජ්යන් ිරසිුර නියාමන ුරර්වලතාවය්ම ජ්හ් 

අවිරතාව්ම ජ්නොතවිතනු ඇත. 

 

2011 අාක 42 දරන මුදල් වොතාර තනත  අදාළ විිපවිරාන ්රකාරව දකන  ජ්නොවිසඳී ඇිත 

අර්ණදය  ල්ම  සමාගම්වල ගක ලු විසඳීම සඳහා අත විසින් ක්රියාමාර්ග ගනිමින් තවතී. 

අර්ණදය  ල්ම   සමාගම් ජ්දකක ංලතත්ර අවලාගු කර ඇිත අතර, ශ්රී ලාකා තකන්තුම ර්මෂ්ඨණ 

සහ ද්රවශීලතා ආරාරක ජ්ය්යනා ්රමය ය ජ්ත් තකන්තත්කුනවන්ජ්ේ වගීමම් නිරවුල් ිර මම 

ජ්ම් වන වි  සිුරජ්වමින් තවතී. අර්ණදය  ල්ම  මුදල් සමාගම්වල ගක ලු කඩිනමින් 

නිරාකරණය ිර මම තහුම ිර මම සඳහා මුදල් වොතාර තනත සඳහා සාජ් ්රන ජ්ය්යනා කරනු 

ලකං ඇත.  
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2018 වසර ුමළදී, ආර්ථිකජ්යි වර්රනය වන ජ්ගවීම් අව ෙතා සඳහා සරිලන අයුරින් 

කාර්ය්මෂ්ඨම යාිතක ජ්ගවීම් සහ පියවීම් තේරිතය්ම ස ාාතනය කරමින් පරවීම් සහ පියවීම් 

යටිතල් ෙහසු ම්  ්මිතමත් ිර මම  මහ ංකාවේව අඛණ්ඩව පියවර ජ්ගන ඇත. 

 

අත විසින් ගනු ලකබූ ක්රියාමාර්ග ිරිතය්ම ජ්මිදී සඳහන් ිර මම  කකමකත්ජ්තමි. යාතෙන්තර 

ජ්ගවීම් කාඩ්තත්  ්රමජ්නදය්ම සමඟ හවුල්කා මත්වය ය ජ්ත් “LankaPay” නමින් යාිතක 

ජ්ගවීම් කාඩ්තත් ්රමජ්නදය්ම ක්රියාත්මක ිර මම  ලාකා ්මලියර් ජ්තෞේගලික සමාගම  අවසර 

ලංා ජ්දන ලදී. ජ්මම තේරිතය 2018 වසජ්ර්දී දියත් කරන ලද අතර, එ්ම ංලතත්රලාී  වාණිය 

ංකාවේව්ම ජ්මම “LankaPay” කාඩ්තත් නිවේත් ිර මම ආරම්භ කජ්ළේය.  

 

ජ්ලොව පුරා නව ජ්ගවීම් තා්මෂ්ඨණ ්රවණතා ඇිතවීම සහ එංුන තා්මෂ්ඨණය සමඟ යාවත්කාීයන 

වීම  ජ්ේශීය ආයතනවල ඇිත උනන්ුරජ්වි ්රිතඵලය්ම ජ්ලස ජ්ගවීම් සහ පියවීම් තේරිතවල  

අදාළ උතජ්ේ න කමිුහව වන යාිතක ජ්ගවීම් කවුන්සිලය විසින් මූලෙ තා්මෂ්ඨණය  FinTech) 

හා ේජ්ලෝමජ්ච්න්  Blockchain) තා්මෂ්ඨණය  අදාළ වර්රනයන් පිළිංඳ අරෙයනය ිර මම  

කමිුහ ජ්දක්ම තත් කරන ලදී. මූලෙ තා්මෂ්ඨණ කමිුහජ්න නිර්ජ්ේ වල  අනුව, QR ජ්්මත 

තදනම් කරගත් ජ්ගවීම් සඳහා තහුමකම් සකතයීම  සියලුම මූලෙ ආයතන සහ යාගම ුරරකාන 

තදනම් කරගත් විදුත් මුදල් තේරිත සඳහා  “LANKAQR” නමින් ජ්ේශීය වෙවහාර මුදලින් 

සිුර කරන ජ්ගවීම් ජ්වනුජ්වන් යාිතක QR ජ්්මත ්රමිිතය හුනන්වා ජ්දන ලදී. එජ්සේම, 

ේජ්ලෝමජ්ච්න් තා්මෂ්ඨණය  අදාළව, අන්තර් ්මජ්ෂ්ඨේත්ර ක්රියාකා ම කමිුහව විසින් ේජ්ලෝමජ්ච්න් 

තා්මෂ්ඨණය මත තදනම්   ගනුජ්දනුකුනවන් හුනනා ගකනීම සඳහා ජ්තොරුමුන හුවමාුන කර 

ගකනීජ්ම් විසුනම්ම සකස  ජ්කජ්රමින් තවතී.  

 

තවද, මූලෙ තේරිත ස ාායීතාව සහ මහයන අරමුදල්වල ආර්මෂ්ඨාව තහවුුන ිර මම සඳහා 

හුනන්වා දීම  අව ෙ වන නියාමන පියවර පිළිංඳ විමර් නය ිර මම සඳහා අතාෙ මුදල් 

 Virtual Currency) ්රම පිළිංඳ අරෙයනය ිර මම සඳහා කාර්යසාරක ංලකාය්ම මහ ංකාවේව 

විසින් තත් කර ඇත. ජ්මය  අමතරව, රජ්ට් ජ්ගවීම් සහ පියවීම් තේරිතජ්යි කාර්ය්මෂ්ඨමතාව 

සහ ආර්මෂ්ඨාව තහවුුන ිර මම සඳහා 2018 වසජ්ර්දී නියාමන ිරිතය්මද නිවේත් ජ්කො  ඇත. 
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අනාගත සකලුමම් සහ ්රිතතත්ිත සම්ංන්රජ්යන් ගත් වි , ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේව, වෙවහාර මුදල් 

ක ළමනාකරණජ්යි පිරිවකය අඩු කරමින් සහ ආර්මෂ්ඨාව හා තහුමව ඉහළ නකාවීජ්ම් අරමුණ 

සිතව මුදල් අවම ව ජ්යන් භාවිතා කරන සමායය්ම ඇිත ිර මම  ඩිජි ල් ජ්ගවුම් යාන්ත්රණ 

්රවර්රනය ිර මම  අවරානය ජ්යොමු කරනු ඇත. ඒ අනුව, ංස  රා සහ ුරම්රිජ්  ගමන්වල දී 

භාවිතය  ගකනීම සඳහා යාිතක ව ජ්යන් පිළිගත් ජ්ගවීම් කාඩ්තත්ම හුනන්වා දීම සඳහා යාිතක 

ජ්ගවීම් කාඩ්තත්ම සහ ්රජ්න  තත්ර හා ගමන් ගාස ුම රැස  ිර මම සඳහා වන යටිතල තහුමකම් 

රාමුව්ම හුනන්වා දීම  අපි තහුමකම් සලසන්ජ්නමු. ඩිජි ල් ජ්ගවීම් ්රමජ්නද ඇිත ිර මම  මූලෙ 

ආයතන වරර්යවත් ිර මම සහ ඩිජි ල් ජ්ගවීම් විකල්ත හා ඒවාජ්  වාසි පිළිංඳ මහයනතාව 

දකනුම්වත් ිර මම මිනන් ඩිජි ල් ජ්ගවීම් යාන්ත්රණ ්රවර්රනය ිර මම සඳහා තවුරර ත් ක්රියාමාර්ග 

ගනු ලංනු ඇත. 

 

නියාමන අව ෙතාවල  අනුකූල ජ්වමින් නව මූලෙ තා්මෂ්ඨණ නිෂ්ඨ තාදන හුනන්වා දීම සඳහා 

නියාමන ත ම්මෂ්ඨණ අවකා ය්ම  Regulatory Sand Box) පිිුහවීම සඳහාද සකලුමම් සකස  

ජ්කො  ඇත. 

 

ජ්මම ්රිතතත්ිත සහ ක්රියාමාර්ග ුමළින් අතාෙ ංකාවේකරණය  ජ්යොමුවීම  සහ දියුු 

තා්මෂ්ඨණජ්යන් ්රිතලාභ ලකබීම සඳහා ශ්රී ලාකාව  අව     ෙ තරිසරය නිර්මාණය කරනු ඇතකයි 

අජ්ේ්මෂ්ඨා ජ්කජ්ර්. එජ්මන්ම, ජ්මම තා්මෂ්ඨණ ්රවණතා සමඟ ජ්නොතමාව සම්ංන්ර වීම  අපි 

මූලෙ ආයතන ජ්වත ආරාරනා කරන්ජ්නමු. 

 

ශ්රී ලාකාජ්න මූලෙ තේරිතය, මින් ජ්තර ජ්නො  විරූ අයුරින් එිරජ්නක හා ංකුනු ජ්මන්ම, 

සාීමර්ණ ංව  තත් වී ඇිත අතර කම්තනවල  වඩාත් විවර ජ්වමින් තවිතයි. ඒ අනුව, තනි 

ආයතන ුමත ම්මෂ්ඨණය ිර මම ජ්වනුව  රජ්ට් සමස ත මූලෙ ස ාායීතාව ජ්වත ංලතෑම් කළ හකිර 

ජ්වළඳජ්තොළ සහ ආර්ථික අා  ජ්වත සමස තය්ම ජ්ලස අවරානය ජ්යොමු ිර මම  හකිරයාව 

සිත පුළුල් සාර්ා විචක්ෂද ප්රපදශය  වකදගත්කම ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේව විසින් හුනනා ජ්ගන 

ඇත. 

 

ජ්තර සඳහන් කළ තරිදි, ජ්වළඳජ්තොළ අභිජ්ය්ග තත්ත්ව හමුජ්න වුවද, සූ්මෂ්ඨම විච්මෂ්ඨණශීීය 

ුමත ම්මෂ්ඨණය සහ නියාමනයන්  අමතරව, නිසිකල  ක්රියාත්මක කරන ලද සාර්ව 

විච්මෂ්ඨණශීීය ක්රියාමාර්ග ජ්හේුමජ්වන්, 2018 වසජ්ර්දී මූලෙ තේරිත ස ාායීතාව තවත්වා ගකනීම  
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හකිරවිය. ජ්මිදී, මූලෙ තේරිතජ්යි සහ සාර්ව ආර්ථිකජ්යි ස ාායීතාව  ංලතානු ලංන 

තේරිතමය අවදානම් සඳහා මුහුණ දීම  ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේව සහ රයය ක්රියාමාර්ග ග ණනාව්ම 

ජ්ගන ඇත. ජ්ම් ර් රා වාහන සඳහා ණය ලංාදීජ්ම්දී වටිනාකම මත උතරිම ණය අනුතාත 

තකනවීම සහ ජ්ත්රාගත් වාහන කාණ්ඩ හා අතෙව ෙ ජ්නොවන භාණ්ඩ ආනයනය ිර මජ්ම්දී 

වන ණයවර ලිපි සඳහා සීමා තකනවීම ජ්මවකනි නකඟී එන අවදානම් තාලනය ිර මම සඳහා මහ 

ංකාවේව විසින් ගන්නා ලද ්රිතතත්ිත ක්රියාමාර්ග අතර ජ්න. තේරිතජ්  සමස ත ස ාායීතාව  

ංාරාව්ම විය හකිර ආර්ථිකජ්  අර්ණදකා ම අා වල ස ාායීතාව තවත්වා ගකනීම සඳහා මහ 

ංකාවේව තවුරර ත් සාර්ව විච්මෂ්ඨණශීීය ක්රියාමාර්ග අනුගමනය කරනු ඇත. එජ්මන්ම, මහ 

ංකාවේ නීිත තේරිතය සඳහා ජ්ය්ජිත සාජ් ්රන අතර   ්මිතමත් සාර්ව විච්මෂ්ඨණශීීය රාමුව්ම 

ඇුමළත් ිර මම  අපි අජ්ේ්මෂ්ඨා කරන්ජ්නමු. 

 

මහ ංකාවේජ්න, සාර්ව විච්මෂ්ඨණ ආජ්න්මෂ්ඨණ රාමුව ය ජ්ත් නව ්මජ්ෂ්ඨේත්ර ජ්කජ්රි අවරානය 

ජ්යොමු ජ්කො  ඇත. ජ්ම් අතර , ආයතනික අා ය ජ්වත ංකාවේ සහ ංකාවේ ජ්නොවන අා  ජ්යොමු 

වීජ්ම් ්රවණතා වි  ජ්ල්ෂ්ඨණය ිර මම, ංකාවේ අා ජ්යි ගිතක ජ්වන් ිර මජ්ම් රාමුවල ංලතෑම 

ත්මජ්සේුන ිර මම, ගෘහස ා අා ය ජ්වත මූලෙ අා ජ්යි ජ්යොමු වීම වි  ජ්ල්ෂ්ඨණය ිර මම, නි  චල 

ජ්ේජ්තොළ ජ්වළඳාජ්ම් දිගුකාීයන ස ාායී ංව ආර්මෂ්ඨා ිර මම සහ ජ්න්වාසික ඉඩකඩම් මිලදී 

ගන්නන් ආර්මෂ්ඨා කර ගකනීම සඳහා එස ජ්්ර්  Escrow) ිනුම් හුනන්වා දීම ජ්මන්ම, ණය 

ජ්වළඳජ්තොළ සහ ද්රවශීලතා අවදානම් ආවරණය ිර මම උජ්දසා ංලතත්රලාී  මුදල් සමාගම් 

සඳහා ංහු විචලෙ කම්තන ත ම්මෂ්ඨා සිුර ිර මම ආරම්භ ිර මම යනාදිය අයත් ජ්න.  

 

අවදානම් කළමනාකරණය මහ ංකාවේජ්න ්රරාන උතායමාර්ිනක ්රමුඛතාව්ම ජ්ලස හුනනාජ්ගන 

ඇිත අතර, සෑම තරාිතරමක දකනුම්වත් වීමිරන් අනුමුනව අවදානම් භාර ගකනීජ්ම් ්රමජ්නදය්ම 

සකස  ිර මජ්ම් අරමුණින්, ංාදානම්  ළමනා රදය සඳහා ංන්තර්ග්රාහී ප ප්රපදශයක් ක්රියාව  

නකාවීම සඳහා අපි ක යුුම කරමින් සිටිමු. ඒ අනුව, 2018 වසජ්ර්දී, මහ ංකාවේජ්න අවදානම් 

යහතාලන රාමුව සහ අවදානම් කළමනාකරණ ්රිතතත්ිතය මුදල් මණ්ඩලය විසින් අනුමත 

කරන ලද අතර, ජ්මම රාමුව ක්රියාව  නකාවීම සඳහා අදාළ කමිුහ ස ාාපිත ිර මම සහ රැස වීම් 

තකවකත්වීම සිුර කරන ලදී. 2019 වසජ්ර්දී, අවදානම් ජ්ල්ඛනය්ම සකස  ිර මම  සහ සිුරවීම් 

වාර්තාකරණ යාන්ත්රණය්ම ක්රියාව  නකාවීම  අත අජ්ේ්මෂ්ඨා කරන්ජ්නමු. මූලෙ අවදානම් 

කළමනාකරණය සම්ංන්රජ්යන් ගත් කල, අරමුදල් කළමනාකරණය  අදාළ අවදානම් 

ක ළමනාකරණ රාමුව තවුරර ත්  ්මිතමත් ජ්කජ්රනු ඇත.  
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ිතරසාර සාවර්රන ඉල්මක සපුරාීයජ්ම් ්රමුඛතාව ජ්මන්ම, ඵලදායී හා ිතරසාර ආජ්ය්යන 

අවස ාා ුමළින් හරිත හා තරිසර ිතකාමී වර්රන ක්රියාකාරකම් ්රවර්රනය ිර මජ්ම් අරමුණින් ශ්රී 

ලාකා මහ ංකාවේව 2017 වසජ්ර්දී තිපරසාර මූල්ය ්රියාමාර්ර ්රවර්රනය ිර මජ්ම් වකඩපිළිජ්වළ්ම 

ආරම්භ කජ්ළේය. ඒ අනුව, මූලෙ අා ය සඳහා ්රිතතත්ිත විරාන ලංාදීම අරමුු ජ්කො ජ්ගන 

මහ ංකාවේව විසින් ජ්ම් වන වි   ශ්රී ලාකාජ්න ිතරසාර මූලෙ සඳහා ඉදිරි දක්මම්ම පිළිජ්යල 

ජ්කජ්රමින් තවතී. ජ්මම ක්රියාවලිය සඳහා, ජ්ල්ක ංකාවේජ්වි යාතෙන්තර මූලෙ සාස ාාව 

ජ්විතන් තා්මෂ්ඨණික සහාය ද එ්මසත් යාතීන්ජ්ේ සාවර්රන වකඩපිළිජ්වළ ජ්විතන් මූලෙ සහාය 

ද අපි ලංා ගන්ජ්නමු. සියලුම තාර්  වකුනවන්  ඔවුන්ජ්ේ ිතරසාර මූලෙ ්රිතතත්ිත සඳහා වන 

මගජ්තන්වීජ්ම් “ිතරසාර මූලෙ සඳහා ඉදිරි දක්මම්ම” 2019 වසජ්ර්දී මහ ංකාවේව විසින් 

්රකා ය  තත් ිර මම  නියමිතය. 
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4. මහ ංැ ුමපද නිපය ජිතත  ාර්යයන් සඳහා ංදාළ ප්රතිපේතතිප 

 

මූලික කාර්යභාරය  අමතරව, ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේව නිජ්ය්ජිත කාර්යයන් රැස්ම කාර්ය්මෂ්ඨම 

ජ්ලස ඉුහ කරනු ලංයි. ආර්ථිකය සහ මූලෙ තේරිතය ුමම  ජ්ලස ක්රියාත්මක වීම  සහාය 

ජ්වමින් සහ එමිනන් සමස තය්ම ව ජ්යන් ආර්ථිකය  ්මිතමත් ිර මම සඳහා අපි එම 

කාර්යයන්ි නියකජ්ළමු. 

 

ායාහාර මුදල්  ළමනා රදය 

 

රයය ජ්වනුජ්වන් වෙවහාර මුදල් ජ්න්ට්ුහ සහ කාසි නිවේත් ිර මජ්ම් සම්පූර්ණ ංලතල මහ 

ංකාවේව සුමය. අත ජ්වත ලංා දී ඇිත ංලතල ්රකාරව, 2018 වසර ුමළදී ජ්මම ක්රියාවලිය අපි 

අඛණ්ඩව ඉුහ කජ්ළමු. තා්මෂ්ඨණික ව ජ්යන් දියුු මුදල් ජ්නොවන ජ්ගවීම් ්රමජ්නද භාවිතය 

වකඩිජ්වමින් ිතණණද, ආර්ථිකජ්යි ්රසාරණය හමුජ්න 2018 වසජ්ර්දී මුදල් ජ්න්ට්ුහ සහ 

කාසිවල  තකවිත ඉල්ලුම ඉහළ ිනජ් ය. 2018 වසජ්ර්දී, අත විසින් නව කාසි නිවේුමව්ම සිුර 

කළ අතර, සමුන මුදල් ජ්න්ට්ුහව්ම සහ සමුන කාසිය්ම ද නිවේත් කජ්ළමු. එජ්මන්ම, මුදල් 

ජ්න්ට්ුහ ආර්මෂ්ඨා ිර මජ්ම් අරමුණින් ිතාමතා ජ්වනස  කළ, හානි කළ ජ්හ්  විකෘිත කරන ලද 

මුදල් ජ්න්ට්ුහ පිළිංඳ ්රිතතත්ිත ක්රියාමාර්ග හුනන්වා ජ්දන ලදී. එජ්මන්ම, පිරිසිුර වෙවහාර 

මුදල් ්රිතතත්ිතය පිළිංඳව මහයනතාව දකනුම්වත් ිර මජ්ම් වකඩස හන් මාලාව්ම ද තවත්වන 

ලදී. 

  

වෙවහාර මුදල් ජ්මජ්හයුම් ක යුුම සහ ක්රියාවලිය ඉදිරිජ් දී වකඩිදියුු ිර මම සඳහා රායිනරිජ්  

ංකාවේ විුරපියස ආ්රිතව නව ආර්මෂිත ගංඩාව්ම ඉදිිර මජ්ම් ක යුුම අරඹා ඇත. 2019 වසජ්ර්දී 

ජ්මි ජ්මජ්හයුම් ක යුුම ආරම්භ ිර මම  නියමිතය. මකදිකාීයන ව ජ්යන්, ජ්මජ්හයුම් 

ක යුුමවල කාර්ය්මෂ්ඨමතාව ඉහළ නකාවීම  සහ මුදල් ජ්න්ට්ුහ පිරි සකකුමම් රාරිතාව ඉහළ 

නකාවීම සඳහා, නව යන්ත්ර සූත්ර හා ජ්මවලම් හුනන්වා දීම ුමළින් තවිතන ජ්මජ්හයුම් ක්රියාවලිය 

යළි සකලුමම් ිර මම  අපි ක යුුම කරමින් සිටිමු. මුදල් ජ්න්ට්ුහවල තත්ත්වය වකඩිදියුු ිර මම 

සඳහා 2021 වසජ්ර්දී නව මුදල් ජ්න්ට්ුහ මාලාව්ම හුනන්වා දීම  සකලුමම් කරන්ජ්නමු. කාසි 

ජ්ංදාහක මම  සහ කාසි නිවේත් කරන යන්ත්ර හුනන්වා දීම  ුමුරුම යාන්ත්රණය්ම ඇිත ිර මම  ජ්ම් 

වන වි ත් අත විසින් සකලුමම් කර ඇත. තවුරර ත්, මුදල් ්රවාහනය සිුර කරන සමාගම් සඳහා 

සවිමත් අධී්මෂ්ඨණ තේරිතය්ම හුනන්වා ජ්දන අතර, හදිසි අවස ාාවල දී මුදල් ගංඩා ිර මම  
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හකිර වන තරිදි ජ්ත්රාගත් ්රාජ්ේශීය කාර්යාලවල විකල්ත ගංඩා තහුමකම්වල රාරිතාව ඉහළ 

නකාවීම  අදහස  කර ඇත. 

 

රාජය දය  ළමනා රදය 

 

රායෙ මූලෙ නිජ්ය්ජිත ව ජ්යන් රායෙ ණජ්යි ිතරසාර ංව තහවුුන කරන අතරම, අඩු 

අවදානම් මට් ම්ම සිතව අවම පිරිවකය්ම ය ජ්ත් රයය  අව ෙ මූලෙනය සිුර ිර මම තහවුුන 

ිර මම සඳහා 2018 වසජ්ර්දී  ්රිතතත්ිත ගණනාව්ම හුනන්වා ජ්දන ලද අතර, රායෙ ණය නිවේත් 

ිර මම, ණය ජ්සේවාකරණය සහ කළමනාකරණය විච්මෂ්ඨණශීීයව හා විනිවිදභාවයිරන් යුුමව 

අඛණ්ඩව සිුර කජ්ළමු. 

 

එ්මසත් යනතදජ්  ජ්තොීය අනුතාිතක ඉහළ යෑමත්, රායෙ මූලෙන අව ෙතා ඉහළ යෑමත් 

ජ්මන්ම, ජ්ේ තාලනික අස ාාවරභාවය ජ්හේුමජ්වන් රායෙ ණය කළමනාකරණය ිර මජ්ම්දී 

2018 වසර ුමළදී අභිජ්ය්ග ිරිතයක  මුහුණ තෑම  සිුර විය. විජ් ේෂ්ඨජ්යන්ම, 2018 වසජ්ර් 

අවසාන කාලජ් දී රායෙ ුමරැවේම්තත් මත ඵලදා අනුතාිතක ඉහළ යෑමත්  සහ ජ්කටිකාීයන හා 

මකදිකාීයන තරිණතවීම් සිත ුමරැවේම්තත් සඳහා ජ්වළඳජ්තොළ ්රමුඛතාව වකඩිවීමත් යන සාරක 

රායෙ ණය පිරිවකය මත ංලතෑම් ඇිත කරන ලද අතර, මකදිකාීයන ණය කළමනාකරණ 

උතායමාර්ගය ය ජ්ත් වන ඉල්මක සපුරා ගකනීම සඳහා එය අිතකර ජ්ලස ංලතා ඇත. 

  

රායෙ ණය ුමරැවේම්තත් නිවේත් ිර මජ්ම් ක්රියාවලිජ්යි කාර්ය්මෂ්ඨමතාව සහ විනිවිදභාවය 

තවුරර ත් ඉහළ නකාවීම සඳහා 2017 වසජ්ර් ජූලි මාසජ් දී හුනන්වා ුරන් නව භාණ්ඩාගාර 

ංකුනම්කර නිවේත් ිර මජ්ම් ්රමය, නිවේුම තේරිතජ්  කාර්යසාරනය සහ ජ්වළඳජ්තොළ සහභාීත 

වන්නන්ජ්ේ ්රිතචාර සකලිරල්ල  ගනිමින් 2018 වසජ්ර් තළමු කාර්ුමව අගදී සමාජ්ල්චනය 

කරන ලදී. ජ්මි ජ්තවන අදියර සරීය ිර මම සඳහා පූර්ව අව ෙතාව්ම ජ්ලස සකලජ්කන වඩාත්  

ජ්වළඳජ්තොළ මත තදනම්   පිළිගකනීජ්ම් ්රමජ්නදය්ම ස ාාපිත ිර මම ඇුමළු වකඩිදියුු ිර මම් 

ිරිතය්ම 2019 වසජ්ර් තළමු කාර්ුමව අවසානය වන වි  භාණ්ඩාගාර ංකුනම්කර නිවේත් 

ිර මජ්ම් තේරිතය  හුනන්වා දීම  නියමිතය. 

 

තවද, සාමානෙජ්යන් රායෙ ණය ුමරැවේම්තත් ජ්වළඳජ්තොජ්ළි ජ්මන්ම, ්රාාමික ජ්වන්ජ්ේසි 

ක්රියාවලිජ්යි විනිවිදභාවය හා පුජ්ර්කානය ිර මජ්ම් හකිරයාව ඉහළ නකාවීජ්ම් අරමුණින් 
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භාණ්ඩාගාර බිල්තත් සහ ංකුනම්කර ජ්වන්ජ්ේසි සඳහා දින දර් නය්ම අත විසින් ්රකා ය  තත් 

කරනු ලකබීය. 

 

2019 වසජ්ර්දී ජ්වළඳජ්තොළ සහ ණය කළමනාකරණය වකඩි දියුු ිර මම සඳහා ක්රියාමාර්ග 

ිරිතය්ම ගකනීම  අපි අදහස  කර සිටිමු. 2018 මාර්ුම මාසජ් දී සරීය වගීමම් කළමනාකරණ 

තනත ක්රියාව  නකාවීමත් සමඟ ජ්ේශීය සහ විජ්ේශීය ජ්වළඳ ජ්තොළ ුමළ වගීමම් කළමනාකරණ 

කාර්යයන් සඳහා අව ෙ තුමබිම අපි සකස  කජ්ළමු. මුදල් අමාතොා ජ්  සහජ්ය්ගයද සිතව 

අනාගත ණය ලංාගකනීම් සඳහා වගීමම් කළමනාකරණ ්රමජ්නද ක්රියාව  නකාවීම  අත 

දකන මත් ක යුුම කරමින් සිටින අතර, අනාගත ණය වගීමම් සපුරාීයම සඳහා ණය ලකබීම් ඒ 

සඳහා තමණ්මම ජ්වන් කරන ලද ිනුම්ම ුමළ තවත්වා ගකනීම සඳහා ක යුුම ජ්කජ්ර්. 

 

ේවිතීයීක ජ්වළඳජ්තොළ ුමළ ක යුුමවල විනිවිදභාවය වකඩිදියුු ිර මම සහ ජ්වළඳජ්තොළ 

ක්රියාකාරිත්වය ඉහළ නකාවීම  භාණ්ඩාගාර බිල්තත් නිවේත් ිර මම සඳහා නව ්රාාමික නිවේත් 

ිර මජ්ම් තේරිතය්ම හුනන්වා දීම සඳහා ක්රියාමාර්ග ජ්ගන ඇත. භාණ්ඩාගාර බිල්තත් සහ 

භාණ්ඩාගාර ංකුනම්කර සඳහා   ේවිතීයීක ජ්වළඳජ්තොළ තවුරර ත් වකඩිදියුු ිර මම  අව ෙ 

නීිතමය සාජ් ්රන සමඟ රායෙ ුමරැවේම්තත් සඳහා මරෙම ්රිතතාර්  ව නිෂ්ඨ කා නාගාරය්ම 

 Central Counter Party/CCP) සිත විදුත් හුවමාුන තහුමකම්ම ස ාාතනය ජ්කජ්රනු ඇිත 

අතර, ණය උතකරණවල  අදාළ ේවිතීයීක ජ්වළඳජ්තොළ ජ්තොරුමුන ජ්ය්ජිත විදුත් හුවමාුන 

තහුමකම ුමළින් සහ නිෂ්ඨ කා නාගාරය හරහා සිුරිර මජ්ම් යාන්ත්රණය්ම ජ්ම් අනුව ස ාාතනය 

ජ්කජ්රනු ඇත. 

 

මී  අමතරව, ංහු තාර්  වික නිජ්ය්ජිත ආයතනවල දායකත්වය ඇිතව මකදිකාීයන ණය 

කළමනාකරණ උතාය මාර්ගය තවුරර ත් වකඩිදියුු ිර මම  ක යුුම ජ්කජ්ර්. තවද, ණය 

කළමනාකරණ තේරිතය කාර්ය්මෂ්ඨමව ක්රියාත්මක වීම තහවුුන ිර මම උජ්දසා ජ්ේශීය 

භාණ්ඩාගාර බිල්තත් ආයා තනත සහ ලියාතදිාචි ස කන්ර හා ුමරැවේම්තත් ආයා තනත සඳහා 

සාජ් ්රන හුනන්වා දීම  නියමිතය. 

 

ශීඝ්රජ්යන් ජ්වනස වන ජ්ග්ීයය මූලෙ ජ්වළඳජ්තොළ සකලිරල්ල  ගනිමින්, දකන  සමස ත 

ජ්නොපිය  රායෙ ුමරැවේම්තත් ජ්තොගජ්යන් සියය  10 ්ම වන ුනපියල්වලින් නාමනය කරන ලද 

රයජ්  ුමරැවේම්තත් මත ජ්කජ්රන විජ්ේ  ආජ්ය්යනවල උතරිම සීමාව සියය  5 ද්මවා අඩු 

ිර මම  අපි අජ්ේ්මෂ්ඨා කරන්ජ්නමු.   
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පසේා  ංර්ථසාධ  ංරමුදල්  ළමනා රදය 

 

ශ්රී ලාකාජ්න වි ාලතම විරාම අරමුදල වන ජ්සේවක අර්ාසාරක අරමුදල  ජ්සේ.අ.අ.) සම්ංන්රව 

මුදල් මණ්ඩලය  තකව ම ඇිත වගීමම් හා ංලතල ්රකාරව, සාමාජිකයන් ජ්වත ලංා ජ්දන 

්රිතලාභ ඉහළ නකාවීමත්, අරමුදජ්ල් ුමර්මෂිතභාවය තහවුුන ිර මමත් ඇුමළුව සිය 

තාර්  වකුනවන්  සතයනු ලංන ජ්සේවා වකඩිදියුු ිර මම  මහ ංකාවේව ක යුුම කර ඇත.  

 

2018 වසර ුමළදී, ජ්වළඳජ්තොළ තත්ත්වයන්  ගකළජ්තන තරිදි ආජ්ය්යන උතායමාර්ගය 

හකඩගකස වීම මිනන් ්රිතලාභ ඉහළ නකාවීම සඳහා ජ්සේ.අ.අරමුදජ්ලි කළමනාකරණ ක යුුම 

අඛණ්ඩව සිුර ජ්කරිණ. ආජ්ය්යන ක්රියාකාරකම්වල වගවීම හා විනිවිදභාවය ඉහළ නකාවීජ්ම් 

අරමුණින්, ජ්සේ.අ.අරමුදජ්ලි සමස ත අවදානම් කළමනාකරණ රාමුව වකඩිදියුු ිර මම  ද 

පියවර ිරිතය්ම ජ්ගන ඇත. ජ්මම ක්රියාවලිජ්යි එ්ම අාගය්ම ජ්ලස, නව ආජ්ය්යන 

්රිතතත්ිත ්රකා ය්ම සහ ආජ්ය්යන මාර්ජ්ග්තජ්ේ  හුනන්වා ජ්දන ලදී. ආජ්ය්යන ක යුුම 

නි ම්මෂ්ඨණය ිර මම සඳහා   ජ්සේ.අ.අ. ආජ්ය්යන කමිුහව  අමතරව,   ජ්සේ.අ.අ. ආජ්ය්යන 

අධී්මෂ්ඨණ කමිුහව්ම පිිුහවීම මිනන් ජ්සේ.අ.අ. අවදානම් කළමනාකරණය පිළිංඳ තාලන 

වුහය ද  ්මිතමත් කරන ලදී. 

 

ආසියානු සාවර්රන ංකාවේජ්න සහාය ඇිතව අරමුදජ්ලි  ක්රියාකාරකම් වකඩිදියුු ිර මම හා 

්රමවත් ිර මම සඳහා ජ්සේ.අ.අ. ක්රියාකාරකම් පිළිංඳ වොතාර සමාජ්ල්චන ක්රියාවලිය්ම අත 

විසින් සිුර කරන ලදී. මී  අමතරව, ජ්ල්ක ංකාවේජ්න සහාය ඇිතව ජ්සේ.අ.අ. ක්රියාකාරකම් 

ස වයාරීයකරණය ිර මම සඳහා නව ජ්තොරුමුන තා්මෂ්ඨණ තේරිතය්ම ලංා ගකනීම  අව ෙ 

ක යුුම අඛණ්ඩව සිුර කරන ලදී. ජ්වේ අඩවිය තදනම් කරගත් ජ්සේවා සඳහා තහුමකම් 

සකතයීජ්ම් අරමුණින් ජ්සේ.අ.අ. ජ්වේ අඩවිය වකඩිදියුු කරන ලද අතර, එය නුුරජ්ර්දීම දියත් 

ිර මම  අජ්ේ්මෂ්ඨා ජ්කජ්ර්. සාමාජික ජ්තොරුමුන තත්කාීයනව තහවුුන ිර මම සහ සාමාජික 

ිනුම් යාවත්කාීයන ිර මජ්ම් ක්රියාවලිය ංලතත්රලාී  වාණිය ංකාවේවල මාගත ජ්ගවීම් තේරිතය 

හරහා 2018 වසජ්ර්දී අඛණ්ඩව සිුර කරන ලදී. 

 

නව ආජ්ය්යන ්රිතතත්ිත ්රකා ය  සහ ආජ්ය්යන මාර්ජ්ග්තජ්ේ වල  අනුගත වන අතරම, 

විවිර ආජ්ය්යන උතායමාර්ග ුමළින් අවදානම් ගළතන ලද ඉහළ ්රිතලාභය්ම  උත්තාදනය 

ිර මම  ඉදිරි කාලය ුමළදී ජ්සේ.අ.අ. අජ්ේ්මෂ්ඨා කරයි. දිගුකාීයන ආයතනික ආජ්ය්යකජ්යවේ 
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ජ්ලස, පුළුල් ආජ්ය්යන විවිරාාීතකරණ ක්රියාවලිය්ම ුමළින් නව ජ්වළඳජ්තොළ අවස ාා හා  නව 

මූලෙ උතකරණ අත්තත් කර ගකනීම  ජ්සේ.අ.අ. අජ්ේ්මෂ්ඨා කරයි. 

 

විපේශ විනිමය  ළමනා රදය 

 

2017 අාක 12 දරන විජ්ේ  විනිමය තනත හුනන්වා දීමත් සමඟ විජ්ේ  විනිමය ගනුජ්දනු 

ලිිල්කරණය වකඩිදියුු විය. ඒ අනුව, විජ්ේ  ආජ්ය්යකයන්ජ්ේ ්රාේරන ගලා ඒම් සඳහා 

අදාළ ක්රියාවලි තවුරර ත් විිපමත් සහ සරල ංව  තත් කරන ලද අතර, ජ්ත්රාගත් අා වල 

ජ්න්වාසිකයන්ජ්ේ ්රාේරනය පි ත  ගලා යෑම් සඳහා තනවා ඇිත සීමා තවුරර ත් පුළුල් කරන 

ලදී. ක්රියාවලිජ්  ඇිත ්රමාද ජ්ද්ෂ්ඨ මගහක මම සඳහා විගමනික දීමනාව තකවුනම් ිර මම  

ංලයලත් ජ්වළුනන්  අවසර ලංා ජ්දමින් විජ්ේ  විනිමය ගනුජ්දනු ලිිල් ිර මම යනාදිය ජ්මම 

නව නියාමන ක්රියාමාර්ගවල  ඇුමළත් ජ්න. 

 

2017 විජ්ේ  විනිමය තනත ය ජ්ත් නිවේත් කරන ලද නව නියාමන, නිජ්ය්ග සහ විරාන 

සඳහා තාර්  වකුනවන් විසින් ද්මවනු ලංන ්රිතචාර සමාජ්ල්චනය ිර මජ්ම් ක්රියාවලියක අත 

නිරතව සිටින අතර, නියාමනවල තකහකදිලිභාවය වකඩිදියුු ිර මම සඳහා තවුරර ත් එම 

නියාමන සරල ිර මජ්ම් අරමුණ ඇිතව ඒවා යළි සලකා ංකීයම  අපි අදහස  කරන්ජ්නමු. 

 

්රිතතත්ිත මත තදනම්   තර්ජ් ෂ්ඨණද සලකා ංලා සාර්ව ආර්ථික වි  ජ්ල්ෂ්ඨණ මත තදනම්ව 

්රාේරන ගනුජ්දනු ලිිල් ිර මම යළි සලකා ංකීයම සඳහා පියවර ගකනීම  අපි අදහස  

කරන්ජ්නමු. අවිිපමත් ජ්වළඳජ්තොළ ක යුුම අවම ිර මම  සහ ජ්වළඳජ්තොළ සාමාජිකයන් අතර 

ිතකර තරගකා මත්වය්ම ඇිත ිර මම සඳහා මුදල් හුවමාුන වොතාර සඳහා අවසර ලංා දීම  

අව ෙ නිර්ණායක සමාජ්ල්චනය ිර මම ද අපි සකලුමම් කරන්ජ්නමු. විජ්ේ  විනිමය මිලදී 

ගකනීම් සහ විවේුම්වල  අදාළ දත්ත ්රහණය කර ගකනීම සඳහා නවතම තත්කාීයන විජ්ේ  

විනිමය වාර්තා ිර මජ්ම් සහ අධී්මෂ්ඨණය ිර මජ්ම් තේරිතය්ම වකඩිදියුු ිර මම මිනන් අධී්මෂ්ඨණ 

කාර්යය තවුරර ත්  ්මිතමත් ජ්කජ්ර්. ර වල් අතර සහ ර  ුමළ සිුර කරන විජ්ේ  මුදල් 

ගනුජ්දනුවල  අදාළ සියලු දත්ත ලංා ගකනීජ්ම් අරමුණින්, පුළුල් යාතෙන්තර ගනුජ්දනු වාර්තා 

ිර මජ්ම් තේරිතය්ම  International Transactions Reporting System/ITRS) ස ාාතනය 

ිර මම  අපි අජ්ේ්මෂ්ඨා කරන්ජ්නමු. 
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ජ්ම් අතර, විනිමය ක්රියාකාරිත්වය  අදාළ අනවසර සහ නීිත විජ්ර්ධී ක්රියා මකඩීයම සඳහා වන 

තකහකදිලි විරාන දකන  තවිතන විජ්ේ  විනිමය තනජ්ත් ජ්නොමකිත වීම ජ්හේුමජ්වන්, අනවසර 

විජ්ේ  විනිමය ජ්වළඳජ්තොළ ක යුුම ුමත ම්මෂ්ඨණය  ්මිතමත් ිර මම සඳහා විජ්ේ  විනිමය 

ජ්දතාර්තජ්ම්න්ුමව ංලාත්මක කරමින් විනිමය තාලන තනත සඳහා ංලතල ිරිතය්ම හුනන්වා 

දීම  අජ්ේ්මෂ්ඨා ජ්කජ්ර්. 

 

මූල්ය ුදේධි ක  ය 

 

මුදල් විශුේිපකරණය සහ ත්රස තවාදය  අරමුදල් සකතයීම  එජ්රිව ක යුුම ිර මම සඳහා වන 

යාිතක ්රිතතත්ිත රාමුව  ්මිතමත් ිර මම සඳහා තවුරර ත් අත විසින් ක යුුම කරනු ඇත. 

 

මූලෙ කාර්ය සාරන ංලකාය සමඟ එකඟ   තරිදි ක්රියාකා ම සකලුමජ්ම් යම් ්රගිතය්ම අත විසින් 

අත්තත් කරජ්ගන ඇිත අතර, 2019 වසජ්ර් මකද භාගය වන වි  මූලෙ කාර්ය සාරන ංලකාජ්  

“අළු ජ්ල්ඛනජ්යන්” ශ්රී ලාකාව ඉවත් කර ගකනීම  අපි අජ්ේ්මෂ්ඨා කරන්ජ්නමු. 

 

ශ්රී ලාකා ුමරැවේම්තත් සහ විනිමය ජ්කොමිෂ්ඨන් සභාව, ර්මෂ්ඨණ නියාමන ජ්කොමිසම සහ ජ්ම් ර් 

රා ්රවාහන ජ්දතාර්තජ්ම්න්ුමව වකනි ආයතන සමඟ අවජ්ං්රතා ිනවිුමම්වල  එළකඹීම හරහා 

අතජ්ේ ක යුුම තවුරර ත් වොේත කර ඇත. එජ්සේම, මූලෙ ණේිප ජ්සේවා වකඩිදියුු ිර මම සඳහා 

සියලු තාර්  ව සම්ංන්ධීකරණය කරමින් සාරනීය ්රිතතත්ිත ගණනාව්මම ඉදිරිජ් දී 

ක්රියාත්මක ිර මම  නියමිතය.  

 

ප්රාපේය ය ස ාර්ධනය 

 

ර  ුමළ සඵලදායී ජ්ලස ණය සකතයීම සහ මූල  ෙ අන්තර්ගතභාවය ඇිත ිර මම ුමළින් සර්වසම 

සහ ුමලනාත්මක ආර්ථික වර්රනය්ම ඇිත ිර මජ්ම් අරමුණින්,  නව සාවර්රන මූලෙ ්රිතතත්ිත 

උතායමාර්ග 2018 වසර ුමළදී අපි ක්රියාත්මක කජ්ළමු. 

 

ණය තහුමකම් ජ්සේවා ගණනාව්ම සකතයීම  අමතරව, ජ්නොජ්ය්ම ්රිතමූලෙන, ජ්තොීය 

සහනාරාර ්රම සහ ණය ඇත ආවරණ ජ්ය්යනා ්රම වකනි වකඩස හන් තවුරර ත් 

සම්ංන්ධීකරණය, තහුමකම් සකතයීම ජ්මන්ම ක්රියාත්මක ිර මම සිුර කරන ලදී. ජ්මම 
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වකඩස හන් ුමළින් ර  පුරා විිදී සිටින පුේගලයන්  සහ ්මෂුද්ර, වේඩා හා මරෙම ්රමාණජ්  

වෙවසායකයන්  දකරිය හකිර මට් ජ්ම් මූලෙ ජ්සේවා ලංාගත හකිර විය. 

 

මූලෙ අන්තර්ගතභාවය ඉහළ නකාවීජ්ම් අරමුණින්, විජ් ේෂ්ඨජ්යන් විිපමත් මූලෙ අා ය සඳහා 

්රජ්න  විය ජ්නොහකිර කණ්ඩායම් ඉල්මක ජ්කො ජ්ගන මූලෙ සා්මෂ්ඨරතා සහ වේසලතා 

සාවර්රන වකඩස හන් මාලාව්ම තවත්වන ලදී. 2019 වසජ්ර්දී ජ්මම ක යුුම තවුරර ත් 

ක්රියාත්මක ිර මම අතජ්ේ අභි්රාය ජ්න. 

 

ඵලදායී සහ කාර්ය්මෂ්ඨම ජ්ලස රජ්ට් මූලෙ අන්තර්ගතභාවය ඉහළ නකාවීම සඳහා යාිතක මූලෙ 

අන්තර්ගතභාවය පිළිංඳ උතායමාර්ගය  National Financial Inclusion Strategy/ NFIS) 

සාවර්රනය ිර මම සඳහා ක්රියාමාර්ග ගකනීම ජ්මිදී ඉතා වකදගත් කාර්යය්ම ජ්ලස සඳහන් කළ 

හකිරය.  ජ්ම් සඳහා 2018 වසජ්ර් යනවාරි මාසජ් දී ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේව, යාතෙන්තර මූලෙ 

සාස ාාව සමඟ සාමූික එකඟතාවක  අත්සන් තංන ලදී. මූලෙ අන්තර්ගතභාවය පිළිංඳ 

උතායමාර්ගජ්යි එ්ම අාගය්ම ජ්ලස, රජ්ට් දකන  තවිතන මූලෙ අන්තර්ගතභාවය සහ මූලෙ 

සා්මෂ්ඨරතාවජ්යි තුමබිම පිළිංඳ අවජ්ං්රය්ම ලංා ගකනීම සඳහා දීත වොේත සමී්මෂ්ඨණය්ම 

තවත්වන ලදී. 

 

කෘෂි, කාර්මික සහ ජ්සේවා යන අා වල නිරත වන ්මෂුද්ර, වේඩා සහ මරෙම තරිමාණ 

වෙවසායකයන්  මූලෙ ජ්සේවා ලංා ගකනීම  ඇිත හකිරයාව සහිතක කරමින්, නිෂ්ඨ තාදනය මත 

තදනම්   ආර්ථික ක යුුම සඳහා දිරිගකන්වීම් කරනු ලංන අතර, විිපමත් මූලෙ අා ජ්යන් 

තරිංාිර කණ්ඩායම් විිපමත් මූලෙ අා ය ුමළ  ජ්ගන එමින්, අන්තර්ගත හා ුමලනාත්මක 

ආර්ථික වර්රනය්ම සඳහා උතකාර වීම  2019 වසජ්ර් මකද භාගය වන වි  යාිතක මූලෙ 

අන්තර්ගතභාවය පිළිංඳ උතායමාර්ගය ක්රියාත්මක ිර මම  අජ්ේ්මෂිතය.     
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5. සමාප්තිප සමහන  

 

ජ්න්නාවුනනි,  මහත්වුනනි,  

 

ජ්මම ්රිතතත්ිත ජ්තර දක්මජ්මි සමාේිත ස හන  අත එළකඹ ඇත. 

 

ආරම්භජ් දී සඳහන් කළ තරිදි, 2018 වසජ්ර්දී ශ්රී ලාකාව විවිර ුරෂ්ඨ කරතා ගණනාවක  මුහුණ 

ුරන් අතර, එය සාර්ව ආර්ථික ස ාායීතාව  අිතකර ංලතෑම් ඇිත කජ්ළේය. ජ්කජ්සේ ජ්වතත්, 

ආතුම හක ම ංකීයජ්ම්දී, එවකනි අභිජ්ය්ග හා අවිනි  චිතතා මිනන් ඇිත   ංලතෑම් අවම ිර මම 

සඳහා මහ ංකාවේව සහ රයය විසින් තීරණාත්මක ජ්ලස මකදිහත් ජ්වමින් ්රිතතත්ිතමය 

ක්රියාමාර්ග ගණනාව්ම ක්රියාත්මක කළ ංව සඳහන් කළ හකිරය. සමහර අා වල 

අසමුමලිතතා තකවිතයද, අත මුහුණ ුරන් කම්තනවල  ඔජ්රොත්ුම දීම සඳහා ජ්මන්ම, පුළුල් 

ජ්ලස ආර්ථිකජ්  ස ාාවරත්වය්ම ඇිත ිර මම  ජ්මම ක්රියාමාර්ග උතකාර   ංව තකහකදිලිය. 

ජ්කජ්සේ ජ්වතත්, තවුරර ත් අභිජ්ය්ග සහ තර්යන තවිතන ංව අත ව හාජ්ගන ඇිත අතර, 

සමස ත සාර්ව ආර්ථික සහ මූලෙ තේරිතජ්  ස ාාවරත්වය මත තවුරර ත් පීඩනය්ම ඇිත කළ 

හකිර අවදානම් රාශිය්ම ද තවතී. ජ්මම අභිජ්ය්ග අවම කර ගකනීම ත් අවසානජ් දී අත 

යනතාවජ්ේ ජීවන තත්ත්වය වකඩිදියුු ිර මම සඳහා තරිසරය්ම නිර්මාණය ිර මම ත් හකිරවන 

තරිදි මිල, ආර්ථික සහ මූලෙ තේරිත ස ාායීතාව සා්මෂ්ඨාත් කර ගකනීම සඳහා අතජ්ේ ආර්ථිකය 

හා මූලෙ ්මජ්ෂ්ඨේත්රය නිවකරදි දි ාවක  ජ්යොමු කර ගකනීම  පූර්ජ්ව්තායික සහ සඵලදායි 

්රිතතත්ිත ක්රියාමාර්ග සහය වනු ඇිත ංව අපි වි  වාස කරන්ජ්නමු. වර්තමානජ්  තවිතන නිතර 

ජ්වනස වන ුමළු සහ අවිනි  චිත තරිසරය ුමළ ිරසියම් අව ෙතාව්ම තකන නකුණණජ්හොත්, නිසි 

්රිතතත්ිත හුනන්වා දීම  සහ ්රිතතත්ිතවල ජ්වනස කම් සිුර ිර මම ත් අපි සූදානම් වී සිටිමු.  

 

ජ්මම ්රිතතත්ිත ්රකා ය අවසන් ිර මම  ්රාමජ්යන්, ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේජ්න ක යුුමවල  

නිරන්තරජ්යන් සහය ද්මවන පුේගලයන් හා තාර්  වයන් ජ්වත මාජ්ේ කෘතජ්නදීත්වය හා 

ජ්ගෞරවය තළ ිර මම මාජ්ේ වගීමමයි. ත ළමුජ්වන්ම, අිතගුන යනාිපතිතුමමා සහ ගුන 

අ්රාමාතෙුමමා විසින් ජ්දනු ලකබූ නායකත්වය හා මග ජ්තන්වීම සඳහා මම අිත යින්ම කෘතය 

ජ්වමි. එජ්සේම, විජ් ේෂ්ඨජ්යන්ම, මුදල් අමාතොා ය සහ මහ ංකාවේව අතර සමීත 

සම්ංන්ධීකරණය්ම තහවුුන කරමින් මහ ංකාවේජ්න ස වාධීනත්වය  ්මිතමත් ිර මම සඳහා ජ්දන 

ලද සහාය ජ්වනුජ්වන් ගුන මුදල් ඇමිතුමමා  මම ස ුමිතවන්ත ජ්වමි.  
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තවද, ශ්රී ලාකා මහ ංකාවේජ්න මුදල් මණ්ඩල සාමාජිකයන් විසින් ද්මවන ලද සහජ්ය්ගය 

ජ්මන්ම, ඔවුන්ජ්ේ ඵලදායී සාකච්ඡා සහ අදහස  ජ්වනුජ්වන් මාජ්ේ විජ් ේෂ්ඨ කෘතයතාව 

පිරිනමමි.  2018 වසර ුමළදී මුදල් මණ්ඩල සාමාජිකයන් ජ්ලස ජ්සේවය කළ භාණ්ඩාගාර 

ජ්ල්කම්වුනන්  මාජ්ේ හෘදයාාගම ඇගයීම ිමිජ්න. එජ්සේම,  මුදල් මණ්ඩල සාමාජිකයන් ජ්ලස 

මජ්න්හා ම රාමනාදන් මහත්මිය, ක්රි ාන්ත ජ්තජ්ර්රා මහතා සහ නිහාල් ජ් ොන්ජ්සේකා මහතා 

ලංා ුරන් වටිනා ජ්මන්ම, ුමවි ජ් ේෂ්ඨ සහාය පිළිංඳ මම කෘතය පූර්වක ජ්වමි. ජ්යෙෂ්ඨ න නිජ්ය්යෙ 

අිපතිත ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිාහ මහතා  සහ නිජ්ය්යෙ අිපතිතවුනන් වන, ජ්්ම ඩී රණසිාහ 

මහතා, එස  ආර් ආටිගල මහතා සහ එච් ඒ කුනණාරත්න මහතා  ද මම ස ුමිතවන්ත ජ්වමි. 

ඔවුන් විසින් මා හ  ලංා ුරන් ඉහළ වෘත්තීයමය උතජ්දස  සහ ඔවුන් තළ කළ විශිෂ්ඨ   

තා්මෂ්ඨණික ්රවීණත්වයද ජ්මම ආයතනජ්  ්රරාන විරායක නිලරාරියා ජ්ලස මා හ  

ඵලදායීව, රායකාරි ඉුහ ිර මම සඳහා උතකාර විය. ංකාවේ ජ්සේවජ්යන් තුමිනය වසජ්ර් දී විරාම 

ගන්නා ලද ි පු නිජ්ය්යෙ අිපතිත සී ජ්  පී සිරිවර්රන මහතා විසින් කරන ලද විශිෂ්ඨ   ජ්සේවය 

ද ජ්මිදී සඳහන් ිර මම  මම කකමකත්ජ්තමි. 

 

මුදල් ්රිතතත්ිත උතජ්ේ න කමිුහව, මූලෙ තේරිත ස ාායිතා උතජ්ේ න කමිුහව ජ්මන්ම මුදල් 

මණ්ඩල උතජ්ේ න විගණන කමිුහජ්න සාමාජිකයන් විසින් ලංා ුරන් වටිනා අදහස  හා 

ජ්ය්යනා පිළිංඳව ද මම ස ුමිතවන්ත වන අතර, එය අතජ්ේ ්රිතතත්ිත සහ ජ්මජ්හයුම් වඩාත් 

ජ්හොඳින් ක්රියාත්මක ිර මම සඳහා විජ් ේෂ්ඨජ්යන් දායක විය. 

 

අවසාන ව ජ්යන් සහ වඩාත්ම වකදගත් ව ජ්යන්, ජ්මම ්රිතතත්ිත ්රකා ය සකස  ිර මම සඳහා 

ගත් උත්සාහය ජ්වනුජ්වන් සහකාර අිපතිතවුනන් , ජ්යෙෂ්ඨ න ජ්දතාර්තජ්ම්න්ුම ්රරානීන් සහ 

ජ්දතාර්තජ්ම්න්ුම ්රරානීන් , විජ් ේෂ්ඨජ්යන් ආර්ථික තර්ජ් ෂ්ඨණ ජ්දතාර්තජ්ම්න්ුමජ්න 

අරේමෂ්ඨවරිය සහ කාර්ය මණ්ඩලය  මාජ්ේ අවාක ස ුමිතය ්රකා  ිර මම  කකමකත්ජ්තමි. 

තවද, මා හ  නිිතතතා සහය වන අිපතිත ජ්ල්කම් ජ්දතාර්තජ්ම්න්ුමජ්න මාජ්ේ සජ්හ්දර කාර්ය 

මණ්ඩලය ද ජ්මිදී මම සිිතත් කරමි. ඔවුන්ජ්ේ සහාය ජ්නොමකිතව, මාජ්ේ ක යුුම ජ්ම් 

අයුරින් ඉුහ ිර මම ුරෂ්ඨ කර වනු ඇත. 

 

මාජ්ේ අදහස වන්ජ්න් මහ ංකාවේව සුම වටිනාම වස ුමව එි කාර්ය  මණ්ඩලය ංවයි. ඔවුන් 

ජ්නොමකිතව අතජ්ේ කාර්යයන් ක්රියාත්මක ිර මම  හා ර  ජ්වනුජ්වන් අතජ්ේ  අරමුු ජ්වත 

ළඟා වීම  ජ්නොහකිර වනු ඇත. වෘත්තීයජ්නදීත්වජ්යන්, තා්මෂ්ඨණික විශිෂ්ඨ  ත්වජ්යන් සහ 
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අවාකභාවජ්යන් යුුමව සහ විජ් ේෂ්ඨජ්යන්, විවිර ංාරක මරෙජ්  වුවද ඉතා උේජ්ය්ීතමත් 

භාවයිරන් යුුමව යාිතක කර්තවේම ඉුහ කරන මහ ංකාවේ කාර්ය මණ්ඩලය  මම ස තූිතවන්ත 

ජ්වමි. 

 

ආර්ථික විදො මහාචාර්යවරජ්යවේ සහ ජ් ඩරල් සාචිත ංකාවේජ්න අිපතිත මණ්ඩලජ්  ි පු 

සභාතිතවරජ්යවේ වන ජ්ංන් ංර්නන්ජ්්ම උපු ා ද්මවමින් මාජ්ේ ්රකා ය අවසන් ිර මම  

කකමකත්ජ්තමි. “්රිතතත්ිත ජ්වනස  විය හකිර ආකාරය පිළිංඳව මහ ංකාවේව්ම විසින් 

මහයනතාව ජ්වත ඉහළ මාර්ජ්ග්තජ්ේ නය්ම ලංාජ්දන වි , ජ්වළඳජ්තොළ සහභාින වන්නන් 

විසින් ඊ  ගකළජ්තන තරිදි අනුමාන සිුර ිර මජ්ම් වකඩි ඉඩ ්රස ාාව්ම  ඇත”. 

 

අතජ්ේ ආර්ථිකජ්යි අඛණ්ඩ ස ාාවරත්වය්ම සහිතක ිර මම සඳහා මුදල් හා මූලෙ ්මජ්ෂ්ඨේත්රය  

අදාළව අද දින ඉදිරිතත් කරන ලද ්රිතතත්ිත සහ සකලුමම් දායක වනු ඇතකයි මම වි  වාස 

කරමි.  තාර්  වකුනවන් ජ්ලස ඔංජ්ේ සහජ්ය්ගය ජ්නොමකිතව එම ්රිතතත්ිතවල සඵලදායිත්වය 

හා සාර්ාකත්වය සා්මෂ්ඨාත් කරගත ජ්නොහකිර වනු ඇිත අතර, තුමිනය වසර හා අතීතජ්  

ලංාුරන් තරිදි ඔංජ්ේ උතරිම සහජ්ය්ගය හා දායකත්වය තවුරර ත් ඉදිරිය  ලංාජ්දනු ඇතකයි 

මම වි  වාස කරමි. 

 

ස ුමිතයි. 

ඔං සකම  2019 වසර ජ්සෞභාගෙමත් ුමං නව වසර්ම ජ්නවා යකයි ්රාර්ානා කරමි. 

 

 

 


