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1.  හැඳින්ීම 
 

සම්භාවනීය අමුත්තතනි, මුදල් මණ්ඩල් සාමාජිකයිනි, පජයෂ්ඨ නිපයෝජය 

අධිෙතිතුමනි, නිපයෝජය අධිෙතිතුමනි, සහකාර අධිෙතිවරුන් ඇතුළු ශ්රී ල්ංකා මහ 

බැංකුපව් නිල්ධාරී මහත්තම මහත්තියනි, විපශෂ් ආරාධිත අමුත්තතනි, පනෝනාවරුනි, 

මහත්තවරුනි, 

 

ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුපව් 15 වන අධිෙතිවරයා වශපයන් ඔබ ඇමතීමට ල්ැබීම  ඉමහත්ත 

ප ෞරවයක් වශපයන් සල්කි. පමම ප ෞරවනීය සහ කීර්තිමත්ත තනතුරට ෙත්තීමට 

ල්ැබීම මට ල්ැබුණු වරප්රසාදයක් පල්ස සල්කන අතර, එය ශ්රී ල්ංකාපව් ආර්ික 

වර්ධනයට සහ සංවර්ධනයට දායක ීමට ල්ද වටිනා අවසථ්ාවක් පල්ස සල්කි. 

පමම භාරදූර ව කීම් සහිත තනතුපර් හෘද සාක්ියට එකඟව දැඩි කැෙීපමන් 

යුක්තව මාපේ රාජකාරි ඉටු කිරීමට මම ප්රතිඥා පදි. මහ බැංකුපව් ප ෞරවය සහ 

විශිෂ්ඨත්තවය ෙවත්තවා  ැනීමට හා වර්ධනය කිරීමටත්ත එය ෙසුගිය දශක හත පුරා 

ප ාඩ න ා ත්ත උසස් සම්ප්රදායන් තවදුරටත්ත ෙවත්තවා  ැනීමටත්ත මාපේ උෙරිමපයන් 

කටයුතු කරන බවට නැවතත්ත අවධාරණය කරන්නට කැමැත්තපති. 

 

වර්තමානපේදී, ශ්රි ල්ංකා ආර්ිකය ෙවතිනුපේ තීරණාත්තමක සන්ධිසථ්ානයකය. 

ස්වවරී රාජයයක් පල්ස දශක  ණනාවක් පුරා සිදු කළ ප්රතිෙත්තති සම්ොදනය තුළින් 

ආර්ිකපේ පබාපහෝ අංශ ප්ර තියක් ල්බාප න ඇත. සාමාජීය වශපයන්  ත්ත කල් 

කැපී පෙපනන අභිවෘද්ධධියක් ළඟා කරප න ඇත. පකපස් වුවත්ත, විභව මට්ටමට වඩා 

අඩු ආර්ික වර්ධනය, යම් ප්රපද්ධශ හා ජන පකාටස්වල්ට සීමා වූ ඉහළ දරිද්රතාවය 

දිගින් දි ටම ෙැවතීම, ඵල්දායී සම්ෙත්ත ඌන උෙපයෝජනය, අෙනයනවල් වර්ධනය 

සහ විවිධාංගීකරණය ප්රමාණවත්ත පනාීම, ණය පනාවන ප්රාේධන ල්ැබීම්වල් 

හිඟතාව, විශාල් ණය සහ පොලී අනුොතික කාල්ෙරිච්පේද සහ ඉහළ රාජය මුල්ය 

හිඟයන් හා රාජය ණය මට්ටම් යනාදිය ආර්ිකපේ දැඩි අභිපයෝ  පල්ස ෙවතී. ඉහළ 

සහ තිරසාර වර්ධන මාවතකට ආර්ිකය රැප න යෑම සඳහා ප්රතිෙත්තතිමය සහ 

ප්රතිෙත්තතිමය පනාවන සාධකවල් ප්රතිඵල්යක් වූ පමම අභිපයෝ යන්ට තීරණාත්තමක 

පල්ස මුහුණ දීම අතයවශය පව්. එවැනි ඉහළ ආර්ික වර්ධනයක ප්රතිල්ාභ සමාජය 
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පුරා සාධාරණව පබදා හැරීම සහ සියලු පදනාට අවස්ථා විවර කිරීම අතයවශය වන 

අතර, එය ආදායම්වල් සහ අවස්ථාවල් සාධාරණ වයාප්තතියක් ද සමඟ ශ්රී ල්ංකාව 

වඩාත්ත පසෞභා යමත්ත, සතුටුදායක හා තෘප්තතිමත්ත පද්ධශයක් බවට ෙත්ත කිරීමට පහ්තු 

වනු ඇත. එවැනි ප්රතිඵල්යක් සඳහා නවමු අදහස් ඇසුරින් සැකපසන නවය ප්රතිෙත්තති 

අවශය පව්. 

 

පමම ෙසුබිම ද සමඟින්, ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුපව් ප්රතිෙත්තති පෙර දැක්පමහි 13 වන 

ප්රකාශය ඉදිරිෙත්ත කිරීපම් අවසථ්ාවට සෙැිණි ඔබ සියලු පදනා මම සාදරපයන් 

පිළි නිි. පමම ප්රතිෙත්තති පෙර දැක්ම මගින් සහශ්රපේ පතවන දශකය පවත පිය 

න ින්, 2020 වසර සඳහා වන මුදල් හා මූල්ය අංශපේ ප්රතිෙත්තති දිශානතිය ඉදිරිෙත්ත 

කරනු ල්ැපබ්ල. අවශය පකපරන මහජන සංවාදය ප ාඩ නැගීම සඳහා පමය අෙපේ 

මැදිකාලීන ප්රතිෙත්තතිවල් විනිවිදභාවය වර්ධනය කිරීමට දායක වනු ඇතැයි අපි 

විශව්ාස කරමු. එවන් සංවාදයන් අෙපේ ප්රතිෙත්තති මනා පල්ස සකසා  ැනීමට සහ 

ඵල්දායී පල්ස ක්රියාවට නැංීමට උෙකාරී වන අතර, එමගින් ආර්ික වර්ධනයට, 

සංවර්ධනයට සහ සමාජ සුභ සාධනයට දායක පවින් සාර්ව ආර්ික ස්ථායීතාව 

වර්ධනය වනු ඇත. 

 

2019 වසර තුළ ආර්ික ක්රියාකාරිත්තවය සහ මහ බැංකුපව් ප්රතිෙත්තති ස්ථාවරය 

පිළිබඳ පකටි  විශ්පල්ෂණයක් සමඟ ප්රතිෙත්තති ප්රකාශය ඉදිරිෙත්ත කිරීම ආරම්භ 

කරි.  

 

ප ෝලීය ආර්ිකපේ ක්රියාකාරිත්තවය පමන්ම  රට තුළ ෙැවති විවිධ ප්රවණතා 

පහ්තුපවන් 2019 වසපර් දී ශ්රී ල්ංකා ආර්ිකය දැඩි අභිපයෝ යන්ට මුහුණ දුන්පන්ය. 

ජාතයන්තර පවළඳාම සම්බන්ධපයන් ෙවත්තනා තත්තත්තවයන්, පවළඳාම හා සම්බන්ධ 

බාධක ඉහළ යෑම, භූ පද්ධශොල්නික අසථ්ාවරතා සහ විවිධ වූහාත්තමක අභිපයෝ  

පහ්තුපවන් පල්ෝකපේ පබාපහෝ ආර්ිකයන්හි ක්රියාකාරිත්තවයන් මන්ද ාමී ීම නිසා 

එක් වසරක් තුළ පල්ාව පුරා මුදල් ප්රතිෙත්තති දැඩි ස්ථාවරපේ සිට ිහිල් ස්වභාවයකට 

පවනස් විය. ෙසුගිය කාල්පේ දී ප වුම් තුල්නය සහ රාජය මූල්ය පශ්ෂ 

ස්ථාවරත්තවයක් ඇති කිරීම සඳහා ක්රියාත්තමක කළ රාජය මූල්ය සහ මුදල් ප්රතිෙත්තති 
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පියවරයන්පේ බල්ෙෑම, ොස්කු ඉරු දින ත්රසත් ප්රහාරපේ අහිතකර ප්රතිඵල් පමන්ම 

එවකට ෙැවති පද්ධශොල්න අස්ථාවරතා තුළින් ශ්රී ල්ංකා ආර්ිකපේ ක්රියාකාරිත්තවය 

සැල්කිය යුතු පල්ස මන්ද ාමී විය. විපශ්ෂපයන්ම වසපර් පදවන කාර්තුව තුළදී, 

ොස්කු ඉරු දින ත්රසත් ප්රහාරපේ බල්ෙෑම ආර්ිකපේ සියලුම අංශවල් 

ක්රියාකාරිත්තවයට අහිතකර පල්ස ෙැතුරුණි. එහි ප්රතිඵල්යක් පල්ස, විභව මට්ටමට 

වඩා අඩු ආර්ික වර්ධන තත්තත්තවයක් 2019 වසර පුරා අඛණ්ඩව දක්නට ල්ැබුණි. 

2019 වසපර් ෙළමු මාස නවය තුළ දී ආර්ිකය මූර්ත වශපයන් සියයට 2.6 ක 

මන්ද ාමී වර්ධනයක් වාර්තා කපළ්ය. සමසත් වසර සඳහා වූ ආර්ික වර්ධන 

අනුොතය පබාපහෝ දුරට සියයට 2.8 ක් ෙමණ වනු ඇත. 2019 වර්ෂයට ආසන්න 

පෙර වර්ෂවල් දී ද ආර්ික වර්ධනය මන්ද ාමී වූ අතර, රපට් ෙැවති අභයන්තර 

අර්බුදය අවසාන ීමත්ත සමඟ ආසන්න වසරවල් දී දක්නට ල්ැබුණු ඉහළ ආර්ික 

වර්ධන ප්රවණතාවය ෙවත්තවා  ැනීමට රට අපොපහාසත්ත ී ඇත. ප්රතිෙත්තති 

අස්ථාවරතා, ආපයෝජකයින්පේ විශව්ාසය දුර්වල් කිරීමටත්ත ආ පයෝජන අඩු ීමටත්ත 

පහ්තු විය. නැවත නැවතත්ත හට න්නා ස්වභාවික වයසන පමම තත්තත්තවය තවදුරටත්ත 

අයහෙත්ත කපළය්. නිෂේාදන ආර්ිකය දුර්වල් ීමට පහත්ු වූ වූහාත්තමක  ැටලුවල්ට 

විසඳුම් පසීමට අපොපහාසත්ත ීම  පමම අඛණ්ඩ මන්ද ාිත්තවයට පහ්තු විය. රජය 

සහ අපනකුත්ත බල්ධාරීන් සමඟ එක්ව පභෞතික හා මානව සම්ෙත්ත යන පදඅංශපේම 

ෙවතින පද්ධශීය සම්ෙත්ත උෙපයෝජනය වර්ධනය කිරීම හරහා මූර්ත වශපයන් ආර්ික 

කටයුතු තිරසාරව යථා තත්තත්තවයට ෙත්ත කිරීම සඳහා වන ප්රතිෙත්තති සම්ොදනය 

කිරීමට අපි අපප්තක්ෂා කරන්පනමු. මහා ෙරිමාණව ඵල්දායී රැකියා අවසථ්ා 

බිහිකිරීපම් රජපේ අරමුණ සාක්ෂාත්ත කර  ැනීමට පමමගින් හැකියාව ල්ැපබනු ඇත. 

ෙසුගිය දශක කිහිෙය පුරා රපටහි ක්රියාත්තමක පකරුණු සහනාධාර මත ෙදනම් වූ 

දිළිඳු බව පිටු දැකීපම් ක්රියාමාර්  තවදුරටත්ත ක්රියාත්තමක කිරීම පවනුවට, එපස් රැකියා 

අවස්ථා ඇති කිරීම මගින් මහජනතාවපේ ජීවන තත්තත්තවය වර්ධනය ීම තිරසාරව 

සිදු වනු ඇත. ෙසුගිය කාල්පේ දී ක්රියාත්තමක කළ සුභසාධන ප්රතිෙත්තති, 

විපශ්ෂපයන්ම අධයාෙන සහ පසෞඛය ප්රතිෙත්තති පහ්තුපවන් ශ්රී ල්ංකාව ඉහළ මානව 

සංවර්ධනය සම්බන්ධපයන් සතුටුදායක ප්රතිඵල් අත්තකර ප න ඇත. ෙසුගිය වසරවල් 

දී ප ාඩ න න ල්ද මානව සම්ෙත සහ මැදි හා දිගුකාලීන ප්රතිෙත්තති මත ෙදනම් වූ 

නව ආපයෝජන නිෂ්ොදනපේ වර්ධනය ඉහළ දැමීමට සහ ඵල්දායී රැකියා අවසථ්ා 
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ඉහළ නැංීම සඳහා උෙපයෝජනය කර  ැනීමට කාල්ය එළඹ ඇත. එපස් දරිද්රතාවය 

තුරන් කිරීමට පමන්ම තුල්නාත්තමක ප්රාපද්ධශීය සංවර්ධනයක් අත්ත කර  ැනීම සඳහා 

වඩාත්ත ඵල්දායී ක්රමපව්දය වන්පන් එවැනි රැකියා අවසථ්ා වැඩි පකපරන ආර්ික 

වර්ධනයක්ය. 

 

උද්ධධමනය සැල්කූ විට, රපටහි උද්ධධමනය ෙසුගිය අවුරුදු එපකාළහක කාල් 

ෙරිච්පේදපේ දී තනි අ යක මට්ටපම් ෙැවතුණි. රපටහි ආර්ික සහ ිල් ස්ථායීතාව 

සහතික කිරීම මහ බැංකුවට ෙැවරී ඇති ව කීම වන අතර, පමම ජයග්රහණය 

පිළිබඳව ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුපව් අපි ආඩම්බර වන්පනමු. ශ්රී ල්ංකාව 1977 න් ෙසුව 

ඉහළ විචල්නයක් සහ පබාපහෝ විට අංක පදකක මට්ටපම් ෙැවති උද්ධධමන 

ප්රවණතාවපයන් ිදී ඇති බව දැන් පෙනී යයි. පකපස් පවතත්ත, පමම ෙහළ උද්ධධමන 

තත්තත්තවයන් ෙසුෙස සමස්ත ඉල්ලුපම් ඇති වූ මන්ද ාමී තත්තත්තවයන් ද ෙවතී. 

පමමගින් ආර්ිකපේ නිෂ්ොදන ෙරතරයක් පිළිබිඹු වන අතර එය දැනට ෙවත්තනා 

ප්රතිෙත්තති අවකාශය උෙපයෝගී කර  නිින් කඩිනින් අඩු කළ යුතුය. මෑත 

අතීතපේදී මහ බැංකුපව් මුදල් ප්රතිෙත්තතිය, නමයශීලී උද්ධධමන ඉල්ක්කකරණ 

ප්රතිෙත්තති රාමුවක් මත ෙදනම් විය. පමය පල්ාව පුරා සිදුවන බුද්ධධිමය සංවාදපේ 

මාතෘකාවකි. මහ බැංකුව පමම ක්පෂ්ත්රපේ සිය ප්රතිෙත්තති රාමුව අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු 

කරනු ඇති අතර, එහිදී මූර්ත අංශපේ වර්ධනය සඳහා මුදල් ප්රතිෙත්තතිපේ ස්ථායීතාව 

ඇති විය යුතු ආකාරය පිළිබඳව නිසි අවධානයක් පයාමු කරනු ඇත. උද්ධධමනය මැදි 

තනි අ යක මට්ටපම් ෙවත්තවා  ැනීම සාර්ව ආර්ික ස්ථායීතාවපේ අතයවශය 

අං යක් වන අතර, එමගින් ජන හනපේ අවදානමට ල්ක් විය හැකි පකාටස් 

ආරක්ෂා වනු ඇත. එපමන්ම, උද්ධධමනය අඩු මට්ටමක ෙවතින විට දී, ඊට සමානව 

නැතපහාත්ත වඩා වැද ත්ත වන්පන්, ප්රතිල්ාභ පබදී යන සහ රැකියා අවස්ථා ඇති 

පකපරන අයුරින් නිෂේාදනය වර්ධනය ීමයි.   

 

ඉහළ ණය හා මුදල් ප්රසාරණය සහ අහිතකර ප වුම් තුල්න පීඩනයන් සැල්කිල්ල්ට 

 නිින් මහ බැංකුව 2018 වසර දක්වා දැඩි මුදල් ප්රතිෙත්තතිමය සථ්ාවරයක් 

අනු මනය කපළ්ය. ආර්ික වර්ධනය ෙහළ මට්ටමක ෙැවතීම, උද්ධධමන පීඩන අඩු 

ීම සහ ඉහළ නාික හා මූර්ත පවළඳපොළ පොලී අනුොතික හමුපව් පෙෞද්ධ ික 



6 
 

 

අංශපයහි ණය වර්ධනය ශීඝ්රපයන් අඩු ීම වැනි තත්තත්තවයන් පහ්තු පකාටප න 

වර්තමානපේ ිහිල් මුදල් ප්රතිෙත්තති සථ්ාවරයක් ෙවත්තවාප න යනු ල්බයි. මහ 

බැංකුව විසින් වාණිජ බැංකුවල් සියලුම රුපියල් තැන්ෙතු ව කීම්  සඳහා අදාළ වන 

වයවසථ්ාපිත සංචිත අනුොතය 2018 වසපර් පනාවැම්බර් මාසපේදී සහ 2019 මාර්තු 

මාසපේදී සමසත්යක් පල්ස සියයට 2.50 කින් අඩු කපළ්ය. එහි අරමුණ පද්ධශීය මුදල් 

පවළඳපොළ පවත ප්රමාණවත්ත ද්රවශීල්තාවයක් ල්බා දී මයි. ප ෝලීය ආර්ික 

ක්රියාකාරිත්තවපයහි සව්භාවය ද සැල්කිල්ල්ට  නිින්  මහ බැංකුව ප්රතිෙත්තති පොලී 

අනුොතික පියවර පදකකින්, එනම් ෙළමුව 2019 මැයි සහ අනතුරුව අප ෝස්තු 

මාසවල්දී, ෙදනම් අංක 100 කින් අඩු කපළ්ය. 

 

ිහිල් මුදල් ප්රතිෙත්තතියක් අනු මනය කළ ද, නාික සහ මූර්ත පවළඳපොළ පොලී 

අනුොතික ඉහළ මට්ටමක ෙැවතුණි. පෙෞද්ධ ික අංශපයහි ණය වර්ධනය 

විපශ්ෂපයන්ම 2019 මුල් භා පේ දී සැල්කිය යුතු පල්ස ෙහළ ගිපේය. මූල්ය 

ආයතනවල් තැන ්ෙතු පොලී අනුොතික සඳහා උෙරිම සීමා ෙැනීපම් නියාමන 

ක්රියාමාර්  අනු මනය කිරීමට මහ බැංකුව පයාමු කිරීමට පමය පහත්ු විය. මුදල් 

ප්රතිෙත්තති ක්රියාමාර් වල් අපප්තක්ිත බල්ෙෑම මුදල් පවළඳපොළ පවත සම්පේෂණය 

ීපම්දී ෙැවති දුර්වල්තා විසඳීම සඳහා 2019 අපේල් මාසපේ දී පමය සිදු කරන ල්දී. 

තැන්ෙතු පොලී අනුොතික සහ අරමුදල්වල් පිරිවැය අඩුීමත්ත සමඟ මහ බැංකුව 

විසින් බැංකුවල් තැන්ෙතු පොලී අනුොතික සඳහා ෙනවා තිබූ උෙරිම සීමා ඉවත්ත කළ 

අතර 2019 සැප්තතැම්බර් මාසපේ දී බල්ෙත්රල්ාභී බැංකුවල් පොලී අනුොතික සඳහා 

උෙරිම සීමා ෙැනීය. ආර්ික වර්ධනය නැවත යථා තත්තත්තවයට ෙත්ත කිරීමට සහය 

ීම සඳහා ණය අනුොතික සැල්කිය යුතු පල්ස අඩු කිරීම තුළින් ණය ප්රවාහ වැඩි 

කිරීම පමහි අරමුණ විය. එහි ප්රතිඵල්යක් පල්ස, පබාපහෝ පවළඳපොළ පොලී 

අනුොතික 2019 වසපර් පදවන භා ය තුළ දී සැල්කිය යුතු පල්ස අඩු විය. මූල්ය 

ආයතන විසින් ණය අනුොතික අඩු කිරීම සහ ණය ප්රවාහ වසර තුළ දී සාමානය 

තත්තත්තවයට ෙත්ත වූ විට ණය අනුොතික මත ෙනවා ඇති උෙරිම සීමා සමාපල්ෝචනය 

කිරීමට මහ බැංකුව අපප්තක්ෂා කරයි.  
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මුදල් හා රාජය මූල්ය සානුබල් ෙවතින ෙරිසරයක, කුඩා හා මධය ෙරිමාණ 

වයවසායයන් සඳහා වූ ණය ඉහළ නැංීම සඳහා නුදුරු අනා තපේ දී පියවර 

 ැනීමට නියිතය. පමම ක්රියාමාර්  තුළින් 2020 වර්ෂපේ සහ ඉන් ඉදිරියට 

පෙෞද්ධ ික අංශය පවත වූ ණය වර්ධනය පව් වත්ත වනු ඇතැයි අපප්තක්ෂා කරන 

අතර, එය ආර්ික කටයුතු පව් වත්තව නැවත යථා තත්තවයට ෙත්ත කිරීමට දායක වනු 

ඇත. සුළු හා මධය ෙරිමාණ වයවසායකයින් යළි නඟා සිටුීම සඳහා, විපශ්ෂපයන්ම 

අක්රීය අත්තතිකාරම් ඉල්ක්ක කර  නිින් සහන ෙැපක්ජයක් සකස් කරින් ෙවතී. 

පමම ෙැපක්ජය යටපත්ත සහන අපප්තක්ෂා කරන්නන් සඳහා ණය හා සම්බන්ධ 

නීතිමය ක්රියාමාර්  අත්තහිටුීම සහ අක්රීය ණය ක්රියාකාරී ණය බවට නැවත සකස් 

කිරීම සමඟ පොලී අනුොතික සහනයක් ල්බාදීම ද පයෝජනා කර ඇත. එවැනි 

ණය ැතියන්පේ වයාොර යළි නඟා සිටුීම සඳහා ප්රාේධන ආෙසු ප ීම සඳහා 

සහන කාල්යක් ල්බාදීම සහ පකටිකාලීන කාරක ප්රාේධන ණය සැෙයීම හරහා 

ෙහසුකම් සැල්පසනු ඇතැයි අපප්තක්ෂා පකපර්. සක්රීය කාණ්ඩපේ සිටින ණය 

 ැණුම්කරුවන් සඳහා, සාධාරණ පොලී අනුොතික යටපත්ත ප්රාේධනය ආෙසු ප ීම් 

සඳහා සහන කාල්යක් ඇතුළුව ආෙසු  ප ීපම් කාල්සීමාවන් දීර්ඝ කරනු ල්ැබූ නව 

ෙහසුකමක් පිළිබඳ සල්කා බල්නු ල්ැපබ්ල. 

 

පමම ෙසුබිම තුළ, නැගී එන වයවසායකයින්ට  හා නව වයාොරවල්ට අවශය 

ආරම්භක ප්රාේධනය සැෙයීමට බාධා වන සාම්ප්රදායික “අවදානම් දැරීමට අකමැති” 

මානසිකත්තවපයන් ිදී, බැංකු අංශය තම ණය ල්බාදීපම්  ප්රතිෙත්තති පිළිබඳව නැවත 

සිතා බල්න පල්සට මම පයෝජනා කරි. තවද, නව වයවසායකයින් මුහුණ පදන  

නිශ්චිත අභිපයෝ  සැල්කිල්ල්ට ප න සැකපසන ණය පයෝජනා ක්රම බිහිී නැත. 

සුළු හා මධය ෙරිමාණ වයවසායකයින්ට නැගී සිටීම උපදසා බැංකු අංශපේ සහාය 

අවශය අවසථ්ාවන්හිදී, විපශ්ෂපයන්ම රට මුහුණ දුන් ආර්ික ෙසුබෑම් 

අවස්ථාවන්හිදී පමන්ම ශීඝ්ර වර්ධන මාවතක් සඳහා ආර්ිකය පයාමු විය හැකි  

(උඩ්ඩායනය) ඉදිරි කාල් ෙරිච්පේදය තුළ දී සංවර්ධනය සඳහා ම පවන් වූ මූල්ය 

ආයතන පනාමැතිීපම් ොඩුව දැඩි පල්ස දැපන්. 
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2018 වසපර්දී සැල්කිය යුතු පීඩනයන්ට මුහුණ දුන් බාහිර අංශය 2019 වසපර්දී යම් 

දුරකට යථා තත්තත්තවයකට ෙත්ත විය. පෙෞද්ධ ික පමෝටර් රථ සහ රත්රන් ඇතුළු 

අතයවශය පනාවන ආනයන සීමා කිරීම සඳහා 2018 වසපර් මැද භා පේ දී  නු ල්ැබූ 

ක්රියාමාර් වල් බල්ෙෑම පහ්තුපවන් ආනයන සැල්කිය යුතු පල්ස ෙහළ යෑම නිසා 

පවළඳ හිඟය අඩුවිය.  ොස්කු ඉරුදින ප්රහාරපයන් සංචාරක අංශයට ඇති වූ 

ඍණාත්තමක බල්ෙෑම හා විපද්ධශ පසව්ා නියුක්තිකයන්පේ පේෂණ මධයසථ් ීපම් 

බල්ෙෑම සමනය කිරීමට පමය පබපහවින් ඉවහල් විය. එහි ප්රතිඵල්යක් පල්ස ජං ම 

ගිණුපම් හිඟය සැල්කිය යුතු පල්ස අඩු විය. මූල්ය ප්රවාහ  ත්ත කල්, ශ්රී ල්ංකාවට 

විපද්ධශීය ඍජු ආපයෝජන ල්ැබීම් අඛණ්ඩව ෙහළ මට්ටමක ෙැවතුණි. රුපියල්වින් 

නාමනය කරන ල්ද රාජය සුරැකුම්ෙත්ත පවළඳපොළ සහ පකාළඹ පකාටස් 

පවළඳපොළ පවතින් පෙර වසරට සාපප්තක්ෂව අඩු පව් යකින් වුවත්ත අඛණ්ඩ ප ීම් 

වාර්තා විය. ජං ම ගිණුපම් අඛණ්ඩ හිඟය සහ ණය පනාවන මූල්ය  ප්රවාහය ල්ැබීම 

ප්රමාණවත්ත පනාීම පහත්ුපවන් රජයට ල්ැපබන ණය මත තවදුරටත්ත රඳා ෙැවතීමට 

රටට සිදු විය. ශ්රී ල්ංකාව 2019 වසර තුළදී එ.ජ.පඩාල්ර් බිියන 4.4 ක ජාතයන්තර 

ස්වවරීත්තව බැඳුම්කර සාර්ථකව නිකුත්ත කපළය්. 2018 වසපර්දී සැල්කිය යුතු පල්ස 

අවප්රමාණය ීපමන් ෙසුව ශ්රී ල්ංකා රුපියල් ඉහළ සථ්ාවරත්තවයක් පෙන්නුම් කර 

ඇත. 2010 වසරට ෙසු ප්රථම වරට 2019 වසපර්දී රුපියල් සුළු වශපයන් 

අතිප්රමාණයක් වාර්තා කපළ්ය. පද්ධශීය විපද්ධශ විනිමය පවළඳපොපළහි හිතකර 

තත්තත්තවයන් හමුපව් ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුවට වසර තුළදී සංචිත ප ාඩ නැගීම සඳහා 

විපද්ධශ විනිමය ිල්දි  ැනීමට හැකි විය. ඉදිරි කාල්පේ දී, අවශය යටිතල් ෙහසුකම් 

සැෙයීම, පයෝ ය ප්රතිෙත්තති ක්රියාමාර්  ෙැවතීම, අෙනයන අරමුණු කර ත්ත විපද්ධශීය 

සෘජු ආපයෝජන ආකර්ෂණය කර ැනීම සහ පයෝ ය රාජය මූල්ය හා මුදල් 

තත්තත්තවයන් ෙවත්තවාප න යෑම තුළින් නිෂේාදන ආර්ිකය ශක්තිමත්ත පකපරනු 

ඇත. තර කාරී විනිමය අනුොතිකයක් ෙවත්තවාප න යෑම ද පමහිදී  උෙකාරී වනු 

ඇත. රපටහි ප වුම් තුල්නපේ තිරසාර වර්ධනයක් අත්තකර  ැනීමට පමම කරුණු 

පහ්තු වනු ඇත. 

 

2019 වසර තුළදී ශ්රී ල්ංකාව ජාතයන්තර මූල්ය අරමුදපල්හි විසත්ීර්ණ ණය ෙහසුකම් 

වැඩසටහපනහි ෙසව්න සහ හයවන සමාපල්ෝචන සාර්ථකව සිදු කළ අතර, හයවන 
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හා හත්තවන වාරික ද ශ්රී ල්ංකාව පවත ල්ැබුණි. පවනස්කම් අවශය යැයි සල්කනු 

ල්බන අංශයන්හි ජාතයන්තර මූල්ය අරමුදපල් වැඩසටහපනහි පවනසක්ම් සිදු 

කිරීමට සාකච්ඡා කරින්, සමසත් ජාතික ප්රතිෙත්තති රාමුව තුළ රැපඳින් ජාතයන්තර 

මූල්ය අරමුදල් සහ අපනකුත්ත ජාතයන්තර ආයතන සමඟ සම්බන්ධතා ෙවත්තවාප න 

යෑමට අපි බල්ාපොපරාත්තතු පවමු.  

 

මන්ද ාමී ආර්ික ක්රියාකාරකම් හමුපව් රාජය ආදායම් එක් රැස් කිරීම දුර්වල් ීම 

පහ්තුපවන් 2019 වසපර් රාජය මූල්ය ප්රතිඵල් එහි අපප්තක්ිත ඉල්ක්කවල්ට වඩා 

පවනස් විය. අපප්තක්ිත මට්ටමට වඩා අඩු වුවද, 2019 වසපර් දී ප්රාථික පශ්ෂපයහි 

අතිරික්තයක් අපප්තක්ෂා පකපර්. මෑතකාලීන බදු ප්රතිසංස්කරණ රපටහි බදු ක්රමය 

වඩාත්ත සරල් කිරීම සඳහා අතයවශය ෙරිවර්තනයක් පව්. දැනටමත්ත ප්රකාශයට ෙත්ත 

කර ඇති බදු සහන ක්රියාමාර් , වයාොරික ප්රජාවපේ විශ්වාසය වැඩිදියුණු කිරීම 

සඳහා ක්රියාකාරීව දායක පවින් ආර්ිකය නැවත ඉහළ නංවනු ඇතැයි අපප්තක්ෂා 

පකපර්. මෑතකදී ප්රකාශයට ෙත්ත කරන ල්ද බදු සංපශෝධන පහත්ුපවන් ආදායපම් 

කිසියම් හිඟයක් ඇති පව් නම්, එය ඵල්දායී පනාවන වර්තන වියදම් ඉවත්ත කිරීම 

සඳහා  නු ල්බන ක්රියාමාර්  සහ ප්රාේධන වියදම් ප්රමුඛතා ත කිරීම තුළින් විශාල් 

වශපයන් පියපවනු ඇතැයි අපප්තක්ෂා පකපර්. රාජය මූල්ය ඒකාග්රතා මාවත 

පනාපවනස්ව ෙවතිනු ඇතැයිද රාජය ණය තිරසාර මට්ටමක ෙවත්තවාප න යෑමට 

හැකිවනු ඇතැයිද අපප්තක්ෂා පකපර්. 

 

මූල්ය ෙද්ධධතිපේ අඛණ්ඩ ස්ථාවරත්තවය සහතික කිරීම සඳහා 2019 වසර තුළ දී 

ප්රතිෙත්තතිමය ක්රියාමාර්  කිහිෙයක් ක්රියාත්තමක කළ අතර, මූල්ය ෙද්ධධතිපේ  

ශක්තිමත්තභාවය වර්ධනය කරින් ප ෝලීය හා පද්ධශීය කම්ෙනවල්ට එහි 

ඔපරාත්තතුදීපම් හැකියාව වැඩිදියුණු කරන ල්දී. අවම ප්රාේධන ප්රමාණාත්තමකතා 

අනුොතය අදියර වශපයන් වැඩි කිරීම සඳහා 2019 ජනවාරි 01 වන දින බැංකු අංශය 

විසින් බාසල් III ප්රාේධන අදියර සැල්ැස්ම සාර්ථකව නිම කරන ල්දී. සමහර බැංකු 

පනාවන මූල්ය ආයතන සම්බන්ධපයන් ෙවතින දිගුකාලීන  ැටලු විසඳීමට 

තීරණාත්තමක පියවර  න්නා ල්දී. එම ආයතනවල් අවදානම්, මූල්ය ෙද්ධධතිපේ 

අපනකුත්ත අංශ පවත  ල්ායෑම වළක්වන ල්දී. 
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මූල්ය අංශය සම්බන්ධව, තම අවදානම් කළමනාකරණ ෙද්ධධති සහ විශප්ල්ෂණ 

පමවල්ම් වැඩිදියුණු කර ැනීමට සමස්ත මූල්ය අංශපේම  ආයතන දිරිමත්ත කරන ල්දී. 

ක්ුද්ර හා සාර්ව විචක්ෂණශීලී පරගුල්ාසි ප ෝලීය සම්මත භාවිතයන් හා අනුකූල් වන 

බවට සහතික කර  ැනීමට, ඒවාපයහි විශ්පල්ෂණාත්තමක හා අධීක්ෂණ ක්රමපව්ද 

සඳහා වැඩිදියුණු කිරීම් කිහිෙයක් මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ල්දී. අභයන්තර 

පශ්ර්ණි ත කිරීපම් ක්රමපව්දයන් සහ අවශය අවසථ්ාවන්හිදී පූර්වාරක්ෂණ පියවර 

 ැනීපම් දැක්ම සහිතව ඉහළ අවදානම් සහිත මූල්ය ආයතන හඳුනා  ැනීම සඳහා 

පූර්ව අනතුරු ඇඟීපම් ක්රමපව්දයන් අනු මනය කිරීම ඒ අතර පව්.  

 

තිරසාර මූල්ය ක්රියාමාර්  ද විශාල් ප්ර තියක් ල්බා ඇත. ශ්රී ල්ංකාපවහි පද්ධශගුණික 

පවනස්කම්වල්ට ඇති අවදානම පමන්ම ෙරිසර හිතකාමී මූල්ය අවසථ්ා ල්බා ැනීපම් 

හැකියාව සැල්කිල්ල්ට  නිින් පමම ක්රියාමාර්  ප්රචිත පවින් ෙවතින අතර, 

2019 අපේල් මාසපේදී ‘තිරසාර මූල්ය පිළිබඳ පෙර දැක්ම’ සකස් කිරීම හා දියත්ත 

කිරීම පමහිල්ා ප්රධාන සන්ධිසථ්ානයක් විය. 

 

2019 වසපර්දී මහ බැංකුව  නීන තාක්ෂණය හරහා ප ීම් සහ පියීම් යටිතල් 

ෙහසුකම් ශක්තිමත්ත කිරීමට තවදුරටත්ත පියවර  ත්තපත්තය. ඩිජිටල් ප ීම් හා පියීම් 

පිළිබඳ නවයකරණ ෙද්ධධති භාවිතය වර්ධනය කිරීම සඳහා මූල්ය ආයතන සහ මහ 

බැංකුව දැනටමත්ත සැල්කිය යුතු පල්ස ආපයෝජනය කර ඇත. ප ීම් සඳහා පමම 

වඩාත්ත කාර්යක්ෂම ක්රමපව්ද මහජනතාව වැඩි වශපයන් භාවිතා කරනු ඇතැයි 

අපප්තක්ෂා පකපර්. තාක්ෂණික දියුණුව හා මහජන දැනුම්වත්තභාවය මූල්ය 

අන්තර් තභාවපයහි ෙවතින හිඩැස් පියීම සඳහා අතයවශය පව්. 

 

ඉපල්ක්පරානික ප ීම් සඳහා ඇති රුචිකත්තවය වර්ධනය වුවද, මුදල් භාවිතය 

ආර්ිකපයහි ප්රධාන අං යක් පල්ස ෙැවතුණු අතර එය ඉදිරිපේදීත්ත එපස් ෙවතිනු 

ඇත. ඒ අනුව, මහ බැංකුව විසින් වයවහාර මුදල් කළමනාකරණ සහ පමපහයුම් 

කටයුතුවල් කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිදියුණු කිරීමට පියවර  න්නා ල්දී. මූල්ය 

ආයතනවල් සහ මහජනතාවපේ සහය ඇතිව, පිරිසිදු මුදල් පනෝට්ටු ප්රතිෙත්තතිය 
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හරහා සංසරණය වන මුදල් පනෝට්ටුවල් ගුණාත්තමකභාවය සුරැකීමට අෙ සමත්ත ී 

ඇත. 

 

විචක්ෂණශීලී මට්ටමක අවදානමක් දරින් රජපේ මූල්ය අවශයතා හැකි අවම 

පිරිවැයක් යටපත්ත සපුරා  ැනීම සහතික කරින් රාජය ණය කළමනාකරණය 

කාර්යක්ෂමව සිදු කරන ල්දී. ණය තිරසාර මට්ටමක ෙවත්තවාප න යෑමට කටයුතු 

කරන ල්දී. ෙදනම් විරහිත අහිතකර අනුමාන හා විපව්චන පනාතකා 2019 වසපර්දී 

රාජය ණය පස්වාකරණ ප ීම් ව කීම් නිසිකල්ට සාර්ථකව පියීම සඳහා මුදල් 

අමාතයාංශය සමඟ එක්ව සක්රීයව පියවර  ැනීමට මහ බැංකුව  සමත්ත විය.  

 

2017 අංක 12 දරන විපද්ධශ විනිමය ෙනපතහි ඇතැම් විධිවිධාන ක්රියාත්තමක කිරීම 

සම්බන්ධ  ැටලු හඳුනා ප න පද්ධශීය විපද්ධශ විනිමය පවළදපොළ තුළ  නු පදනු 

සඳහා ෙහසුකම් සැල්සීම සහ ොරදෘශයභාවය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා විපද්ධශ විනිමය 

ෙනපතහි විධිවිධාන යටපත්ත නිකුත්ත කර ඇති වර්තමාන විපද්ධශ විනිමය පරගුල්ාසි, 

නිපයෝ  සහ විධාන මහ බැංකුව විසින් නැවත සල්කා බල්න ල්දී.  

 

ශ්රී ල්ංකාපව් විශාල්තම විශ්රාම අරමුදල් වන පසව්ක අර්ථසාධක අරමුදපල්හි භාරකරු 

පල්ස ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුව විසින් ඵල්දායී පල්ස පස්වක අර්ථසාධක අරමුදපල්හි 

කළමනාකරණ කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කරන ල්දී. 2019 වසර තුළදී, ආපයෝජන 

ප්රතිෙත්තති ප්රකාශය සහ අනුමත ආපයෝජන මාර්ප ෝෙපද්ධශ පිළිෙදිින් රාජය 

සුරැකුම්ෙත්තවල් ද්ධවිතීයික පවළඳපොළ  නුපදනු සහ පකාටස් පවළඳපොපළහි 

ආපයෝජන ක්රියාකාරකම් නැවත අරඹන ල්දී. 

 

සර්ව සහභාගීත්තවයකින් යුතු හා තුිත ආර්ික වර්ධනයක් අත්තෙත්ත කර  ැනීම සහ 

රපටහි මූල්ය අන්තර් තභාවය ප්රවර්ධනය කිරීපම් අරමුණ ඇතිව 2019 වසර තුළදී ශ්රී 

ල්ංකා මහ බැංකුව සිය සංවර්ධන මූල්ය හා ප්රාපද්ධශීය සංවර්ධන කටයුතු සහනදායී 

ණය පමපහයුම් සමඟ අඛණ්ඩව ෙවත්තවාප න ගිපේය. ජාතයන්තර මූල්ය 

සංසථ්ාපවහි (International Financial Corporation) තාක්ෂණික හා මූල්ය ආධාර 
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ඇතිව මූල්ය අන්තර් තභාවය පිළිබඳ ජාතික උොය මාර්ගික සැල්සුම (National 

Financial Inclusion Strategy) සකස් කිරීපමහිල්ා ද ප්ර තියක් ල්බාප න ඇත. 

 

ශ්රී ල්ංකා මූල්ය බුද්ධධි ඒකකය සහ අපනකුත්ත ොර්ශ්වකරුවන් විසින් දරන ල්ද 

සාමූහික ප්රයත්තනපේ ප්රතිඵල්යක් පල්ස, 2019 ඔක්පතෝබර් මාසපේදී, මූල්ය කාර්ය 

සාධක බල්කාය, සව්කීය “අළු ල්ැයිස්තුපවන්” (FATF Grey List) ශ්රී ල්ංකාව ඉවත්ත 

කරන ල්දී. මූල්ය බුද්ධධි ඒකකය විසින් මූල්ය කාර්ය සාධක බල්කාපයහි 

නිර්පද්ධශවල්ට අනුකූල්ව අඛණ්ඩව කටයුතු කළ අතර, විපද්ධශීය හවුල්කරුවන් සහ 

පද්ධශීය නිපයෝජිත ආයතන කිහිෙයක් සමඟ බුද්ධධි පතාරතූරු හුවමාරු කර  ැනීම 

පුළුල් කරන ල්දී. 

 

අභිපයෝ ාත්තමක ප ෝලීය හා පද්ධශීය ෙරිසරයක් තුළ වුවද, ශ්රී ල්ංකාපව් ඵල්දායී 

සම්ෙත්ත සංවර්ධනය දිරි  ැන්ීම හා ප්රවර්ධනය කිරීපම් අරමුණ ඇතිව ශ්රී ල්ංකා මහ 

බැංකුව සිය අරමුණු වන ආර්ික හා ිල් සථ්ායීතාව සහ මූල්ය ෙද්ධධති ස්ථායීතාව 

ෙවත්තවා  ැනීම සම්බන්ධපයන් විශාල් ජයග්රහණයක් ල්බා ඇත. ඉදිරිපේදී, නව 

රජපේ දර්ශනයට අනුකූල්ව, ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුව විසින් සාධාරණ සහ සාර්ව 

සහභාගීත්තවයකින් යුතුව රපටහි මූර්ත අංශපේ ආර්ික ක්රියාකාරකම් වර්ධනය 

තුළින් ඉහළ මැදි ආදායම් ල්බන ආර්ිකයක් පල්ස ඉදිරියට  මන් කිරීම සඳහා 

ආර්ිකය පවත අඛණ්ඩ දායකත්තවයක් සෙයනු ඇත. 

 

ෙසුගිය වසර කිහිෙය තුළ සිදු වූ වර්ධනයන් මගින් පෙන්නුම් පකපරන ෙරිදි, ඇතැම් 

අවස්ථාවල් සාර්ව ආර්ික ස්ථායීතාව සහ ආර්ික වර්ධනය අතර තුල්නපේ යම් 

ෙරස්ෙරතාවයක් සිදු ී ඇත. විපශ්ෂපයන් ශ්රී ල්ංකාව සිය ආර්ිකය ඝීඝ්ර ඉහළ 

මාවතක් පවත පයාමු ීමට (උඩ්ඩායනය) සුදානම් වන අවස්ථාවක සථ්ාවරත්තවය 

වැද ත්ත වන අතර, ජනතා පක්න්ීය රජයකට එහි සමාජීය හා මානව සංවර්ධන 

අරමුණු පනාසල්කා හැරිය පනාහැකිය. ආර්ික හා ිල් සථ්ායීතාව සහ මූල්ය ෙද්ධධති 

ස්ථායීතාව පවතද නිසි අවධානය පයාමු කරින් රාජය ප්රතිෙත්තතිපේ අරමුණු අතර 

ඇති විය හැකි යම් ෙරසේරතාවයන් තුල්නය කිරීම සඳහා විසඳුම් පසීපම් අෙපේ 

උත්තසාහයන් ඉදිරියට ප න යෑමට අපි අදහස් කරමු. 
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පමම ෙසුබිම තුළ, ආර්ිකපේ සියලුම ොර්ශව්කරුවන්ට තම ඉදිරි ප්රතිෙත්තති 

සැල්සුම් සකස් කර  ැනීම සඳහා ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුව විසින් මැදිකාලීනව 

සපුරා ැනීමට අපප්තක්ිත පුළුල් ප්රතිෙත්තති රාමුව පමම පෙර දැක්ම තුළින් ඉදිරිෙත්ත 

කිරීමට අපප්තක්ෂා පකපර්. 

 

ඒ අනුව, 2020 ප්රතිෙත්තති පෙර දැක්ම ෙහත මාතෘකා යටපත්ත පෙළ ැස්පව්: 

 

2 වන පකාටස  :    2020 වසර සහ ඉදිරිය සඳහා මහ බැංකුපව් මුදල් ප්රතිෙත්තති  

උොයමාර් ය සහ ප්රතිෙත්තති 

3 වන පකාටස   :   2020 වසර සහ ඉදිරිය සඳහා මූල්ය අංශපේ ක්රියාකාරිත්තවය 

සහ සථ්ාවරත්තවය සඳහා අදාළ වන මහ බැංකු ප්රතිෙත්තති 

4 වන පකාටස  :   මහ බැංකුපව් සහායක සහ නිපයෝජිත කාර්යයන් සඳහා අදාළ 

ප්රතිෙත්තති 
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2. 2020 වසර සහ ඉදිරිය සඳහා මුදල් ප්රතිෙත්තති 
උොයමාර්  සහ ප්රතිෙත්තති 
 

පද්ධශීය සහ ප ෝලීය අංශපයහි විවිධ අභිපයෝ තා මධයපේ වුව ද, මැදිකාලීනව 

උද්ධධමනය අඩු හා ස්ථාවර මට්ටමක ෙවත්තවා  ැනීම සහ උද්ධධමන අපප්තක්ෂා එවැනි 

මට්ටමක රඳවා  ැනීම සඳහා දත්තත සහ කරුණු මත ෙදනම් වූ ප්රපව්ශයක් ඔස්පස් ඉදිරි 

දැක්මකින් යුතුව මහ බැංකුව සිය මුදල් ප්රතිෙත්තතිය ක්රියාත්තමක කපළ්ය. තිරසාර ඉහළ 

වර්ධන  මන් ම ක් පවත නැවත පයාමුීම සඳහා පමම කරුණු ආර්ිකයට අවශය 

තත්තත්තවයන් පව්. 

 

භූ පද්ධශොල්නික සහ ජාතයන්තර පවළඳාම හා සම්බන්ධ පීඩන තත්තත්තවයන් ඉහළ යෑම, 

ප ෝලීය ආර්ික වර්ධනය සමස්තයක් පල්ස මන්ද ාමී ීම පමන්ම, උද්ධධමනය හා 

උද්ධධමනපයහි ඉදිරි දැක්ම ෙහළ මට්ටමක ෙැවතීම යනාදී අවහිරතා රැසක් සැල්කිල්ල්ට 

ප න ඇපමරිකා එක්සත්ත ජනෙද සංචිත බැංකුව 2019 වසපර් දී ප්රතිෙත්තති අනුොතික 

ෙහත දැමීම අනුව යින් දියුණු ආර්ික  ණනාවක්ම සිය මුදල් ප්රතිෙත්තති ිහිල් කරන 

ල්දී. නැඟී එන සහ සංවර්ධනය පවින් ෙවතින ආර්ිකයන්හි මහ බැංකු බහුතරයක් 

විසින් ද වසර තුළ දී සිය මුදල් ප්රතිෙත්තති ස්ථාවරය වඩාත්ත ිහිල් කරන ල්දී. 

 

ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුව ද පෙර වසපර් දී වැඩි කාල්යක් තුළ ෙවත්තවා ප න ගිය මධයස්ථ 

මුදල් ප්රතිෙත්තති සථ්ාවරය පවනස් කරින් 2019 වසපර් දී ිහිල් මුදල් ප්රතිෙත්තති 

ස්ථාවරයක් පවත පයාමු විය. 2019 වසපර් අපේල් මාසපේ දී ප්රතිෙත්තති පොලී 

අනුොතික අනා තපේ දී ෙහත දැමීපම් හැකියාව පිළිබඳ ඉදිරි මාර්ප ෝෙපද්ධශයක් 

පවළඳපොළ පවත ල්බා පදන ල්දී. ඉන්ෙසුව, නිතය තැන්ෙතු ෙහසුකම් අනුොතික 

(SDFR) සහ නිතය ණය ෙහසුකම් අනුොතිකය (SLFR) යන ප්රධාන ප්රතිෙත්තති පොලී 

අනුොතික 2019 මැයි මාසපේදී ෙදනම් අංක 50 කින් අඩු කරන ල්ද අතර නැවතත්ත 

2019 අප ෝසත්ු මාසපේදී ෙදනම් අංක 50 කින් ෙහත දමන ල්දී. 
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පම් අතර, 2018 වසපර් සැප්තතැම්බර් මස මැද භා පේ සිට පද්ධශීය මුදල් පවළඳපොළ 

තුළ ෙැවති ඉහළ සහ අඛණ්ඩ ද්රවශීල්තා හිඟය මඟ හරවා  ැනීම සඳහා ශ්රී ල්ංකා මහ 

බැංකුව  වයවසථ්ාපිත සංචිත අනුොතිකය භාවිතා කපළ්ය. ඒ අනුව, වාණිජ බැංකු 

පවතැති රුපියල් තැන්ෙතු ව කීම් සඳහා අදාළ වන වයවස්ථාපිත සංචිත අනුොතය  

2018 පනාවැම්බර් මාසපේ දී සහ 2019 මාර්තු මාසපේ දී සමසත්යක් පල්ස ප්රතිශතාංක 

2.50 කින් ෙහත දමන ල්දී. පමමඟින් පද්ධශීය මුදල් පවළඳපොළ පවත සැල්කිය යුතු 

ද්රවශීල්තාවක් මුදා හැරුණු අතර, 2019 වසපර් අපේල් මස මැද භා පේ සිට අතිරික්ත 

ද්රවශීල්තා මට්ටමක් ෙවත්තවා  ැනීමට උෙකාරී විය. 

 

එම මුදල් ප්රතිෙත්තති ක්රියාමාර් වල්ට අමතරව, නියාමන ක්රියාමාර්  කිහිෙයක් ද  

හඳුන්වා පදන ල්දී. මෑතකාලීනව  නු ල්ැබූ මුදල් ප්රතිෙත්තති ක්රියාමාර් වල් බල්ෙෑම 

පවළඳපොළ ණය පොලී අනුොතික පවත ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් සම්පේෂණය 

කිරීම පමයින් අපප්තක්ිතය. 2019 වසපර් අපේල් මාසපේ දී තැන්ෙතු පොලී අනුොතික 

මත උෙරිම සීමා ෙනවන ල්දී. පවළඳපොළ තැන්ෙතු පොලී අනුොතික ක්රමපයන් ෙහළ 

යෑම පහ්තුපවන් සැප්තතැම්බර් මාසපේ දී වාණිජ බැංකුවල් තැන්ෙතු අනුොතික මත 

ෙනවන ල්ද උෙරිම සීමා ඉවත්ත කරන ල්ද අතර, ඒ පවනුවට ණය පොලී අනුොතික මත 

උෙරිම සීමා හඳුන්වා පදන ල්දී. පමම ක්රියාමාර් වල් ප්රතිඵල්යක් පල්ස පවළඳපොළ 

ණය පොලී අනුොතිකවල් සැල්කිය යුතු ෙහළ යෑමක් සිදු විය. 2020 වසර තුළ දී 

පවළඳපොළ ණය පොලී අනුොතික තවදුරටත්ත ෙහළ යනු ඇතැයි අපප්තක්ෂා කරන අතර, 

පම් වන විටත්ත ප්රකාශයට ෙත්ත කර ඇති ෙරිදි 2020 වසපර් මාර්තු මාසපේ දී ණය පොලී 

අනුොතික මත ෙනවන ල්ද උෙරිම සීමා පිළිබඳව මහ බැංකුව සමාපල්ෝචනයක් සිදු 

කරනු ඇත. 

 

පමම පියවරයන් පෙෞද්ධ ික අංශය පවත  ල්ා යන ණය ප්රමාණය නැවත ඉහළ 

නැංීමට උෙකාරී විය. නමුත්ත 2019 වසපර්දී ණය වර්ධනය අපප්තක්ෂා කළ මට්ටමට 

සාපප්තක්ෂව ෙහළ මට්ටමක ෙැවතිණි. බල්ාපොපරාත්තතු වන අන්දමට ණය අනුොතික 

තවදුරටත්ත ෙහළ යෑම සහ ආපයෝජකයින්පේ විශ්වාසපේ අපප්තක්ිත වැඩිදියුණු ීමත්ත 

සමඟ ඉදිරිපේදී ණය සහ මුදල් සැෙයුපම් වර්ධනපයහි ඉහළ යෑමක් සිදුවනු ඇතැයි මහ 

බැංකුව අපප්තක්ෂා කරයි.  
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2020 වසර අවසන් වන විට පෙෞද්ධ ික අංශය පවත සෙයන ල්ද ණපයහි වර්ධනය 

සියයට 12-13 ක් ෙමණ දක්වා ඉහළ යනු ඇතැයි අපප්තක්ිතය. එය ආර්ික 

ක්රියාකාරකම් යළි නඟාසිටුීම සඳහා ප්රමාණවත්ත වනු ඇත. පෙෞද්ධ ික අංශය පවත 

සෙයන ල්ද ණපයහි අපප්තක්ිත වර්ධනය පහ්තුපවන් 2020 වසර අවසානය වන විට 

පුළුල් මුදල් සැෙයුපම් වර්ධනය සියයට 14 ක ෙමණ මට්ටමකට ළඟාවනු ඇත. 

උද්ධධමනයට අහිතකර බල්ෙැම් ඇති කරින් අධික ඉල්ලුම් පීඩනයක් ඇති කිරීමට පමය 

පහ්තු පනාවනු  ඇතැයි අපප්තක්ෂා පකපර්. 

 

ඉදිරිපේදී ොරදෘශය, සං ත සහ ව ීමකින් යුතු මුදල් ප්රතිෙත්තති රාමුවක් තුළින් 

උද්ධධමනය සියයට 4-6 අතර ෙරාසයක ෙවත්තවා  ැනීම සඳහා වූ අෙපේ කැෙීම 

ඉදිරියටත්ත ෙවත්තවාප න යෑමට අපප්තක්ෂා කරමු. උද්ධධමනය ස්ථාවර මටට්මක ෙවත්තවා 

 ැනීම ශ්රී ල්ංකාපව් ආර්ික සමෘද්ධධිය වැඩි දියුණු කිරීමට උෙකාරී වනු ඇත. පම් 

සම්බන්ධපයන් මහ බැංකුව රාජය මූල්ය අධිකාරීන් සමඟ සංවාදය අඛණ්ඩව  

ෙවත්තවාප න යනු ඇත. ජාතයන්තරව පිළි ත්ත ෙරිචයන්ට අනුරූෙ වන ෙරිදි මුදල් නීතී 

ෙනත සඳහා සං පශෝධන සිදුකිරීමට ද අපප්තක්ෂා පකපර්. මහ බැංකු යහොල්නය 

වැඩිදියුණු කිරිම, එහි සව්ාධීනත්තවය, විනිවිදභාවය සහ ව ීම වැඩි දියුණු කිරීම පමන්ම 

ිල් සථ්ායීතාව ළඟා කර  ැනීම සඳහා රාජය මූල්ය හා මුදල් ප්රතිෙත්තති සම්බන්ධීකරණය 

වැඩි දියුණු කිරීම යනාදී සියල්ල් එහිදී  අතිශයින් අවශය පකපරන සාධක පව්. ඒ අතරම, 

මූල්ය ෙද්ධධති ස්ථායීතාව තහවුරු කිරීම සඳහා මූල්ය අංශපේ අධීක්ෂණය සහ සාර්ව 

විචක්ෂණශීලී ප්රතිෙත්තති ශක්තිමත්ත කිරීම ද කළ යුතුව ඇත. 

 

මුදල් ප්රතිෙත්තති සම්ොදනයට අදාළව  අභයන්තර ආයතනික සැකැසම් වැඩිදියුණු කිරීම 

පමන්ම, මහ බැංකුපව් තාක්ෂණික හා ආයතනික ශකයතාව තවදුරටත්ත වැඩිදියුණු කිරීම 

සඳහා පියවර ප න ඇත. අං  සම්පූර්ණ, සාර්ව ආර්ික ආකෘති ෙදනම් කර ත්ත 

පුපරෝකථන සහ ප්රතිෙත්තති විශ්පල්ෂණ ෙද්ධධතියක් (FPAS)  යටපත්ත ල්බා න්නා ල්ද 

සාර්ව ආර්ික පුපරෝකථනයන්හි සහාය ඇතිව මහ බැංකුව  ෙසුගිය වසර කිහිෙය තුළ දී 

වඩාත්ත ඉදිරි දැක්මකින් යුතුව කටයුතු කපළ්ය. මහ බැංකුපව් තාක්ෂණික හා ආයතනික 

හැකියාව ශක්තිමත්ත කිරීම තවදුරටත්ත ප්රමුඛතාවක් පල්ස සල්කනු ල්බන අතර, ශ්රී 
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ල්ංකාපව් කාල්යක් මුළුල්පල් ෙවතින සංවර්ධන අභිපයෝ වල්ට සරිල්න ෙරිදි ප්රතිෙත්තති 

සැල්සුම් කිරීම සඳහා විකල්ෙ ක්රමපව්දයන් හඳුනා  ැනීමට මහ බැංකු කාර්ය මණ්ඩල්ය 

දිරිමත්ත පකපරනු ඇත. ඉදිරි දැක්මකින් යුතු දර්ශක සහ සමීක්ෂණවල් විෂය ෙථය සහ 

ආවරණය තවදුරටත්ත පුළුල් පකපරනු ඇත. පමම ක්රියාමාර්  අතර උද්ධධමන අපප්තක්ෂා 

පිළිබඳ සමීක්ෂණපේ (IES) ආවරණය පකාළඹ දිස්ික්කය ඉක්මවා ජාතික මට්ටම 

දක්වා වයාප්තත කිරීමට  සැල්සුම් ඇතුළත්ත පව්. පමමගින් ප්රතිෙත්තති සම්ොදනය සඳහා 

වඩා ඵල්දායී පතාරතුරු ල්බාපදනු ඇත. 

 

පකපස් පවතත්ත, ආහාර ිල්  ණන් සහ ප ෝලීය පවළඳ භාණ්ඩ ිල්  ණන් පවනස් ීම 

පකටිකාල්පේ දී උද්ධධමන උච්චාවචනයන්ට පහ්තු වන අතර,  එමගින් පෙන්නුම් කරනු 

ල්බන්පන් මූර්ත ආර්ික තත්තත්තවපේ වර්ධනය පමන්ම සුදුසු මුදල් ප්රතිෙත්තති මත 

දිගුකාල්පේ දී ිල් ස්ථායිතාව රඳා ෙවතින බවයි. වර්තමානපේ දක්නට ල්ැපබන ෙහළ 

උද්ධධමනකාරී ෙරිසරය, මන්ද ාමීව ෙවතින ආර්ික ක්රියාකාරකම් ඉහළ නැංීම සඳහා 

රාජය මූල්ය පමන්ම මුදල් ප්රතිෙත්තති මගින් සානුබල් සැෙයීම සඳහා යම් අවකාශයක් 

සල්සා ඇත. ඉදිරි වසරවල් දී, ශ්රී ල්ංකාව ඉහළ වර්ධන මාවතක් කරා  මන්  ැනීපම් දී, 

ආර්ික වර්ධනය තවදුරටත්ත ඉහළ මට්ටමක රඳවා  ැනීමට හිතකර ෙදනමක් ඇති 

කරන ිල් ස්ථායීතාව ෙවත්තවා ප න යෑම සඳහා මුදල් සහ රාජය මූල්ය  ප්රතිෙත්තති අතර 

සමීෙ සම්බන්ධීකරණයක් අතයවශය පව්. පමම ෙසුබිම තුළ, නිෂ්ොදන ආර්ිකපේ 

තිරසාර දියුණුවක් සහතික කිරීම සහ ඵල්දායී පස්වා නියුක්ති අවසථ්ා උත්තොදනය ඇති 

කිරීම සඳහා මහ බැංකුව, රජය සහ පවනත්ත රාජය අධිකාරීන් සමඟ සමීෙව කටයුතු 

කරනු ඇත. අඩු හා ස්ථාවර මට්ටපම් උද්ධධමනයක් සහතික කිරීම සඳහා පූර්පවෝොයික 

ප්රතිෙත්තතිමය ක්රියාමාර්   ැනීපම් අරමුණ ඇතිව ඉල්ලුම් තත්තත්තවවල් පවනස්ී ම් 

අධීක්ෂණය පබපහවින් සිදු පකපරනු ඇත. 

 

අතීතපේදී පමන්,  ිල් ස්ථායීතාව පමන්ම සාර්ව ආර්ික සථ්ායීතාව තිරසාරව ෙවත්තවා 

 ැනීම සඳහා රාජය මූල්ය ඒකාග්රතාව වැඩිදියුණු කිරීමට මහ බැංකුව රාජය මූල්ය 

අධිකාරීන් සමඟ එක්ව අඛණ්ඩව කටයුතු කරනු ඇත. රජපේ වියදම් තාර්කීකරණය 

කිරීමට සහ ආර්ික ක්රියාකාරකම්වල් පුනර්ජීවනයක් තුළින් රජපේ ආදායම ඉහළ 
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නංවා ැනීමට රජය තවදුරටත්ත පියවර  නු ඇතැයි අපි බල්ාපොපරාත්තතු පවමු. අවශය 

ප්රතිසංස්කරණ තුළින් බදු ෙදනම පුළුල් කිරීමත්ත, බදු ෙරිොල්නය සහ අනුකූල්තාවය 

වැඩිදියුණු කිරීමත්ත සිදුවනු ඇතැයි අපප්තක්ෂා පකපර්. අතයවශය ප්රතිසංස්කරණ 

ක්රියාත්තමක කිරීම තුළින් රජය සතු පවළඳ වයවසායයන් ශක්තිමත්ත කිරීම රජපේ ආදායම් 

ඉහළ නැංීමට සහ එවැනි ආයතන ෙවත්තවාප න යෑම සඳහා වන රාජය මූල්ය පීඩනය 

අඩු කර  ැනීමට හැකි වනු ඇති අතර එමගින් මහජනතාවට සහ වයාොරික ප්රජාවට වඩා 

පහාඳ පස්වා සැෙයුමක් සහතික වනු ඇත. පම් සම්බන්ධපයන් රජය සතු වයාොර 

ආයතන කළමනාකරණය කිරීමට විධිමත්ත ක්රියාවියක් තුළ වෘත්තතිකයන් ෙත්ත කිරීම 

හරහා එවැනි ආයතනවල් පමපහයුම් කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිදියුණු කිරීමට අඛණ්ඩව 

 නු ල්බන උත්තසාහයන් අෙ පිළි නිමු.  

 

මුදල් ප්රතිෙත්තතිය ක්රියාත්තමක කිරීපම්දී, පද්ධශීය මුදල් පවපළඳපොපළහි ද්රවශීලීතාව 

කළමනාකරණය කිරීම සඳහා භාවිතා පකපරන ප්රධානම ප්රතිෙත්තති උෙකරණය පල්ස 

සක්රීය විවට පවපළඳපොළ පමපහයුම් කටයුතු තවදුරටත්ත භාවිතා කරනු ඇත. 

පකටිකාලීන පවළඳපොළ පොලී අනුොතික මහ බැංකුපව් ප්රතිෙත්තති පොලී අනුොතික 

පකාරිපඩෝව තුළ අපප්තක්ිත මට්ටමක ෙවත්තවා  ැනීමට පමපහයවනු ඇත. පද්ධශීය මුදල් 

පවළඳපොළ සුමට ක්රියාකාරිත්තවය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පියවර කිහිෙයක් ප න ඇත. 

ඉදිරිපේ දී පද්ධශීය මුදල් පවළඳපොපළහි ප්රමාණවත්ත ද්රවශීලීතාවක් ෙැවතීම සහතික 

කිරීම සඳහා මහ බැංකුව අඛණ්ඩව කටයුතු කරනු ඇත.  

 

මුදල් ප්රතිෙත්තති සම්පේෂණ ක්රියාවිය කාර්යක්ෂම කිරීපම් අවශයතාව වටහාප න ඇත. 

ෙවත්තනා ෙදනම් පොලී අනුොතිකවල් ඌනතා පහ්තුපවන් මුදපල් සැබෑ පිරිවැය පිළිබිඹු 

කරන පයෝ ය ෙදනම් පොලී අනුොතිකයක්  බැංකු අංශය සඳහා සථ්ාපිත කිරීම 

අතයවශයව තිපබ්ල. ණය උෙකරණ  සඳහා ිල් නියම කිරීමට  සුදුසු පිරිවැය පිළිබිඹු වන 

ෙදනම් පොලී අනුොතිකයක් හඳුන්වාදීම සඳහා අදාළ ොර්ශ්වකරුවන්පේ 

සහභාගීත්තවපයන් යුතුව කාර්ය සාධක බල්කායක් පිහිටුීමට මහ බැංකුව අදහස් කරයි. 

මුදල් ප්රතිෙත්තති ක්රියාමාර්  කාර්යක්ෂමව සම්පේෂණය කිරීමට සහාය වන අතරම, පමම 
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පියවර මගින් බැංකු අතර යහෙත්ත තර කාරිත්තවය වැඩිදියුණු වනු ඇතැයි අපි විශව්ාස 

කරමු. 

 

අපප්තක්ිත අඩු  උද්ධධමන ෙරිසරයට අනුකූල්ව, පද්ධශීය ආර්ික ක්රියාකාරිත්තවය ඉහළ    

නැංීම සඳහා මැදි කාලීනව සැල්කිය යුතු අන්දපම් ෙහළ නාික පොලී අනුොතික 

ෙවත්තවා  ැනීම සහතික කිරීමට අපි අපප්තක්ෂා කරමු. පකපස් පවතත්ත, පමම අඩු නාික 

පොලී අනුොතික, සථ්ාවර ආදායම් උෙයන්නන්ට, විපශ්ෂපයන්ම ජන හනය ශීඝ්රපයන් 

වයස් ත වන පමම සමාජය තුළ පජයෂ්ඨ පුරවැසියන්ට බල්ෙෑමක් ඇති කරන බව අෙ 

විසින් පත්තරුම් ප න ඇත. පම් සම්බන්ධපයන්, ජන හනපයන්  එවැනි බල්ෙෑම්වල්ට 

ල්ක් වූ පකාටස්වල් අවශයතාවන්ට සරිල්න ෙරිදි නව මූල්ය උෙකරණ වැඩිදියුණු කිරීමට 

බැංකු හා පවනත්ත මූල්ය ආයතන දිරිමත්ත කරමු. 

 

අෙ අතීතපේ දී අවධාරණය කර ඇති ෙරිදි පවළඳපොළ බල්පව්  මත ෙදනම්ව වඩා 

ඉහළ නමයශිලීතාවයකින් යුතුව විනිමය අනුොතිකය තීරණය ීම සඳහා මහ බැංකුව 

විසින් අඛණ්ඩව කටයුතු කරනු ඇති අතර, විනිමය අනුොතිකයට අපප්තක්ිත මුදල්  

ප්රතිෙත්තති රාමුව තුළ කම්ෙන අවපශෝෂකයක් (shock absorber) පල්ස ක්රියා කිරීමට 

ඉඩපදනු ඇත. ඒ අනුව, පද්ධශීය විපද්ධශීය  විනිමය පවළඳපොළ පවත මහ බැංකුපව් 

මැදිහත්තීම, විනිමය අනුොතිකපේ ඇතිවන අධික විචල්නයන් ොල්නය කිරීම සඳහා 

ෙමණක් සීමා වනු ඇත. ජාතයන්තර මූල්ය අරමුදල් සමඟ විසත්ීරණ ණය ෙහසුකම 

අඛණ්ඩව ෙවත්තවාප න යෑම මැදි කාලීනව විපද්ධශීය අංශපේ  ස්ථාවරභාවය සඳහා 

උෙකාරී වනු ඇත. පකපස් පවතත්ත, විපද්ධශීය අංශපේ තිරසාර වර්ධනයක් ඇති කිරීම 

සඳහා, පද්ධශීය නිෂේාදනය සහ භාණ්ඩ හා පසව්ා අෙනයනය සහ ණය  නයට 

පනාවැපටන විපද්ධශ විනිමය  ල්ා ඒම් ප්රවර්ධනය කිරීම අරමුණු කර ත්ත ප්රතිෙත්තති 

අවශය පව්. 

 

ඉහළ අයවැය හිඟය සහ විපද්ධශීය ජං ම ගිණුපම් හිඟය පහ්තුපවන් ශ්රී ල්ංකාපව් ද්ධවිත්තව 

හිඟ තත්තත්තවය වසර  ණනාවක්  තිස්පස් ෙැවතිණි. එබැවින්, පද්ධශීය හා විපද්ධශීය ණය 

 ැනීම් සව්ාභාවිකවම ණය මට්ටම  ඉහළ යෑමට පහ්තු ී තිපබ්ල. විපද්ධශීය ණය  ැනීම් 
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විපද්ධශීය ජං ම ගිණුපම් හිඟය තවදුරටත්ත පුළුල් කිරීමට දායක පව්. මීට අමතරව, 

විපද්ධශීය ණය පසව්ාකරණ ප ීම් ඉහළ යෑම පහ්තුපවන් බාහිර කම්ෙනවල්ට 

ඔපරාත්තතුදීපම් හැකියාව සඳහා ඉවහල් වන ජාතයන්තර  සංචිත ෙහළ යයි. එම නිසා 

රාජය මූල්ය ඒකාග්රතාව ළඟාකර  ැනීපම් ප්රයත්තන අඛණ්ඩව සිදු පකපරන අතරම, 

ජාතයන්තර පල්ස පවළඳාම් කළ හැකි භාණ්ඩ හා පස්වා නිෙදවන අංශය ශක්තිමත්ත 

කිරීම මගින් ප වුම් පශෂ්පේ ජං ම ගිණුපම් හිඟය තිරසාර මට්ටම්වල් ෙවත්තවා  ැනිම 

වැද ත්ත පව්. 

 

විපද්ධශ වත්තකම් ආපයෝජනය සඳහා ආකෘති මත ෙදනම් වූ උොයමාර්ගික වත්තකම් 

පවන්කිරීපම් රාමුවක් (strategic asset allocation) තුළින් විපද්ධශීය  සංචිත 

කළමනාකරණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු පකපරනු ඇත. පමම විෂය ක්පෂත්්රය තුළ තවත්ත 

පබාපහෝ දෑ  සැල්සුම් කර ඇති අතර මහජනතාව සහ විපද්ධශීය ආපයෝජකයින් ඇතුළු 

ොර්ශව්කරුවන්පේ ප්රපයෝජනය සඳහා ජාතයතන්තර සුරැකුම්ෙත්ත පකාිසපම් (IOSCO) 

මූල්ධර්මවල්ට අනුකූල්ව දින-මැද ෙදනම් නිර්පද්ධශ අනුොතිකයක් (mid-day 

benchmark reference rate) හඳුන්වා දීමට මහ බැංකුව කටයුතු කරින් සිටියි. මීට 

අමතරව,  ජාතයන්තර විපද්ධශ විනිමය පවළඳපොළ සමඟ  නුපදනු කිරීපම් දී ඉහළ  

ප්රිතියකින් යුත්ත ක්රියාකාරිත්තවයක් සහතික කිරීම සඳහා, ජාතයන්තර විපද්ධශ විනිමය 

පක්තය ක්රියාත්තමක කිරීම ද ඉදිරි කාල් සීමාව තුළ අනු මනය කළ යුතු ප්රතිෙත්තති නයාය 

ෙත්රපේ අඩංගු කරුණුය. 

 

සුදුසු හා කාපල්ෝචිත ප්රතිෙත්තතිමය ක්රියාමාර්   ැනීපම් වැද ත්තකම පිළි න්නා අතර ම, 

එවැනි ප්රතිෙත්තති ඵල්දායි පල්ස සන්නිපව්දනය කිරීපම් වැද ත්තකම සහ ඒවාපේ 

අපප්තක්ිත ප්රතිඵල් පිළිබඳව ද මහ බැංකුව දැනුම්වත්ත ය. නිසි සන්නිපව්දනය මඟින්  

ජනතාවපේ ආර්ික හා මූල්ය සාක්ෂරතාවය වැඩි දියුණු කිරීමත්ත, ප්රතිෙත්තති ක්රියාමාර්  

පිළිබඳව ෙැහැදිි කිරීමක් ල්බා දීමත්ත, අවිනිශච්ිතතාව අඩු කර ප්රතිෙත්තතිවල් 

විනිවිදභාවය වැඩිදියුණු කිරීමත්ත, මහ බැංකුව පකපරහි විශ්වාසනීයත්තවය වැඩි කිරීමත්ත 

සිදු පව්. එය ොර්ශව්කරුවන්පේ අපප්තක්ෂාවන් මනාව ොල්නය කිරීමට උෙකාරී පව්. මහ 

බැංකුව සිය ප්රතිෙත්තති  සන්නිපව්දනය කිරීපම් දී  වඩාත්ත ක්රියාකාරී සහ විවෘත පිළිපවතක් 
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අනු මනය කරින් සිටියි. 2020 වසපර් දී ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුව සිය සන්නිපව්දන 

උොය මාර්  තවදුරටත්ත වැඩිදියුණු කිරීමට අපප්තක්ෂා කරයි. 

 

අතීතපේ දී පමන්ම, මහ බැංකුව විසින් පූර්ව දින දර්ශනයක් මත ෙදනම්ව සිය මුදල්              

ප්රතිෙත්තති ස්ථාවරය අඛණ්ඩව ප්රකාශයට ෙත්තකරනු ඇති අතර 2020 වසර සඳහා මුදල් 

ප්රතිෙත්තති ස්ථාවරය ප්රකාශයට ෙත්ත කරන දින ෙහත දැක්පව්. 

 

2020 වසපර් මුදල් ප්රතිෙත්තති තීරණ සන්නිපව්දනය කරනු ල්බන 

පූර්ව දින දර්ශනය 

 

නිපව්දන අංකය නිපව්දන දිනය 

1 ජනවාරි 30, බ්රහස්ෙතින්දා 

2 මාර්තු 05, බ්රහස්ෙතින්දා 

3 අපේල් 09, බ්රහසේතින්දා 

4 මැයි 21, බ්රහසේතින්දා 

5 ජූි 09, බ්රහසේතින්දා 

6 අප ෝස්තු 20, බ්රහස්ෙතින්දා 

7 ඔක්පතෝම්බර් 08, බ්රහසේතින්දා 

8 පනාවැම්බර් 26, බ්රහසේතින්දා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

3. 2020 වසර සහ ඉදිරිය සඳහා මූල්ය අංශ ප්රතිෙත්තති 

 

මහ බැංකුපව් අනිවාර්ය කාර්යභාරයක් වන මූල්ය ෙද්ධධති සථ්ායීතාව ෙවත්තවාප න යෑම 

සඳහා 2019 වසපර්දී අනු මනය කරනු ල්ැබූ ක්රියාමාර්  පිළිබඳව මීට පෙර ඉදිරිෙත්ත 

කරන ල්ද මපේ ප්රකාශන මගින් පබාපහෝ දුරට විස්තර පකරුණි. පමම ක්රියාමාර්  මගින් 

පවනස් වන තත්තත්තවයන් හා  ැළපෙන, කම්ෙනවල්ට ඔපරාත්තතු දිය හැකි සහ 

කාර්යක්ෂම පල්ස වර්ධනය වන මූල්ය අංශයක් අෙ විසින් අපප්තක්ෂා පකපර්. ඵල්දායී 

නියාමනය සහ අධීක්ෂණය, පුළුල් අවදානම් කළමණාකරණ ක්රියාමාර්  හඳුන්වා දීම 

සහ කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කළ ප ීම් හා පියීම් ෙද්ධධතිය යනාදී සියල්ල් පමම 

උත්තසාහය සඳහා දායක ී ඇත.  

 

2019 වසපර්දී බැංකු අංශය මධයස්ථ වශපයන් ප්රසාරණය විය. අභිපයෝ ාත්තමක පද්ධශීය 

හා ප ෝලීය තත්තත්තවයන් ෙැවතියදීත්ත, නියාමන අවශයතාවයන්ට වඩා ඉහළ මට්ටමකින් 

ප්රාේධනය හා ද්රවශීල්තා මට්ටම් ෙවත්තවාප න යෑම තුළින් බැංකු අංශපේ ෙැවති 

ඔපරාත්තතු දීපම් හැකියාව නිරූෙණය විය. පමම අංශපයහි ඔපරාත්තතු දීපම් හැකියාව 

ශක්තිමත්ත කිරීපම් අරමුණින් යුතුව, අන්තර්ජාතික නියාමන සහ ප්රශසත් ෙරිචයන් මත 

ෙදනම්ව නියාමන රාමුව ශක්තිමත්ත කිරීම සඳහා 2019 වසර තුළදී මහ බැංකුව විසින් 

අඛණ්ඩව කටයුතු කරන ල්දී.  

 

ඒ අනුව, මහ බැංකුව විසින් බාසල් III නියාමන රාමුව පූර්ණ වශපයන් ක්රියාත්තමක කළ 

අතර ශ්රී ල්ංකාපව් බැංකු අංශය සඳහා මූල්ය උෙකරණ පිළිබඳ මූල්ය වාර්තාකරණය 

සඳහා වන 9 වන ශ්රී ල්ංකා මූල්ය වාර්තාකරණ ප්රිති (Sri Lanka Financial Reporting 

Standard 9) පවත පයාමුීමට අවශය ෙහසුකම් සල්සන ල්දී. තවද, 9 වන ශ්රී ල්ංකා 

මූල්ය වාර්තාකරණ ප්රිති පවත පයාමු ීපම් අනුකූල් බව තහවුරු කිරීමට සහ බාසල් III 

රාමුව යටපත්ත ප්රාේධනය සහ අවදානම් මත බර තැබූ වත්තකම්  ණනය කිරීපම් අනුකූල් 

බව තහවුරු  කිරීමට, බාසල් III රාමුව යටපත්ත ඇති ප්රාේධන ප්රමාණාත්තමකතා අනුොතය 

සහ පතෝල්න අනුොතය  ණනය කිරීම නව ගිණුම්කරණ ප්රිතියට (SLFRS 9) අනු ත 
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කිරීම සම්බන්ධපයන් ෙැහැදිි කිරීපම් සටහන් මහ බැංකුව විසින් බල්ෙත්රල්ාභී බැංකු 

පවත නිකුත්ත කරන ල්දී. එපමන්ම, බල්ෙත්රල්ාභී බැංකුවල් වාර්ික හා වත්රමාසික මූල්ය 

ප්රකාශන සහ අපනකුත්ත පහළිදරව් කිරීපම් ප්රකාශන නව මාර්ප ෝෙපද්ධශවල්ට අනුකූල්ව 

ඉදිරිෙත්ත කිරීම සඳහා, නව ආකෘති හඳුන්වා පදින් චක්රපල්ඛයක් නිකුත්ත කරන ල්දී. 

බැංකු ක්පෂත්්රපේ සිදු කරන ල්ද පවනස්කම්,  ණකාධිකරණ සහ වි ණන වෘත්තතීය 

ක්පෂ්ත්රයන්හි සිදු කරන ල්ද පවනස්කම් සහ බාසල් III රාමුව සහ 9 වන ශ්රී ල්ංකා මූල්ය 

වාර්තාකරණ ප්රිති හඳුන්වා දීම හා සම ාමීව බල්ෙත්රල්ාභී බැංකුවල් මූල්ය ප්රකාශනවල් 

ඒකීය බව සහ ගුණාත්තමක බව ෙවත්තවාප න යෑම සඳහා වි ණන  නිල්ධාරීන් පතෝරා 

 ැනීම සඳහා වන සුදුසුකම් නිර්ණායක ශක්තිමත්ත කරන ල්දී. තවද, ජාතයන්තර 

වශපයන් පිළි ත්ත ප්රිතීන් සහ ප්රශසත් ෙරිචයන්ට අනුකූල්ව ෙද්ධධතිමය වශපයන් 

වැද ත්ත පද්ධශීය බැංකු පුළුල් පල්ස ඇ යීම සඳහා සහාය වන රාමුවක් හඳුන්වා පදන ල්දී. 

 

ොස්කු ඉරුදින සිදුවූ ප්රහාරවින් ෙසුව සංචාරක කර්මාන්තය නැවත න ා සිටුීම සඳහා 

මැදිහත්ත ීපම් කා පල්ෝචිත අවශයතාවය පිළිබදව සල්කා බල්ින් සහ රජපේ 

ප්රතිෙත්තතියට අනු ත පවින් මහ බැංකුව විසින් සංචාරක කර්මාන්තයට සම්බන්ධ 

පුද්ධ ල්යින්ට සහ ආයතනවල්ට බල්ෙත්රල්ාභී බැංකු මගින් සහන සැල්සීමට අවශය 

ක්රියාමාර්   න්නා ල්දී.   

 

තවද, බල්ෙත්රල්ාභී බැංකුවල් නියාමන සහ අධීක්ෂණ රාමුව ශක්තිමත්ත කිරීපම් අරමුණින් 

යුතුව මහ බැංකුව විසින් නව නියාමන හඳුන්වා පදන ල්දී. තාක්ෂණික ප්රීණත්තවපයන් 

යුත්ත පයෝ ය සහ කාර්යක්ෂම විපද්ධශ පස්වකයන් බල්ෙත්රල්ාභී බැංකුවල් පස්වපේ 

පයදීම සඳහා විපද්ධශ පස්වකයින්ට ශ්රී ල්ංකාපව් බල්ෙත්රල්ාභී බැංකුවල් ෙත්තීම් ල්බා 

දීමට අදාළ සුදුසුකම් නිර්ණායක දක්වින් චක්රපල්ඛයක් නිකුත්ත කරන ල්දී. පම් අතර, 

පොලී සහිත ඉතුරුම් සහ කාලීන තැන්ෙතු එක්රැස් කිරීම සඳහා ක්රියාත්තමක කරන පොලී 

පනාවන දිරිදීමනා ක්රම මත මහ බැංකුව විසින් නිපයෝ  නිකුත්ත කරන ල්දී. එපමන්ම, 

අන්තර්ජාතික ප්රශසත් ෙරිචයන්ට අනුකූල්ව බල්ෙත්රල්ාභී බැංකුවල් පවපළඳපොළ 

ක්රියාකාරකම් සහ භාණ්ඩා ාර පමපහයුම්වල් විචක්ෂණශීලී බව තහවුරු කිරීම සඳහා 

නියාමන රාමුවක් හඳුන්වා පදන ල්දී.  
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බල්ෙත්රල්ාභී බැංකු, ඒවාපේ බාහිර වි ණකවරුන් සහ අපනකුත්ත ොර්ශව්කරුවන් සමඟ 

මහ බැංකුව ෙවත්තවා ප න යන සන්නිපව්දනය ශක්තිමත්ත කළ අතර, රජය සතු කුඩා 

ප්රමාණපේ බැංකු ඒකාබද්ධධ කිරීපම් ක්රියාවිය සඳහා මහ බැංකුව විසින් ෙහසුකම් 

සෙයන ල්දී.  

 

මහ බැංකුව නව බැංකු ෙනතක් පකටුම්ෙත්ත කිරීම ආරම්භ කළ අතර, 2021 වසපර්දී නව 

ෙනත බල්ාත්තමක කිරීමට අපප්තක්ෂා කරයි. පයෝජිත ෙනපත්ත ප්රධාන අං යන් අතරට 

බල්ෙත්රල්ාභී වාණිජ බැංකු සහ බල්ෙත්රල්ාභී විපශ්ිත බැංකු සඳහා එකම ආකාරපේ 

බැංකු බල්ෙත්රයක් හඳුන්වාදීම; බැංකුවල් විශාල්ත්තවය හා ඒවාපයහි පමපහයුම් වල් 

ස්වභාවය යනාදියට අනුකූල්ව බැංකු නියාමනයන් හි සමානුොතිකත්තවය ඇති කිරීම; 

විපද්ධශීය බැංකු ශාඛා ශ්රී ල්ංකාව තුළ උෙසමා ම් පල්ස ියාෙදිංචි කිරීම සහ ඒවාට 

බාහිර අහිතකර බල්ෙෑම්වින් සිදුවන බල්ෙෑපමන් මුදාලීම (ring-fence); බැංකු ශාඛා 

සහ අපනකුත්ත බැංකු ඒකක පිහිටුීම සඳහා අනුමැතිය ල්බා  ැනීපම් ක්රියාෙටිොටිය 

විධිමත්ත කිරීම; ොරිපභෝගික ආරක්ෂාව, තැන්ෙතු රක්ෂණය හා බැංකුවල් යහොල්නය 

ශක්තිමත්ත කිරීම; අක් පවරළ බැංකු ඒකකපේ සහ පද්ධශීය බැංකු ඒකකපේ පමපහයුම් 

එකම වයාොරයක් බවට ඒකාබද්ධධ කිරීම; සහ නිරාකරණය, බල්ාත්තමක කිරීම හා 

අධීක්ෂණ කටයුතු ඇතුළත්ත පව්. තවද, නව බැංකු ෙනත මගින් පකාළඹ ජාතයන්තර 

මූල්ය මධයසථ්ානපේ සථ්ාපිත කිරීමට නියිත බැංකු සඳහා පරගුල්ාසි ඇතුළත්ත පව්. 

 

ශක්තිමත්ත හා සක්රීය බැංකු අංශයක් ඇති කිරීපම් අදහසින්, 2020 වසර අවසානය වන 

විට බැංකු සඳහා වැඩි දියුණු කරන ල්ද අවම ප්රාේධන අවශයතා සපුරාලීම සඳහා 

ප්රාේධනය පයදීමත්ත සමඟ ප්රාේධන අනුොත වැඩිදියුණු වනු ඇතැයි අපප්තක්ෂා පකපර්.  

 

බැංකු අංශය නියාමනය කරන ආයතනය වශපයන්, බාහිර කම්ෙන සඳහා බැංකුවල් 

ඔපරාත්තතු දීපම් හැකියාව හා අර්බුදවල්ට කල්තියා සූදානම් ීම තවදුරටත්ත ශක්තිමත්ත 

කිරීමට අවශය බව අෙ පත්තරුම් ප න ඇත. ඒ අනුව,  ැටලුකාරී බැංකුවල්ට සිදුවන 

අහිතකර බල්ෙෑම සහ එමගින් මූල්ය ෙද්ධධතියට සිදුවිය හැකි ෙැතිරයෑපම් බල්ෙෑම අවම 

කිරීම සඳහා බැංකු විසින් ප්රතිසාධන සැල්සුම් ක්රියාත්තමක කළ යුතුය. තවද, ගිණුම්කරණ 

ප්රිති හා බැංකු ෙන පත්ත විධාන සමාපල්ෝචනය කිරීම හා සංපශෝධනය කිරීම අවශය ෙරිදි 
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සිදුපකපර්. එමගින් ජාතයන්තර නියාමන ප්රිතීන් සහ ප්රශස්ත ෙරිචයන්ට අනුකූල්ව 

ණය, පවළඳපොළ, ද්රවශීල්තාව, පමපහයුම් සහ පවනත්ත අවදානම් පිළිබඳ විචක්ෂණ 

අවශයතා ශක්තිමත්ත කිරීම තවදුරටත්ත තහවුරු පව්.  

 

තාක්ෂණික අවදානම්වල්ට ඔපරාත්තතු දීම සඳහා ජාතයන්තර ප්රිතීන්ට හා ප්රශසත් 

ෙරිචයන්ට අනු තව පතාරතුරු තාක්ෂණය සහ බැංකුවල් ආරක්ෂාව සම්බන්ධපයන් 

නියාමන සහ අධීක්ෂණ රාමුවට පවනස්කම් හඳුන්වා පදනු ල්ැපබ්ල. පයෝජිත පරගුල්ාසි 

මගින් බැංකුවල්ට ඔවුන්පේ පතාරතුරු ෙද්ධධති සහ ඒ ආශ්රිත තාක්ෂණික ෙහසුකම් වැඩි 

දියුණු කිරීමට හා ශක්තිමත්ත කිරීමට පෙළඹීමක් ඇති පකපරන අතර එමඟින් අවදානම් 

කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කරනු ල්බයි. 

 

බැංකු පනාවන තැන්ෙතු භාර ැනීපම් මූල්ය ආයතන පවත අපි දැන් පයාමු පවමු. බැංකු 

පනාවන මූල්ය ආයතන සම්බන්ධපයන් සැල්කූ විට, බල්ෙත්රල්ාභී මූල්ය සමා ම්වල් සහ 

විපශ්ිත කල්බදු මූල්යකරණ සමා ම්වල් මන්ද ාමී ක්රියාකාරිත්තවය 2019 වසර තුළදී 

අඛණ්ඩව ෙැවතුණි. සෘණාත්තමක ණය වර්ධනය, ල්ාභදායීත්තවය ෙහත වැටීම සහ අක්රීය 

ණය වල් ඉහළ යෑම පමම අංශපේ ප්රධාන වශපයන් දක්නට ල්ැබුණි. ොස්කු ඉරු දින සිදු 

වූ ප්රහාරය සහ ජනාධිෙතිවරණයට පෙර ෙැවති පද්ධශොල්න අස්ථාවරත්තවය පහ්තුපවන් 

මන්ද ාමී වූ ආර්ික වර්ධනය සහ පවළඳ කටයුතු පමම අයහෙත්ත කාර්යසාධනය සඳහා 

ප්රධාන වශපයන් දායක විය.  

 

ප්රතිෙත්තතිමය වශපයන්  ත්තකල්, ආර්ික වර්ධනය නැවත නංවාලීම අරමුණු කර ත්ත 

රජපේ ප්රතිෙත්තති හා සම ාමීව බැංකු පනාවන මූල්ය ආයතන අංශ යට විවිධ උෙපදස් 

නිකුත්ත කපළමු. බල්ෙත්රල්ාභී ක්ුද්ර මූල්ය සමා ම් විසින් සිදුකරනු ල්බන ඇෙකර 

තැන්ෙතු හැර පවනත්ත තැන්ෙතු භාර ැනීම සීමාකිරීම සඳහා ‘තැන්ෙතු’ මත සහ අධික 

පොලී අනුොතිකවින්  නුපදනුකරුවන් ආරක්ෂා කර  ැනීපම් අරමුණ ඇතිව 

ක්ුද්රමූල්ය ණය සදහා වන උෙරිම පොලී අනුොතික මත විධානයන් බල්ෙත්රල්ාභී ක්ුද්ර 

මූල්ය සමා ම් පවත නිකුත්ත කරන ල්දී. මූර්ත ආර්ිකයට සිදුවන ණය ප්රවාහ වැඩිදියුණු 

කිරීම පිණිස තැන්ෙතු සහ ණය උෙකරණ සඳහා උෙරිම පොලී අනුොත පිළිබඳ 

නිපයෝ යක් බල්ෙත්රල්ාභී මූල්ය ආයතනවල්ට ද නිකුත්ත කපළමු.  
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මුදල් සමා මක්  ණන් පබ්ලරා ඈවර කිරීපම්දී හිිකම් ෙෑපම් ප්රමුඛතාවය පිළිබඳ 

මඟපෙන්ීමක් ල්බාදීපම් අරමුණින් මුදල් වයාොරවල්ට අදාළ පරගුල්ාසියක් නිකුත්ත 

කරන ල්දී.  2019 වසපර් අයවැයට අනුව ණය සහ වටිනාකම අතර අනුොතය (loan-to-

value) පිළිබඳ විධානය සංපශෝධනය කරන ල්දී. සහන ල්බා ැනීමට කැමති සංචාරක 

ක්පෂ්ත්රපේ පුද්ධ ල්යින්ට හා ආයතනවල්ට සහන ල්බාදීමට බල්ෙත්රල්ාභී මුදල් සමා ම් 

පවත විපශ්ි ත කල්බදු මූල්ය සමා ම්වල්ට අදාළව සංචාරක කර්මාන්තයට ල්බාපදන 

සහන මැපයන් චක්රපල්ඛයක් නිකුත්ත කරන ල්දී. තවද, ආයතනික යහොල්නය හා 

අභයන්තර ොල්නයන් ශක්තිමත්ත කිරීම සඳහා බල්ෙත්රල්ාභී මුදල් සමා ම්වල්ට අදාළව 

හිිකාරීත්තව සීමාවක් හඳුන්වා පදින් උෙපද්ධශන ෙිකාවක් නිකුත්ත කරන ල්දී. මීට 

අමතරව, මුදල් ණයට දීම් සහ ක්ුද්ර මූල්ය වයාොර නියාමනය හා අධීක්ෂණය කිරීම 

සඳහා ණය නියාමන අධිකාරී ෙනපත්ත ෙළමු පකටුම්ෙත මුදල් අමාතයාංශය හා එක්ව 

සකස් කරන ල්ද අතර එය අදාළ ොර්ශව්කරුවන්පේ අදහස් දැක්ීම සඳහා ල්බා ත 

හැක.  

 

තැන්ෙතුකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම පිණිස, දැඩි නියාමන ක්රියාමාර් වල්ට යටත්ත වන 

බල්ෙත්රල්ාභී මුදල් සමා ම්වල් නම් අනාවරණය කිරීම, බල්ෙත්ර අවල්ංගු කිරීම හා 

කළමනාකරණ මණ්ඩල් ෙත්ත කිරීම ඇතුළු අර්බුද නිරාකරණය කිරීපම් ක්රියාමාර් , 

පීඩාවට ෙත්ත සහ ඉහළ අවදානම් සහිත මුදල් සමා ම්වල්ට එපරහිව, අඛණ්ඩව 2019 

වසර තුළදී සිදුකරන ල්දී. සමා ම්වල් වැරදි ක්රියාකාරීත්තවයන් නිසා ඒවාට සිදුවූ ොඩු 

පියවා  ැනීම සඳහා ඊට අදාළ වැරදිකරුවන්ට එපරහිව නියාමන ක්රියාමාර්  ආරම්භ 

කළ අතර පීඩාවට ෙත්ත මුදල් සමා ම් පදකක තැන්ෙතු ආෙසු ප ීමට ෙහසුකම් සෙයන 

ල්දී.  

 

ඉදිරියට, මූල්ය වයාොර ෙනපත්ත පයෝජිත පවනස්කම් සහිතව මධයකාලීනව පමම 

අංශපේ ස්ථායීතාව තවදුරටත්ත ශක්තිමත්ත කිරීමට අපි අපප්තක්ෂා කරමු. පීඩාවට ෙත්ත මුදල් 

සමා ම් ප්රතිවූහ ත කිරීපම් අරමුණ ඇතිව ඒවාපේ ආපයෝජනය කරන ආපයෝජකයින් 

සඳහා හිිකාරීත්තව සීමා පිළිබඳ නමයශීලී බවක් සහිතව අදාළ ආයතන ක්රියාත්තමක කිරීම 

සඳහා සාධාරණ කාල්සීමාවක් ල්බාපදින් බල්ෙත්රල්ාභී මුදල් සමා ම් සඳහා වන 

හිිකාරීත්තව සීමා පිළිබඳ විධාන නිකුත්ත කිරීමට අපි බල්ාපොපරාත්තතු පවමු. මූල්ය 
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වයාොර ෙවත්තවාප න යෑපම්දී අවශය ශක්තිමත්ත ආයතනික යහොල්න ක්රියාවලීන් හා 

භාවිතයන්හි වැද ත්තකම පමන්ම පමම අංශපේ ස්ථායීතාව ෙවත්තවා  ැනීපම් වැද ත්තකම 

හඳුනාප න ඇත. බල්ෙත්රල්ාභී මුදල් සමා ම්වල් ඵල්දායී ක්රියාකාරිත්තවය හා 

කළමනාකරණය ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා අදාළ ප්රිති සකස් කරින් සංපශෝධිත විධාන 

නිකුත්ත කිරීමට අපප්තක්ෂා පකපර්. පම් අතර, බල්ෙත්රල්ාභී මුදල් සමා ම්වල් අවම 

ප්රාේධන අවශයතා සපුරාලීම සඳහා එම සමා ම් ස්පව්ච්ඡාපවන් ඒකාබද්ධධ ීම සඳහා 

දිරිමත්ත කරනු ල්ැපබ්ල. එපස්ම, නියාමන අවශයතා සිදුකිරීමට ඇති බල්ෙත්රල්ාභී මුදල් 

සමා ම්වල් නම් අනා තපේදී පහළිකරනු ඇත.  

 

බැංකු පනාවන මූල්ය අංශය සඳහා වන මධයකාලීන ප්රමුඛතා අතර වර්තමාන 

පවළඳපොළ තත්තත්තවයන් හා ප්රශස්ත ජාතයන්තර ෙරිචයන්ට අනුකූල්ව ෙවත්තනා 

නියාමන රාමුව ශක්තිමත්ත කිරීම, ඔපරාත්තතු දීපම් හැකියාව ඇති වඩා පහාඳ කාර්ය 

සාධනයක් සහිත බල්ෙත්රල්ාභී මුදල් සමා ම් සථ්ාපිත කිරීම, දැනට පීඩාවට ෙත්තී ඇති 

ඉහළ අවදානම් සහිත මුදල් සමා ම්වල් අර්බුද නිරාකරණය කිරීම, වැරදි සිදුකරන්නන් 

සඳහා අදාළ නීතිමය ක්රියාමාර්   ැනීම  යනාදිය ප්රධාන පව්.  

 

සියලුම මූල්ය ආයතන සඳහා වන නිරාකරණ රාමුව සහ ආරක්ෂණ ජාල් යාන්ත්රණය 

ශක්තිමත්ත කිරීපම් අවශයතාවය මහ බැංකුව විසින් හඳුනාප න ඇත. මහ බැංකුව විසින් 

අධීක්ෂණය කරනු ල්බන සියලුම මූල්ය ආයතන ආවරණය වන ෙරිදි පුළුල් නිරාකරණ 

රාමුවක් පකටුම්ෙත්ත කිරීපම් ක්රියාවිපයහි අපි නිරතව සිටිමු. අර්බුදයට ල්ක්වූ සහ ඉහළ 

අවදානමක් සහිත සමා ම්වල්  ැටලු විසඳීම සඳහා දැනටමත්ත ප න ඇති 

ක්රියාමාර් වල්ට අමතරව බල්ෙත්රය අවල්ංගු කිරීපමන් ෙසුව ක්රියාත්තමක කිරීමට 

අපප්තක්ිත ක්රියාමාර්  කිහිෙයක්ද පයෝජිත නිරාකරණ රාමුපවහි අන්තර් ත පව්. ශ්රී 

ල්ංකා තැන්ෙතු රක්ෂණ සහ ද්රවශීල්තා ආධාරක පයෝජනා ක්රමපේ සාමාජික ආයතනවල් 

රක්ෂණය කරන ල්ද තැන්ෙතුකරුවන්ට වන්දි ප ීම් අඛණ්ඩව සිදු කරන අතර, 

තැන්ෙතු රක්ෂණ ඒකකයට තැන්ෙතුකරුවන්පේ දත්තත ල්බා  ැනීම සඳහා පුළුල් දත්තත 

හුවමාරු ෙද්ධධතියක් වැඩිදියුණු කිරීම සහ වන්දි ප ීම් යාන්ත්රණපයහි ඵල්දායී බව 

ඉහළ නැංීම ආරම්භ කර ඇත. එපමන්ම, අනවසර මූල්ය ක්රියාකාරකම්වල් නියැලීපම් 

ප්රතිඵල් සම්බන්ධපයන් මහජනතාවපේ දැනුම්වත්ත බව ඉහළ නැංීම සඳහා ක්රියාමාර්  
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 න්නා අතරම මහ බැංකුව විසින් තැන්ෙතු භාර  න්නා අනවසර ආයතන සහ තහනම් 

පයෝජනා ක්රමවල්ට එපරහිව අවශය නීතිමය ක්රියාමාර්  ක්රියාත්තමක පකපරනු ඇත.  

 

2019 වසර තුළදී, අෙ විසින් නව තාක්ෂණික ක්රම ක්රියාත්තමක කිරීම පකපරහි ඉහළ 

අවධානයක් පයාමු කළ අතර වර්ධනය වන මූල්ය අවශයතා සඳහා සරිල්න අයුරින් 

කාර්යක්ෂම සහ සථ්ාවර ප ීම් සහ පියීම් ෙද්ධධති වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ප ීම් හා 

පියීම් යටිතල් ෙහසුකම් ශක්තිමත්ත කිරීම සඳහා අඛණ්ඩව ක්රියාමාර්   න්නා ල්දී.  

 

2019 වසපර් ජුනි මාසපේදී විකුණුම්ෙල් ප ීම් යන්ත්ර සඳහා වූ පොදු යාන්ත්රණය 

(Common Point-of-Sale Switch) සජීී පමපහයුම් කටයුතු ආරම්භ කරන ල්දී. ජාතික 

ප ීම් කවුන්සිල්ය 2020-2022 සඳහා වන පෙර දැක්ම අවසන් කරන ල්දී. 

බ්ලපල්ාක්පච්න් (Blockchain) තාක්ෂණය පිළිබඳව අධයනය කිරීමට ක්රියාකාරී කිටුවක් 

ෙත්ත කරන ල්දී. තවත්ත පියවරක් වනුපේ, ‘LankaQR’ නින් ජාතික QR පක්ත 

නාමාවිය නිකුත්ත කිරීමයි.  ොරිපභෝගිකයන්ට ෙහසුකම් සැල්සීම සඳහා, පවපළඳාම් සිදු 

කරන ොර්ශවයන්පේ  නුපදනු පියීම් කාර්යක්ෂම පල්ස නිරවුල් කිරීම සඳහාත්ත මූල්ය 

ආයතන තුනකට ප ීම් කාඩ්ෙත්ත සම්බන්ධපයන් පසව්ා සෙයන්නන් පල්ස කටයුතු 

කිරීම සඳහා බල්ෙත්ර නිකුත්ත කළ අතර, නව ප ීම් යාන්ත්රණ සම්බන්ධපයන් මූල්ය 

ආයතන විසින් ඉදිරිෙත්ත කළ පයෝජනා කිහිෙයකට අනුමැතිය ල්බා පදන ල්දී.  

 

තවද, ොරිපභෝගික අරමුදල්වල් ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සහ රපට් ප ීම් හා පියීම් 

ෙද්ධධතිවල් කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නංවන අතර නියාමන රාමුව ශක්තිමත්ත කිරීම සඳහා 

මහ බැංකුව විසින් ප්රතිෙත්තති කිහිෙයක් අනු මනය කරන ල්දී. වයවහාර මුදල් අවම 

වශපයන් භාවිතා කරන සමාජයක් ඇති කිරීම සහ වයවහාර මුදල් කළමනාකරණපයහි 

පිරිවැය අවම කිරීම සඳහා ඩිජිටල් ප වුම් යාන්ත්රණ තවදුරටත්ත ප්රවර්ධනය කිරීම 

පකපරහි දැනට අවධානය පයාමු කර ඇත. නියාමන අවශයතා උල්ල්ංඝනය කිරීපම් 

අවදානමකින් පතාරව නපවෝත්තොදකයින්ට ඔවුන්පේ නිෂ්ොදන සහ පස්වාවන් ෙරීක්ෂා 

කිරීම සඳහා ොල්නය කරන ල්ද ෙරිසරයක ආරක්ිත ඉඩක් ල්බාදීම සඳහා මූල්ය 

තාක්ෂණ නියාමන ෙරීක්ෂණ අවකාශයක් ක්රියාවට නංවනු ඇත. ඩිජිටල් ප ීම් විකල්ෙ 
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සහ ප්රතිල්ාභ පිළිබඳව සාමානය ජනතාව අතර දැනුම්වත්ත භාවය වැඩි දියුණු කිරීම තුළින් 

ඩිජිටල් ප වුම් යාන්ත්රණ සහ උෙකරණ භාවිතය ප්රවර්ධනය කිරීමට අපප්තක්ෂා කරමු. 

 

තවද, අධීක්ෂණ රාමුව ශක්තිමත්ත කිරීම සඳහා අවශය පියවර  ැනීමට ශ්රී ල්ංකා මහ 

බැංකුව සැල්සුම් කරන අතර පරගුල්ාසි සහ මාර්ප ෝෙපද්ධශනවල්ට අනුකූල් ීම සහතික 

කිරීම සඳහා ප ීම් කාඩ්ෙත්ත සහ ජං ම දුරකතන ආශ්රිත ප ීම් ෙද්ධධතිවල් බල්ෙත්රල්ාභී 

පස්වා සෙයන්නන්පේ එතැන් ෙරීක්ෂණ සහ දුරසථ් ආපව්ක්ෂණ කටයුතු සිදු කරන ල්දී. 

ප ීම් සහ පියීම් ෙද්ධධති සථ්ායීතාව සහතික කිරීම සඳහා එවැනි ෙද්ධධති හා සම්බන්ධ 

අවදානම් සැල්කිල්ල්ට  නිින් ප ීම් උෙකරණ සඳහා නව පයෝජනා ඇ යීම සහ 

වත්තමන් ෙද්ධධතියට බල්ොන අවදානම් සාධක හඳුනා  ැනීපමන් එවැනි අවදානම් අවම 

කිරීම සඳහා ප්රතිෙත්තතිමය ක්රියාමාර්   ැනීමටත්ත කැමැත්තපතමු.  

 

ශ්රී ල්ංකාපව් මූල්ය ෙද්ධධතිය තුළ දැකිය හැකි ඉහළ යින් ෙවත්තනා අන්තර් 

සම්බන්ධතාවය සහ සංකීර්ණ බව පහත්ුපවන් සාර්ව විචක්ෂණ ආපව්ක්ෂණපයහි 

වැද ත්තකම වැඩිපවින් ෙවතී. එබැවින්, ශ්රී ල්ංකාපව් මූල්ය අංශපයහි සිදුවන පවනස්ීම් 

සහ තාක්ෂණික වැඩිදියුණු ීම් සමඟ යාවත්තකාලීන ීමට සූක්ෂම සහ සාර්ව විචක්ෂණ 

නියාමනය සඳහා ඇති විශ්පල්ෂණාත්තමක සහ අධීක්ෂණ ක්රම නිරන්තරපයන් වැඩිදියුණු 

කරන ල්දී.  

 

සාර්ව විචක්ෂණ ආපව්ක්ෂණ රාමුව ශක්තිමත්ත කිරීම හා පුළුල් කිරීම සඳහා වැඩි දියුණු 

කිරීම් කිහිෙයක් හඳුන්වා දීමට අපි අදහස් කරමු. මූල්ය ෙද්ධධතිපේ ස්ථායීතාවට කුටුම්භ 

අංශපයන් සිදුවන අවදානම් පිළිබඳ විශ්පල්ෂණ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඒවාපේ ණය 

ප ීමට ඇති ශකයතාව පිළිබඳ කුටුම්භ අංශපේ සමීක්ෂණය දි ටම ෙවත්තවාප න යන 

අතර, එය ක්රමපයන් කුටුම්භ අංශය තුළ පුළුල් පකපරනු ඇත. පතාරතුරුවල් ෙවත්තනා 

අඩුොඩු සහ බැංකු හා බැංකු පනාවන ආයතනවල් ආවරණය හඳුනා ැනීම මගින් 

ෙවත්තනා සාර්ව විචක්ෂණ රාමුව ශක්තිමත්ත කිරීමට 2020 වසපර්දී ප්රමුඛත්තවයක් 

ල්බාපදන අතර, සාර්ව විචක්ෂණ දෘෂ්ටිපකෝණපයන්  ත්තකල් රක්ෂණ අංශපේ දත්තත 

රැස් කිරීම සහ විශ්පල්ෂණ කිරීමටද අපි අපප්තක්ෂා කරමු. අන්තර් නියාමන 

සම්බන්ධීකරණය වැඩි දියුණු කිරීම තුළින් මූල්ය ෙද්ධධති ස්ථායීතා ආපව්ක්ෂණ 
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යාන්ත්රණය වැඩි දියුණු කිරීම ක්රියාත්තමක කළ යුතු තවත්ත වැද ත්ත පියවරක් පව්. ඇතිවිය 

හැකි සාර්ව මූල්ය විචල්යතාවන්ට එපරහිව සාං ික අංශපේ ඔපරාත්තතු දීපම් හැකියාව 

තක්පස්රු කිරීම සඳහා එම අංශය සඳහා ආතති ෙරීක්ෂණ ෙැවැත්තීම තවදුරටත්ත පුළුල් 

කිරීමට අපි අපප්තක්ෂා කරමු. මහ බැංකුපව් වනතික හා නියාමන රාමුවට අවශය 

සංපශෝධන හඳුන්වා දීපමන් පමම වැඩි දියුණු කිරීම් සඳහා ෙහසුකම් සැල්පසනු ඇත.  

 

ඵල්දායී ඒකාබද්ධධ අවදානම් ොදක කර ත්ත සුෙරීක්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීම අරමුණු 

පකාටප න, ශ්රී ල්ංකා සුරැකුම්ෙත්ත හා විනිමය පකාිෂන් සභාව සහ ශ්රී ල්ංකා රක්ෂණ 

නියාමන පකාිෂන් සභාව සමඟ අන්තර් නියාමන සහපයෝගීතාවය සහ සහකරණය 

තවදුරටත්ත ශක්තිමත්ත කිරීම සඳහා අපි කැෙ ී සිටිමු. 

 

මහ බැංකුව විසින් ප ෝලීය සහ පද්ධශීය වර්ධනයන් තුළින් මූල්ය අංශය ට ඇතිවන 

අවදානම් අවම කිරීම සඳහා පයෝ ය ක්රියාමාර්  අඛණ්ඩව ක්රියාත්තමක කරනු ඇත. මුදල් 

තත්තත්තවයන් ිහිල් කිරීම, මෑත කාලීන රාජය මූල්ය සානුබල්යන් සහ සුළු හා මධය 

ෙරිමාණ අංශය නඟා සිටුීම සඳහා පයෝජිත සහන ක්රියාමාර්  වැනි පෙෞද්ධ ික අංශපේ 

ආර්ික කටයුතු ඉහළ නැංීමට අනු මනය කළ ප්රතිෙත්තති ක්රියාමාර්  මගින් ඉදිරි 

කාල්ෙරිච්පේදපේදී මූල්ය අංශපේ කාර්යසාධනය ශක්තිමත්ත කිරීමට අපප්තක්ිතය.  

 

පම් අතර, ෙවත්තනා අවදානම් කළමණාකරණ ප්රතිෙත්තති සහ අදාළ කිටුවල් වූහයන් 

වැඩිදියුණු කිරීම මඟින් 2019 වසපර්දී මහ බැංකුව විසින් අවදානම් කළමණාකරණය 

සඳහා අන්තර්ග්රාහී ප්රපව්ශයක් ක්රියාත්තමක කරන ල්දී. පමය සිදුකරන ල්ද්ධපද්ධ මූල්ය හා 

මූල්ය පනාවන අංශවල් හඳුනා ත්ත ප්රධාන අවදානම් මහ බැංකුපව් පයෝ ය 

කළමනාකරණ මට්ටම් සඳහා ඉදිරිෙත්ත කිරීම මඟින් කාපල්ෝචිත තීරණ  ැනීමට අවශය 

ෙහසුකම් සැෙයීපම් අරමුණ සහිතවය.    
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4.  මහ බැංකුපව් සහායක හා නිපයෝජිත කාර්යයන් 
සඳහා අදාළ ප්රතිෙත්තති 

 

ආර්ිකපේ සහ මූල්ය ෙද්ධධතිපේ සුමට ක්රියාකාරිත්තවයට දායක පවින්, සමසත් 

ආර්ිකය ශක්තිමත්ත කිරීම සඳහා ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුව සහායක හා  නිපයෝජිත 

කාර්යයන් රැසක් අඛණ්ඩව ඉටු කරයි.  

 

වයවහාර මුදල් කළමනාකරණය 

 

ශ්රී  ල්ංකාව තුළ වයවහාර මුදල් පනෝට්ටු සහ කාසි නිකුත්ත කිරීපම්  එකම අධිකාරිය  

පල්ස මහ බැංකුපව් කාර්යභාරය පමම ක්පෂ්ත්රය තුළ ඉස්මතු පව්. තාක්ෂණය මත 

ෙදනම් වූ මුදල් පනාවන ප ීම් ක්රමපව්දවල් භාවිතය වැඩිපවින් ෙැවතියද, ආර්ික 

කටයුතු පුළුල් ීම හා සම ාමීව  වයවහාර මුදල් පනෝට්ටු සහ කාසි සඳහා වන ඉල්ලුම 

ඉහළ යෑම 2019 වසපර්දී ද අඛණ්ඩව සිදුවිය. පිරිසිදු වයවහාර මුදල් පනෝට්ටු ප්රතිෙත්තතිය 

යටපත්ත ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුව විසින් මුදල් පනෝට්ටු හිතාමතා පවනස් කිරීම, හානි කිරීම 

පහෝ විකෘති කිරීම සඳහා මුදල් නීතී ෙනත යටපත්ත සම්ොදනය කර ඇති වනතික 

ප්රතිොදන දැඩිව ක්රියාත්තමක කරන ල්දී.  ඒ පහත්ුපවන් වයවහාර මුදල් පනෝට්ටුවල් 

පිරිසිදුකපමහි සැල්කිය යුතු වැඩිදියුණුවක් දැකිය හැකි විය. ශ්රී ල්ංකා පොිසිපේ ද 

සහාය ඇතිව ක්රියාත්තමක කරන ල්ද දැනුම්වත්ත කිරීපම් වැඩසටහන්, පිරිසිදු වයවහාර 

මුදල් ප්රතිෙත්තතිය සහ වයවහාර මුදල් පනෝට්ටු හිතාමතා හානි කිරීම වැළැක්ීම පිළිබඳව 

මහජනතාව, මූල්ය ආයතන සහ මුදල් ප්රවාහනය කරන සමා ම් දැනුම්වත්ත කිරීම සඳහා 

උෙකාරී විය.  

 

2020 වසපර් පයදී ඇති ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුපව් 70 වන සංවත්තසරය සැමරීම සඳහා 

රුපියල් 20 ක වටිනාකින් යුත්ත සමරු කාසියක් සහ දැනට ෙවතින 11 වන මුදල් 

පනෝට්ටු මාල්ාව යටපත්ත රුපියල් 2,000 ක නව මුදල් පනෝට්ටුවක්  නිකුත්ත කිරීමට 

සැළසුම් කර ඇත.  ඒ සමඟම, ෙවතින 11 වන මුදල් පනෝට්ටු මාල්ාපව් ආරක්ෂණ 

සළකුණු ද වැඩිදියුණු පකපරනු ඇත. වි පශෂ්පයන් දුරසථ් ප්රපද්ධශ සඳහා අවශය කාසි සහ 
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පනෝට්ටු සැෙයීම සඳහා ප්රාපද්ධශීය කාර්යාල්වල් ද සහාය ඇතිව කාසි පබදා හැරීපම් 

වැඩසටහන් ෙැවැත්තීම මගින් කාසි කළමනාකරණය සඳහා යාන්ත්රණයක් ඇති කරින් 

ෙවතී. එක් වරකදී විශාල් ප්රමාණයකට පුළුල් ෙරාසයක දැනුම සැෙයීමට හැකි වන පල්ස 

ජං ම මුදල් පකෞතුකා ාරපයහි අන්තර් තය සහ ගුණාත්තමක බව ඉහළ නංවන අතර ම 

ෙැරණි කාසි සහ මුදල් පනෝට්ටු ප්රතිස්ථාෙනය කිරීම සහ සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා 

ආර්ික ඉතිහාස පකෞතුකා ාරපයහි ෙර්පේෂණ ඒකකයක් පිහිටුීමට අපි 

බල්ාපොපරාත්තතු පවමු.  

 

රාජය ණය කළමනාකරණය 

 

රජය පවනුපවන් ණය නිකුත්ත කිරීම, කළමනාකරණය හා පසව්ාකරණය, රාජය ණය 

සුරැකුම්ෙත්ත සඳහා මධයම තැන්ෙතු ෙවත්තවා  ැනීම හා රාජය ණය සුරැකුම්ෙත්ත 

පවළඳපොළ වැඩිදියුණු කිරීම ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුව සතු ව කීම් පව්. මැදිකාලීනව රාජය 

ණපයහි තිරසාර බව තහවුරු කරන අතර ම, විචක්ෂණශීලී අවදානම් මට්ටමක් සහිතව 

අවම පිරිවැයක් යටපත්ත රජයට අවශය  අරමුදල් සම්ොදනය සිදු කිරීම තහවුරු කිරීමට 

අපි අඛණ්ඩව කටයුතු කරන්පනමු. තවදුරටත්ත, ණය කළමනාකරණ උොයමාර් පේ 

අවධානය, සමසත් ණපයහි පකාටසක් පල්ස විපද්ධශ වයවහාර මුදින් ෙවත්තනා ණය 

ප්රමාණය සීමා කිරීම, විපද්ධශ වයවහාර මුදින් ෙවත්තනා ණය කළපඹහි කල්පිරීම සඳහා 

 තවන සාමානය කාල්ය වැඩි කිරීම සහ වසරක් තුළ සිදුවන ණය කල්පිරීම් සීමා කිරීම 

පකපරහි පයාමු ී ෙවතී.  

  

පෙර සඳහන් කල් පහ්තු මත, 2019 වසර තුළදී රාජය ණය කළමනාකරණය අභිපයෝ  

කිහිෙයකට මුහුණ පදන ල්දී. පමම අභිපයෝ  හමුපව් වුවද මහ බැංකුව සහ මුදල් 

අමාතයාංශය පවළඳපොළ ොර්ශව්කරුවන්පේ සමපප්තක්ෂණ ෙදනම් කර ත්ත 

ක්රියාකාරීත්තවය අවම කිරීම සඳහා පවළඳපොළ සහභාගීවන්නන් සහ පශ්ර්ණි ත කිරීපම් 

ආයතන සමඟ පූර්පවෝොයීව කටයුතු කළ අතර, එමගින් ශ්රී ල්ංකාපව් අඛණ්ඩ ණය 

පස්වාකරණය සම්බන්ධපයන් වන වාර්තාව පනාපවනස්ව තබා  ැනුණි. 
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භාණ්ඩා ාර බැඳුම්කර නිකුතු ෙද්ධධතිපේ පතවන අදියර සක්රීය කිරීම සඳහා වන 

පවළඳපොළ මත ෙදනම් වූ පිළි ැනීපම් ක්රමපව්දය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා, එම නිකුතු 

ෙද්ධධතිපේ කාර්යසාධනය, පවළඳපොළ සහභාගීවන්නන්පේ නිරීක්ෂණ සහ ප්රතිචාර  

ෙදනම් කර  නිින් 2019 වසපර්දී එම නිකුතු ෙද්ධධතියට නව අං  කිහිෙයක් හඳුන්වා 

පදන ල්දී. පමම නව අං , ෙදනම් ෙරිණතීම් (benchmark maturities) සහිත 

සුරැකුම්ෙත්ත නිකුත්ත කිරීම තුළින් සවිමත්ත ොදක ඵල්දා වක්රයක් (benchmark yield 

curve) ප ාඩනැගීමට සහ නිකුතු ෙද්ධධතිපේ පදවන අදියර සඳහා ප්රාථික 

 ැනුම්කරුවන්පේ සහභාගීත්තවය ඉහළ නැංීම සඳහා පහත්ුපව්. මුදල් අමාතයාංශපේ 

එකඟතාවය ඇතිව මාස හයක කාල් ෙරිච්පේදයක් ආවරණය කිරීම සඳහා පූර්ව 

පවන්පද්ධසි දින දර්ශනය තවදුරටත්ත දීර්ඝ කරන ල්දී.  

 

2018 අංක 8 දරන සක්රීය ව කීම් කළමනාකරණ ෙනත 2018 මාර්තු මාසපේදී 

බල්ාත්තමක කිරීමත්ත සමඟ ව කීම් කළමනාකරණ අරමුණු සඳහා අමතර අරමුදල් රැස් 

කිරීමට 2019 ජූි මාසපේදී ොර්ිපම්න්තුව විසින් පයෝජනාවක් සම්මත කරන ල්දී. 

පමමගින් ණය ඒකරාශීීම අවම කිරීම සහ කල්පිරීපම් කාල්ය දීර්ඝ කිරීම මගින් රජයට 

ඉදිරි කාල්ය තුළදී මුහුණ දීමට සිදුව ඇති ඇතැම් ප්රතිමූල්ය අවශයතා සඳහා කල්තබා 

සූදානම් ීමට හැකිවන අතර අන්තර්ජාතික සව්වරීත්තව බැදුම්කර සහ අපනකුත්ත ණය 

ෙරිණත ීම් පහ්තුපවන් ණය වාරික සහ පොලී ප ීපම් වූහය සුමට කිරීම සිදු කළ 

හැකිය. පද්ධශීය පවළඳපොළ තුළ භාණ්ඩා ාර බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීම මගින් අරමුදල් 

රැස් කිරීම සහ ව කීම් කළමනාකරණ රාමුව තුළ අවශය ආරක්ෂණ ප ාඩනැගීම මහ 

බැංකුව මගින් දැනටමත්ත ආරම්භ කර ඇති අතර එළපඹන ණය පස්වාකරණ ව කීම් 

සම්බන්ධපයන් පමම පමපහයුම් 2020 වර්ෂපේදී සහ ඉන් අනතුරුව අඛණ්ඩව 

ක්රියාත්තමක වනු ඇත. 

 

අන්තර්ජාතික ප්රාේධන පවළඳපොළ නිකුතු ෙදනම විවිධාංගීකරණය කිරීපම් අරමුණින්  

විකල්ෙ බැඳුම්කර පවළඳපොළවින්  අරමුදල් රැස්කිරීමට ඇති ඉඩ ප්රස්ථා සල්කා 

බැපල්ින් ෙවතී.  
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රාජය ණය සුරැකුම්ෙත්ත  නුපදනුවල් විනිවිදභාවය වැඩිදියුණු කිරීපම් අරමුණ ඇතිව, 

2020 ජනවාරි 01 දින සිට ල්ංකාපසකු (LankaSecure) ෙද්ධධතිය හරහා සිදුකරනු 

ල්බන සෑම සුරැකුම්ෙත්ත හුවමාරුවකටම අදාළ ිල්, ඵල්දා අනුොතය හා පියීම් 

වටිනාකම ල්බා ැනීම ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුව විසින් ආරම්භ කර ඇත. රාජය සුරැකුම්ෙත්ත 

සඳහා වන ද්ධවිතීයික පවපළඳපොළ පුළුල් කිරීම සඳහා අවශය වනතික ප්රතිසංස්කරණ 

සමඟ රාජය සුරැකුම්ෙත්ත සඳහා ඉපල්ක්පරානික පවළඳ ෙද්ධධතියක් (electronic trading 

platform) සහ මධයම ප්රතිොර්ශව් නිෂක්ාශනා ාරයක් (central counterparty 

arrangement) සථ්ාපිත කිරීමට අෙ විසින් ක්රියාමාර්  ප න ඇත. භාණ්ඩා ාර බිල්ෙත්ත 

සඳහා නව ප්රාථික නිකුතු ෙද්ධධතියක් සහ ද්ධවිතීයික පවළඳපොළ පවළඳාම් හැකියාව 

ඉහළ  නැංීමට ශ්රී ල්ංකා සංවර්ධන බැදුම්කර සඳහා අන්තර් ජාල්ය ෙදනම් කර ත්ත 

පවන්පද්ධසි ෙද්ධධතියක් හඳුන්වා දීමට පියවර  නු ඇත.  

 

පසව්ක අර්ථසාධක අරමුදල් කළමනාකරණය 

 

ශ්රී ල්ංකාපව් විශාල්තම විශ්රාම ප්රතිල්ාභ අරමුදල් වන පස්වක අර්ථසාධක අරමුදපල් 

(පස්.අ.අ.) භාරකරු පල්ස මහ බැංකුව විසින් සිය අරමුදල් කළමනාකරණ කටයුතු 

අඛණ්ඩව සිදුකරන ල්දී. මැදිකාලීනව විවිධාංගීකරණය වූ ආපයෝජන උොය මාර් යකට 

ෙහසුකම් සැල්සීපම් අරමුණින් යුතුව, ආපයෝජන ප්රතිෙත්තති ප්රකාශය සහ අනුමත 

ආපයෝජන මාර්ප ෝෙපද්ධශ අනු මනය කරින්, 2019 වසපර්දී රාජය සුරැකුම්ෙත්තවල් 

ද්ධවිතියීක පවපළඳපොළ  නුපදනු සහ පකාටස් පවළඳපොපළ් ආපයෝජන ක්රියාකාරකම් 

නැවත ආරම්භ කරන ල්දී. ආපයෝජන කටයුතුවල් වැඩි ව ීමකින් සහ 

විනිවිදභාවයකින් යුතුව, අවදානම් කළමනාකරණ රාමුව සහ ොල්න වුහය ශක්තිමත්ත 

කිරීම සඳහා මූික පියවර කිහිෙයක්  න්නා ල්දී. 

 

ඉදිරිපේදී, මධය හා දිගු කාලීන වශපයන්, පවළඳපොළට සාපප්තක්ෂව ඉහළ අවදානම් 

 ැල්පුම් ප්රතිල්ාභ අනුොතයක් ල්බා  ැනීම සඳහා පස්.අ.අ. ආපයෝජන කළඹ ප්රතිතුල්නය 

කිරීමට අපි අපප්තක්ෂා කරමු. පුළුල් ආපයෝජන විවිධාංගීකරණ ක්රියාවියක් තුළින් නව 

පවළඳපොළ අවසථ්ා සහ උෙකරණ උෙපයෝගී කර  ැනීමට අපි බල්ාපොපරාත්තතු පවමු.  

තවද, දැනට ෙවතින ෙිකා මත ෙදනම් වූ ක්රියාවිය, පූර්ණ පල්ස ඩිජිටල්කරණය 
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කරන ල්ද පමපහයුම් ෙරිසරයක් බවට ෙරිවර්තනය කිරීමට අපි බල්ාපොපරාත්තතු පවමු. 

සාමාජිකයන්ට කාර්යක්ෂම පසව්ාවක් ල්බාදීම සඳහා නව පස්වා කවුළුවක් “පමපහවර 

පියස” හි පිහිටුීමට ද අපප්තක්ෂා පකපර්. 

 

විපද්ධශ විනිමය කළමනාකරණය 

 

විපද්ධශ ණය කළමනාකරණය සම්බන්ධපයන් විපද්ධශ විනිමය ෙනපත්ත විනිවිදභාවය 

වැඩිදියුණු කරනු  ල්බන අතර, පද්ධශීය විපද්ධශ විනිමය පවළඳපොපළ්  නුපදනු 

තවදුරටත්ත ෙහසු කිරීම සඳහා  2017 අංක 12 දරන විපද්ධශ විනිමය ෙනපත්ත විධිවිධාන 

යටපත්ත නිකුත්ත කර ඇති විපද්ධශ විනිමය නියාමන, නිපයෝ  සහ විධාන නැවත සල්කා 

බල්නු ල්ැපබ්ල. නීති විපරෝධී පල්ස සන්තකපේ තබා  ැනීම්, ෙැවරීම්, හුවමාරු කිරීම් සහ 

ශ්රී ල්ංකාව තුළ සිදු පකපරන අපනකුත්ත විපද්ධශ විනිමය කටයුතු වැනි විපද්ධශ විනිමය 

සම්බන්ධ අනවසර ක්රියාකාරකම්වල්ට එපරහිව කටයුතු කිරීපම්දී සහ ක්රියාත්තමක 

කිරීපම්දී මුහුණ පදන  ැටලු හඳුනා  ැනීමට අපි අඛණ්ඩව කටයුතු කරන්පනමු. බැංකු 

ක්රමය හරහා රටවල් අතර සිදු වන  නුපදනු සහ විපද්ධශ මුදල්  නුපදනු අධීක්ෂණය 

කිරීපම් ෙද්ධධතියක් වන ජාතයන්තර  නුපදනු වාර්තා කිරීපම් ක්රමපව්දයක් 

(International Transactions Reporting System/ ITRS) හඳුන්වාදීපම් කටයුතුවල් ද 

අපි නිරත ී සිටින්පනමු. විපද්ධශීය අංශපේ සංඛයාපල්ඛන සම්ොදනය කිරීම, නියාමන 

අධීක්ෂණය සහ සාර්ව ආර්ික ප්රතිෙත්තති සම්ොදනය සඳහා ඵල්දායී සහ සංකීර්ණ දත්තත 

එක්රැස් කිරීම සඳහා පමය ෙහසුකම් සෙයයි. විපද්ධශ විනිමය ෙනපත්ත විධාන සඳහා වූ 

පයෝජිත සංපශෝධන දැනට අවසන් අදියපර් ෙවතින අතර, 2020 වසපර් මුල් භා පේදී 

අවසන් කිරීමට නියිතය. 

 

මූල්ය බුද්ධධි ඒකකය 

 

2019 වසපර්දී මූල්ය බුද්ධධි ඒකකපේ ප්රමුඛතාව වූපේ මූල්ය කාර්ය සාධක බල්කාය 

(FATF) විසින් සෙයන ල්ද මුදල් විශුද්ධධිකරණය වැළැක්ීපම් සහ ත්රසත්වාදයට මුදල් 

සැෙයීම මැඩෙැවත්තීපම් (AML/ CFT) විෂය ෙථපයහි වූ අඩුොඩු සපුරාලීම අරමුණු 

කර ත්ත ක්රියාකාරී සැල්ැස්ම නිසි කාල් සීමාව තුළ සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීමයි. පමම 
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ක්රියාමාර්   නු ල්ැබුපව් මූල්ය කාර්ය සාධක බල්කාපයහි “අළු ල්ැයිස්තුපවන්” ශ්රී 

ල්ංකාව ඉවත්ත කර   ැනීම සඳහාය. පමම ඉල්ක්කය වසර අවසානපේදී සාක්ෂාත්ත කර 

 න්නා ල්දී. රීති, පරගුල්ාසි, මාර්ප ෝෙපද්ධශ සහ චක්රපල්ඛ නියිත පව්ල්ාවට නිකුත්ත 

කිරීම ඔස්පස්  අධීක්ෂණ කාර්යභාරය ද අපි අඛණ්ඩව සිදු කපළමු. 

 

ඉදිරිපේදී, ශ්රී ල්ංකාපව් මුදල් විශුද්ධධිකරණය වැළැක්ීපම් සහ ත්රස්තවාදයට මුදල් 

සැෙයීම මැඩෙැවත්තීපම් කාර්යභාරයන් තවදුරටත්ත ශක්තිමත්ත කිරීම සඳහා මුදල් 

විශුද්ධධිකරණය වැළැක්ීපම් සහ ත්රසත්වාදයට මුදල් සැෙයීම මැඩෙැවත්තීපම් ජාතික 

ප්රතිෙත්තතියට අනුකූල්ව එක් එක් ොර්ශව්කරුවන්ට විපශ්ි ත වූ ප්රතිෙත්තති ප ාඩනැගීම 

සඳහා අපි ඔවුන් සමඟ සම්බන්ධ ී කටයුතු කරන්පනමු. එපමන්ම, මුදල් 

විශුද්ධධිකරණය සහ ත්රසත්වාදයට මුදල් සැෙයීම පිළිබඳ ජාතික අවදානම් තක්පසර්ුව 

(NRA) 2020 වසපර්දී  අදාළ සියලු ොර්ශව්කරුවන්පේ සහපයෝ පයන් සිදු පකපරනු 

ඇත. මූල්ය  නුපදනු වාර්තා කිරීපම් ෙනත, මුදල් විශුද්ධධිකරණය වැළැක්ීපම් ෙනත 

සහ ත්රස්තවාදයට මුදල් සැෙයීම මැඩෙැවත්තීපම් සම්මුති ෙනතට තවදුරටත්ත සංපශෝධන 

හඳුන්වා දීමට නියිතය. එපස්ම, අවසාන ප්රතිල්ාභ හිිකාරීත්තවයට අදාළව සමා ම් 

ෙනත සංපශෝධනය පකපරනු ඇත. අපනකුත්ත ොර්ශව්කරුවන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය 

කරින්,  “goAML” මාර්  ත (online) වාර්තාකරණ සහ විශ්පල්ෂණ ෙද්ධධතිය 

ක්රියාත්තමක කිරීම සම්පූර්ණ කිරීමට කටයුතු කරන අතරතුර එක්සත්ත ජාතීන්පේ 

ආරක්ෂක කවුන්සිල්පේ ප්රාගුණන මූල්ය ණය (proliferation financing) සහ 

ත්රස්තවාදයට මුදල් සැෙයීම පිළිබඳ සම්මුතීන් ඵල්දායී පල්ස ක්රියාත්තමක කිරීමට අපි 

කටයුතු කරන්පනමු. තවද, නම් කරන ල්ද මූල්ය පනාවන වයාොර සහ වෘත්තතීන්වල්  

මුදල් විශුද්ධධිකරණය වැළැක්ීපම් සහ ත්රස්තවාදයට මුදල් සැෙයීම මැඩෙැවත්තීපම් 

අවශයතා ශක්තිමත්ත කිරීමට අපි නීතිඥයින්, පනාතාරිසව්රුන්,  ණකාධිකාරිවරුන්, 

භාරකරුවන් සහ සමා ම් පස්වා සෙයන්නන් සඳහා ඒ ඒ අංශයන්ට අදාළ 

මාර්ප ෝෙපද්ධශ නිකුත්ත කරන්පනමු. 
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ප්රාපද්ධශීය සංවර්ධනය 

 

ප්රාපද්ධශීය සංවර්ධන  ත්ත කල්, රපට් විවිධ ප්රපද්ධශවල් ආර්ික සංවර්ධනපේ ෙවතින 

විෂමතා තුරන් කිරීම සඳහා අවශය අවකාශය ෙවතින බව අපි විශ්වාස කරන්පනමු. පම් 

සම්බන්ධපයන්, රට තුළ ඵල්දායී රැකියා අවසථ්ා නිර්මාණය කිරීම තුළින්  දරිද්රතාව අවම 

කිරීමට  රජය මගින්  ක්රියාත්තමක කරනු ල්බන වැඩසටහන්වල්ට සහය ීම සඳහා 

අපනකුත්ත අදාළ ආයතන සමඟ සමීෙව කටයුතු කිරීමට අපි අපප්තක්ෂා කරන්පනමු. 

දැනට ෙවතින බල්තල් යටපත්ත අෙට ප්රාපද්ධශීය සංවර්ධනය සඳහා කළහැකි පමපහයුම් 

සහභාගීත්තවය සීිත මට්ටමක ෙවතී. එපහත්ත, සහනදායී ණය පමපහයුම් ප්රවර්ධනය 

කිරීම තුළින් අපි පමම ක්පෂ්ත්රය පකපරහි  අෙපේ දායකත්තවය පුළුල් කර ඇත්තපතමු. 

සංවර්ධන මූල්ය මූල්ාරම්භයන්ට අදාළ නව ප්රතිෙත්තති උොයමාර්  වැඩිදියුණු කිරීම හා 

ක්රියාත්තමක කිරීම අපි ආරම්භ කර ඇත්තපතමු. විධිමත්ත මූල්ය අංශයට කිසිවිපටකත්ත 

ප්රපව්ශ පනාවූවන් පකපරහි අවධානය පයාමු කරින් 2019 වසර තුළ දී මූල්ය 

සාක්ෂරතා හා කුසල්තා සංවර්ධන වැඩසටහන් මාල්ාවක් ද ෙවත්තවන ල්දී. පමම 

ක්රියාමාර්  සර්ව සහභාගිත්තවයක් සහිත සහ තුල්නාත්තමක ආර්ික වර්ධනයක් ඇති 

කිරීමට සහ රට තුළ මූල්ය අන්තර් තභාවයක් ඇති කිරීමට දායක විය.  

 

ඉදිරි කාල්ය තුළ දී මහ බැංකුව පමම ක්රියාකාරකම් පවත වැඩි අවධානයක් පයාමු 

කරින් අඛණ්ඩව කරප න යනු ඇත. අපනකුත්ත අදාළ බල්ධාරීන්පේ සහපයෝ ය 

ඇතිව 2020 වසර මුල් භා පේ දී ෙළමු මූල්ය අන්තර් තභාවය සඳහා වූ ජාතික 

උොයමාර් ය (National Financial Inclusion Strategy) ක්රියාත්තමක කිරීමට අපප්තක්ෂා 

පකපර්. විදුත්ත හා  මුද්රිත මාධය හරහා සහ කුසල්තා සංවර්ධනය, හැකියා ප ාඩනැංීම 

හා වයවසායකත්තව සංවර්ධනය සම්බන්ධව වැඩසටහන් ෙැවැත්තීම මගින් මහ බැංකුව 

විසින්  ක්රියාත්තමක කරනු ල්බන ණය පයෝජනා ක්රම සම්බන්ධව මහජනතාව දැනුම්වත්ත 

කිරීමට සහ මූල්ය සාක්ෂරතාව වැඩිදියුණු කිරීමට ද ප්රයත්තන  නු ල්ැපබ්ල. ජාතයන්තර 

මූල්ය සංස්ථාපව් (IFC) තාක්ෂණික සහාය ඇතිව 2020 වසපර් දී  ශ්රී ල්ංකාව තුළ ෙළමු 

වරට මූල්ය සාක්ෂරතා සමීක්ෂණයක් ෙැවැත්තීමට ද අපි අපප්තක්ෂා කරන්පනමු. 

පමපහයුම් කටයුතුවල් ෙරිමාණයන් ඉහළ නැංීමට කටයුතු කරන අතරතුර, ෙවත්තනා 

සහ ශකයතාවක් සහිත වයාොර, විපශෂ්පයන් ම ක්ුද්ර, සුළු හා මධයම ප්රමාණපේ 
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වයාවසායයන් (MSMEs) වැඩිදියුණු කිරීමට කටයුතු කරන අතර, එය සර්ව 

සහභාගිත්තවයක් සහිත සහ තුල්නාත්තමක වර්ධනයක් ඇති කිරීමට ද පහ්තු වනු ඇත. 
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5. සමාප්ති සටහන  

 

අභ්යන්තර හා බාහිර වාතාවරණයන්ගෙන් පැන නැගුණ ඇතැම් පීඩාවන් මධ්යගේ 

වර්තමානය වන විට ශ්රී ලංකා ආර්ිකය  'ඉහළ මැදි ආදායම්' තත්තත්තවයට පත්තව ඇත. 

ගෙෝලීය ආර්ිකය සමඟ ඒකාබද්ධ්වීපම් අඛණ්ඩ ක්රියාවලිගේ දී ශ්රී ලංකා ආර්ිකය 

අවදානමට ලක්වවීපම් හැකියාවක් ෙවතී. එපල්ස ඇති විය හැකි බාධ්ක තුළින් ආර්ික 

වර්ධ්නය හා සමස්ත සාර්ව ආර්ික හා මූලය පද්ධ්ි ස්ථායීතාව යන ගදඅංශයම මත 

පීඩනයක් ඇි කළ හැක. නූතන,  තික සහ නිර්මාණශීලීත්තවපයන් යුතු ආයතනයක් 

පල්ස අපප්ත උරුමය අඛණ්ඩව ෙවත්තවා  නිින් සියලුම ගදනා සඳහා අවසථ්ා නිර්මාණය 

පකපරන ප්රතිල්ාභ පබදී යන සහ සර්ව සහභාගිත්තවයක් සහිත ආර්ික වර්ධ්නයට 

උෙකාරී පවින් අඩු උද්ධ්මනයක්ව සහ ස්ථාවර ආර්ික පරිසරයක්ව නිර්මාණය කිරීම 

සඳහා අපි ප්රිපත්ති සකස් කිරීගම් දී සහ ක්රියාත්තමක කිරීගම් දී අඛණ්ඩව පූර්ගවෝපායික 

පල්ස කටයුතු කරන්ගනමු.  

 

මා හට මහ බැංකුපව් අධිෙති පල්ස කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා බාධ්ාවකින් ගතාරව 

පිවිසීමට ඉඩ සලසා දුන් පුද්ෙලයින් සහ පාර්ශව් කිහිපයකට මාගේ හෘදයාං ම 

කෘතපව්දීත්තවය පිරිනැමීමට සහ ඔවුන්ව අ ය කිරීමට ගමය අවස්ථාවක්ව කර ෙනිමි. 

පළමුගවන්ම සහ ප්රධ්ාන වශගයන්,  අිෙරු ජනාධිපිතුමා, ෙරු අග්රාමාතය හා මුදල්, 

ආර්ික හා ප්රිපත්ති සංවර්ධ්න  අමාතයතුමා ගමන්ම ජනාධිපි ගල්කම්තුමා මා 

ගකගරහි තබන ලද විශව්ාසය පිළිබඳව අිශයින් කෘතපව්දී ගවමි. ඉදිරි කාලගේ දී එම 

ධූරයන් සමඟ සමීපව කටයුතු කිරීමට මම බලාගපාගරාත්තතු ගවමි. තවද, මීට ප්රථමපයන් 

පමම තනතුර දැරූ ආචාර්ය ඉන්රජිත්ත කුමාරසව්ාමි මහතා ඔහුගේ ගස්වා කාලය තුළ 

ඇි වූ කැළඹීම් මධ්යගේ වුවද ගමම ආයතනයට ල්බාදුන් දක්වෂ මඟ ගපන්වීම මගින් 

අනුප්රාප්තිකයාගේ කළමනාකරණය වඩාත්ත පහසු කිරීම සම්බන්ධ්ගයන්  සත්ූිවන්ත 

විය යුතු ය.  

 

මා ගමම තනතුපරහි වැඩ අරඹා  තවූපේ සති කිහිෙයක් පමණක් වුවද, භාණ්ඩා ාර 

ගල්කම් සහ මුදල් මණ්ඩල සාමාජික එස්. ආර්. ආටි ල් මහතා සහ මුදල් මණ්ඩලගේ 
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අගනකුත්ත සාමාජිකයින් වන නිහාල් ග ාන්ගසක්ා මහතා, ක්රිශාන්ත ගපගර්රා මහතා සහ 

ආචාර්ය දුෂ්නි වීරගකෝන් මහත්තමිය විසින් මා පවත ල්බා දුන් සහපයෝ ය දැඩි 

දිරිෙැන්වීමක්ව සහ විශාල් උෙකාරයක් ී ඇත. ඔවුන්ගේ විෂය ගක්වෂ්රවල ප්රීණත්තවය 

සහ මුදල් මණ්ඩලය තුළ ඔවුන්ගේ අත්තදැකීම් ඵල්දායී තීරණ ෙැනීමට උපකාරී වන බව 

අමුතුගවන් කිවයුතු නැත. ඔවුන් හමුගේ ඉදිරිෙත්ත පකපරන කාරණා සම්බන්ධ්ගයන් 

විවිධ් දෘෂ්ි ගකෝණයන්ප න් යුතුව අදහස් සැපයීම සම්බන්ධ්ගයන් මම ඔවුන්ට 

කෘතගේදී ගවමි.   

 

පජයෂ්ඨ නිගයෝජය අධිපි ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතාට සහ නිගයෝජය අධිපි  

එච්. ඒ. කරුණාරත්තන මහතාට මාගේ අවංක කෘතගේදිත්තවය පළ කළ යුතුය. මා පමම 

ධූරපේ  ත කළ දින කිහිපය තුළදී ඔවුන් සමඟ සිදු කළ අදහස් හුවමාරු කර  ැනීම් මා 

හට විශ්වාසගයන් යුතුව ඉදිරියට කටයුතු කරප න යෑමට උපකාරී විය. ගමම 

ගෙෞරවනීය සහ සංකීර්ණ ආයතනය කළමනාකරණය කිරීගම්දී ඔවුන්ගේ වෘත්තතීමය 

උපගදස් පමන්ම සහපයෝ ය ලබාෙැනීමට මා වාසනාවන්ත ී ඇත.  

 

සහකාර අධිපිවරුන්, පජයෂ්ඨ ගදපාර්තගම්න්තු ප්රධ්ානීන් සහ ගදපාර්තගම්න්තු 

ප්රධ්ානීන්ට සහ විගශෂ්ගයන් ආර්ික පර්ගේෂණ ගදපාර්තගම්න්තුපව් අධ්යක්වෂවරයා සහ 

කාර්ය මණ්ඩලයට ද ගමම ප්රිපත්ති ප්රකාශය සකස් කිරීම සඳහා ෙත්ත උත්තසාහය 

ගවනුගවන් මාගේ අවංක ස්ූිය ප්රකාශ කිරීමට කැමැත්තගතමි. මාපේ පමම ධූරපේ 

කටයුතු සඳහා  හැඩ ැසීමට  විශාල වශගයන් සහාය වූ අධිපි ගල්කම්වරිය ඇතුළු 

අධිපි ගල්කම් ගදපාර්තගම්න්තුගේ මාගේ සගහෝදර කාර්යමණ්ඩලය ද කෘතගේදීව 

සිහිපත්ත කරමි.  

 

රාජකාරිය පිළිබඳ දැඩි හැඟීගමන්, වෘත්තතීයගේදීත්තවගයන්, තාක්වෂණික විශිෂට්ත්තවගයන් 

යුතුව ජාික කර්තවයයක්ව ඉටු කරන මහ බැංකු කාර්යමණ්ඩලපේ සියලු පදනාටම 

කෘතගේදීත්තවය පුද කිරීමට මම කැමැත්තපති. 

   

මහ බැංකුව, මුදල් හා මූල්ය ක්පෂත්්රපේ කළමනාකරණයට අදාළ සිය ප්රිපත්ති 

මහජනතාවට සන්නිගේදනය කිරීමට උත්තසාහ කරයි. ගමමගින් ආර්ිකපේ 
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පාර්ශව්කරුවන්ට තාර්කික හා මනා පල්ස දැනුවත්ත වූ තීරණ ෙැනීම සඳහා අවශය මෙ 

ගපන්වීම සඳහා පහසුකම් සපයයි. පාර්ශව්කරුවන් සමඟ අන්පනෝනය සම්බන්ධ්තා 

ඇිකර ෙැනීම සඳහාද එමඟින් ඉඩ සැලගස්. ඔබ මාගේ පූර්වොමීන් සමඟ කටයුතු කළ 

පරිද්ගදන්ම අෙ රට ඉහළ අභිවෘද්ධධියක් කරා ගෙන යෑමට ඔබගේ දායකත්තවය සහ 

සහගයෝෙය අඛණ්ඩව මා පවත ලැගබනු ඇතැයි මම අගප්තක්වෂා කරමි.  

 

ගම් වන විට, ශ්රී ලංකාව ආර්ිකගේ මීළඟ ඉදිරි පිම්ම සිදු කිරීමට උත්තසාහ කරයි. පද්ධශීය 

හා ජාතයන්තර අභිගයෝෙ රාශියක්ව පවින අතර ඒවායින් ගබාගහෝමයක්ව ආර්ික හා 

වුහමය ස්වරූපයක්ව ෙනී. පමම අභිපයෝ  ජය  ැනීම සඳහා ආර්ිකය තුළ විභ්වතාවක් 

පවින බව මම තරගේ විශ්වාස කරමි. ශ්රීමත්ත වින්සන් චර්ිල් මහතා ප්රකාශ කළ ෙරිදි 

"අසුබවාදීන් සෑම අවසථ්ාවකම දුෂක්රතාවයන් දකියි. සුබවාදීන් සෑම දුෂ්කරතාවකම 

පවින අවසථ්ාවන් හඳුනාෙනියි". අප මුහුණ ගදන දුෂ්කරතාවලදී සුබවාදී අවස්ථා 

දැකීමට අපි ද උත්තසාහ  නිමු. මුදල් කටයුතුවල දී ඉතා වැද ත්තම ආයතනය ගලස ශ්රී 

ලංකා මහ බැංකුව රපට් සමාජ-ආර්ික සංවර්ධනයන් කරා ළඟා වීමට අවශය මඟ 

ගපන්ීම සිදු කරනු ඇත. 

 

ගනෝනාවරුනි, මහත්තවරුනි, ඔබට ස්තූතියි. එපස්ම ඔබ සැමට 2020  සුබ නව වසරක්ව 

ගේවායි ප්රාර්ථනා කරමි. 


