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2023 සහ ඉදිරිය සඳහා මුදල් සහ මූල්ය අංශ ප්රතිපත්තති  

 

නිදහසින් පසු උද්ගත වූ වඩාත්ම අභිය ෝගාත්මක ආර්ථික තත්ත්ව න් යකයෙහි ශ්රී ලංකාව 2022 වසයර්ථදී 

මුහුණ දුන්යන් . 2019 වසයර්ථදී පාස්කු ඉරිදා දින සිදු වූ ප්රහාෙ, 2020 වසයර්ථදී යකාවිඩ්-19 වසංගත  වයාප්ත 

වීම සහ එමගින් 2021 වසයර්ථදී ද ආර්ථික ක්රි ාකාෙකම් සඳහා සිදු වූ බලපෑම, අහිතකෙ යගවුම් යේෂ පීඩන 

මධ්යයේ 2022 වසයර්ථදී සිදු වූ සමාජ, ආර්ථික හා යද්ශපාලන අර්ථුද  යමන්ම යපෙ යනාවූ පරිදි ප්රතිපත්ති 

යවනස්කිරීම් මගින් වූ බලපෑම ඇතුළු මෑත වසෙවලදී පැවති අඛණ්ඩ ආර්ථික අභිය ෝග මගින් පුද්ගල න්ට 

සහ වයාපාෙවලට අයප්ක්ෂා යනාකළ අන්දයම් දුෂ්කෙතා ඇති කෙමින් ආර්ථික ක්රි ාකාෙකම්වලට දැඩි 

බලපෑමක් සිදු කෙන ලදී. පුද්ගලයින්යේ ජීවයනෝපා න් අහිමි වූ අතෙ මූර්ථත ආදා ම යබායහෝයසයින් පහළ 

ගියේ . යමම ආර්ථික අභිය ෝග යමන්ම කාලානුරූපී යනාවන ප්රතිපත්තිම  තීෙණ මගින් දශක 

ගණනාවක් මුළුල්යල් ආර්ථිකයේ විවිධ් ක්යෂ්ත්ර තුළ පැවති වුහාත්මක ගැටලු තවදුෙටත් උග්ර කළ අතෙ, 

එමගින් සාර්ථව ආර්ථික සමතුලිතතාව  බිඳ වැටීම යේතුයවන් ෙයටහි විවිධ් අංශවල පසුබෑමක් ශීඝ්රය න් 

ඇති වි . 

සාර්ථව ආර්ථික ස්කථායීතාව නැවත ස්කථාපිත ිරීම අෙමුණු කෙගත් අසීරු, එයහත් යනාවැළැක්වි  හැි 

ප්රතිපත්ති ක්රි ාමාර්ථග 2022 වසෙ තුළ ක්රි ාත්මක ි රීමට ෙජ ට සහ මහ බැංුවට සිදු වි . උද්ධ්මන පීඩන 

අ හපත් වීම වැළැක්වීමට සහ යකටි හා මැදි කාලීනව අහිතකෙ උද්ධ්මන අයප්ක්ෂා පාලන  ිරීම සඳහා 

යපාලී අනුපාතික යපෙ යනාවූ අන්දමින් ඉහළ නංවමින් මුදල් ප්රතිපත්ති  දැඩි කෙන ලදී. දැඩි වියද්ශ විනිම  

හිඟ  මධ්යයේ යතෝොගත් වියද්ශී  ණ  නැවත යගවීම තාවකාලිකව අත්හිටුවන බව නියේදන  කෙන 

ලද අතෙ ජාතයන්තෙ මූලය අෙමුදයල් විස්කතීෙණ ණ  පහසුකයමහි අයප්ක්ිත සහා  ඇතිව ොජය ණ  

ඒකාබද්ධ් ිරීමට ක්රි ාමාර්ථග ආෙම්භ කෙ ඇත. වර්ථධ්න  යවමින් පැවති යගවුම් යේෂ පීඩන පාලන  

ිරීමට අවශය පසුබිම නිර්ථමාණ  ිරීම සඳහා ඇතැම් ණ  යස්කවාකෙණ අත්හිටුවීම යේතුයවන් ෙඳවාගත් 

වියද්ශ විනිම  යමන්ම මිත්ර ෙටවලින් සහ බහුපාර්ථේවික මූලාශ්රවලින් ලද වියද්ශ විනිම  ලැබීම් උපකාරී වි . 

අතයවශය ආන න සඳහා ප්රමුඛත්ව  ලබා දීම ඇතුළු තවත් ක්රි ාමාර්ථග ිහිප ක් මගින් වියද්ශ විනිම  

යමෙටින් ගලා ෑම තවදුෙටත් පාලන  කෙන ලදී. යමම ක්රි ාමාර්ථග මගින් ඉන්ධ්න, ගල් අඟුරු, ගෑස්ක, ඖෂධ්, 

සහ ආහාෙ ද්රවය ඇතුළු අතයවශය ආන න සඳහා වියද්ශ විනිම  ලබා ගැනීම සහතික කළ අතෙ, එමගින් 

සමාජ ආර්ථික යනාසන්සුන්තාව  යබායහෝදුෙට සමන  වි . යම් අතෙ, 2022 වසයර්ථ මුල් කාලයේදී විනිම  

අනුපාතික  සැලි  යුතු යලස අවප්රමාණ  වීයමන් අනතුරුව, යවළඳයපාළ සහභාගීවන්නන් සමග 

උපයද්ශන ක්රි ාවලි ක් සිදු ිරීම මගින් විනිම  අනුපාතිකයේ ස්කථායීතාව නැවත ස්කථාපන  කෙන ලදී. 

වියද්ශ විනිම  ෙට තුළට යගන්වා ගැනීම සහ එම මුදල් ශ්රී ලංකා රුපි ල්වලට පරිවර්ථතන  ිරීයම් 

අවශයතා සමග යද්ශී  වියද්ශ විනිම  යවළඳයපාළ තුළ වියද්ශ විනිම  ද්රවශීලතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා

සන්නිවේදන වදපාර්තවේන්නුව  

 
2023 ජනවාරි මස 04 වන දින 

 

-3.0% 

-7.6% 

-0.6% 

-3.0% 

-4.7% 
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වැඩිදුෙ ක්රි ාමාර්ථග ආෙම්භ කෙන ලද අතෙ, එමගින් අවිධිමත් යවළඳයපාළ ක්රි ාකාෙකම් අධධ්ර්ථ මත් 

කයේ . යම් අතෙ, මූලය පද්ධ්ති ස්කථායීතාව ආෙක්ෂා කෙ ගැනීම සඳහා ක්රි ාමාර්ථග ගණනාවක් ගනු ලැබූ 

අතෙ, එමගින් සමස්කත සමාජ ආර්ථික වුහ  මත ඇති වි  හැි දිගුකාලීන බලපෑම් වළක්වාගත හැි 

වි . තවද, ආර්ථික  තිෙසාෙ අන්දමින්  ථා තත්ත්ව ට පත් වීම සහතික ිරීම සඳහා අතයවශය වන 

ොජය මූලය කටයුතුවල යමන්ම ආර්ථිකයේ අයනුත් අංශවල වුහාත්මක දුර්ථවලතා නිවැෙදි ිරීම සඳහා 

ෙජ  දිගුකාලීන ප්රතිසංස්කකෙණ සිදු ිරීම ආෙම්භ කෙ ඇත. 

යකටි කාලීන ආර්ථික ස්කථායීකෙණ ක්රි ාමාර්ථග ක්රි ාත්මක ිරීමට සමගාමීව, විස්කතීෙණ ණ  පහසුකම් 

වැඩසටහනක් සඳහා ජාතයන්තෙ මූලය අෙමුදල සමග සාකච්ඡා ෙජ  විසින් ආෙම්භ කෙන ලද අතෙ, 2022 

සැප්තැම්බර්ථ මාසයේදී නිලධ්ාරී මට්ටයම් එකඟතාව කට එළඹුණි. යම් අතෙ, මැදි කාලීන ොජය ණ  

තිෙසාෙභාව  සහතික ිරීම අෙමුණු කෙගත් ණ  ප්රතිවුහගත ිරීයම් ක්රි ාවලි  සඳහා නිල ණ  

හිමි න්යගන් මූලයකෙණ සහතික ලබා ගැනීමට අවශය පි වෙ ගනිමින් සිටී. ශ්රී ලංකායේ ණ  හිමි න් 

සමග සිදු කළ සාකච්ඡා සම්බන්ධ්ව දැනට ලබා ඇති සැලි  යුතු ප්රගති ත් සමග ජාතයන්තෙ මූලය 

අෙමුදල මගින් ලබා යදන පහසුකම 2023 වසයර්ථ මුල් කාලයේදී ලැයබනු ඇතැයි අයප්ක්ෂා යකයර්ථ. 

යම් දක්වා යපෙ යනාවූ ආකාෙයේ යකටි කාලීන ආර්ථික ස්කථායීකෙණ ක්රි ාමාර්ථග ක්රි ාත්මක කෙ ඇත. 

යමම දුෂ්කෙ කාලයේදී පුද්ගල න් සහ වයාපාෙ විසින් සිදු කෙන ලද කැපිරීම් අර්ථථවත් වනුයේ මැදි කාලීන 

හා දිගු කාලීන වශය න් ආර්ථික ස්කථායීතාව  ථා තත්ත්ව ට පත් කළ විට පමණි. ඒ සඳහා, ආර්ථික  

තිෙසාෙ අන්දමින්  ථා තත්ත්ව ට පත් ිරීම සහතික ිරීමට සමාජයේ සෑම පුද්ගලය ුයේම සහ සෑම 

අංශ කම සාමූහික හා ඒකාබද්ධ් ප්ර ත්න අවශය යේ. 

2023 වසෙ සහ ඉදිරි  සඳහා ආර්ථික  පිළිබඳ ඉදිරි දැක්ම සහ සාර්ථව ආර්ථික ස්කථායීතාව නැවත ලබා 

ගැනීම සඳහා වන මහ බැංුයේ මුදල් මණ්ඩලයේ ප්රධ්ාන අයප්ක්ෂා පහත පරිදි යේ: 

උද්ධමනය සහ ආර්ික වර්ධනය 

 

i. 2022 වසයර්ථ මුල් භාගයේදී ශීඝ්රය න් ඉහළ ගි  උද්ධ්මන , උද්ධ්මන පීඩන පාලන  ිරීම සඳහා 

ක්රි ාත්මක කෙන ලද දැඩි මුදල් ප්රතිපත්ති ක්රි ාමාර්ථග, ොජය මූලය ඒකාග්රතා ප්ර ත්න සහ ෙජයේ 

සැපයුම් අංශයේ ප්රතිපත්ති යමන්ම යගෝලී  වශය න් මිල පීඩන සායප්ක්ෂව අඩු වීම වැනි කරුණු 

යේතුයවන් 2022 ඔක්යතෝබර්ථ මාසයේ සිට පහළ ගියේ . 

ii. උද්ධ්මන  අඛණ්ඩව පහළ  ෑයම් ප්රවණතාව අඛණ්ඩව සිදු යවමින් මතුපිට උද්ධ්මන  2023 වසයර්ථ 

පළමු භාගයේදී පහළ යගාස්ක 2023 වසෙ අවසාන  වන විට අයප්ක්ිත උද්ධ්මන මට්ටමට ළඟා වනු 

ඇතැයි අයප්ක්ෂා යකයර්ථ. උද්ධ්මන  ඉදිරි කාල  තුළ ඉහළ  ායම්  ම් අවදානමක් මතු වුවයහාත්, 

එ  සුදුසු ප්රතිපත්ති ක්රි ාමාර්ථග තුළින් පාලන  කෙනු ඇත. 

iii. අයප්ක්ිත උද්ධ්මන  අඛණ්ඩව පහළ  ෑයම් ප්රවණතාව තුළ උද්ධ්මන අයප්ක්ෂා මනා යලස  

පාලන  වී පවතී. 
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iv. ශ්රී ලංකා ආර්ථික  2022 වසයර්ථදී සි  ට 8.0ින් පමණ මූර්ථත වශය න් සංයකෝචන  වනු ඇතැයි 

පුයෙෝකථන  කෙ ඇති අතෙ, 2023 වසයර්ථ යදවන භාගයේ සිට ආර්ථික  ක්රමය න්  ථා 

තත්ත්ව ට පත් වී ඉන් ඉදිරි ට වර්ථධ්න යේග  අඛණ්ඩව පවත්වා ගනු ඇතැයි අයප්ක්ෂා යකයර්ථ. 

 

මුදල් ප්රතිපත්තතිය සහ වපාලී අනුපාතික 

 

i. මුදල් ප්රතිපත්ති  මගින් මැදි කාලීනව මිල ස්කථායීතාව සහතික ිරීම සඳහා අඛණ්ඩව අවධ්ාන  

ය ාමු කෙනු ඇත. 

ii. ඉදිරියේදී බලාත්මක ිරීමට නි මිත මහ බැංු පනයතහි යකටුම්පත සඳහා දැනටමත් අමාතය 

මණ්ඩල අනුමැති  ලැබී ඇත. යමම පනත මගින් මහ බැංුයේ ස්කවාධීනත්ව  සහ වගවීම 

තවදුෙටත් ශක්තිමත් කෙනු ඇති අතෙ එමගින් නමයශීලී උද්ධ්මන ඉලක්කකෙණ ොමුව තුළ මිල 

ස්කථායීතාව සහතික ිරීම  න මහ බැංුයේ මූලික අෙමුණ ශක්තිමත් කෙනු ඇත. 

iii. ආර්ථිකයේ ඉදිරි දැක්ම පිළිබඳව මහජනතාව මනා යලස දැනුම්වත් ිරීම සඳහා මහ බැංුව ඉදිරි 

දැක්මක් සහිත ‘’මුදල් ප්රතිපත්ති වාර්ථතාවක්’’ ප්රකාශ ට පත් ිරීම ආෙම්භ කෙනු ඇති අතෙ, 

එමගින් මුදල් ප්රතිපත්ති ක්රි ාමාර්ථගවල විනිවිදභාව  තවදුෙටත් වැඩිදියුණු කෙනු ඇත. 

iv. මුදල් යවළඳයපාළ ද්රවශීලතා තත්ත්ව වැඩිදියුණු වීම සහ ණ  ප්රතිවුහගත ිරීම සම්බන්ධ් ඉහළ 

අවදානම් පාලන  වීම යේතුයවන් වර්ථතමානයේදී දක්නට ලැයබන ඉහළ යවළඳයපාළ යපාලී 

අනුපාතික ඉදිරි කාල  තුළදී අඩු වනු ඇතැයි අයප්ක්ෂා යකයර්ථ. 

v. යකටි කාලීන උද්ධ්මන ඉදිරි දැක්ම මගින් යපන්වායදනු ලබන පරිදි, යවළඳයපාළ යපාලී අනුපාතික 

ඉදිරියේදී පහළ  ා හැි . එනමුත්, උද්ධ්මන පීඩන සැලි  යුතු යලස පාලන  වන යතක් මුදල් 

තත්ත්ව න් අවශය පරිදි දැඩිව පවතී. 

vi. මූලය ආ තන අතෙ තැන්පතු රැස්ක ිරීම සඳහා පැවති දැඩි තෙගකාරීත්ව  යේතුයවන් ප්රතිපත්ති 

යපාලී අනුපාතිකවල ගැළපීම් අභිබවා යවළඳයපාළ යපාලී අනුපාතික ඉහළ යගාස්ක ඇති බැවින්, 

එවැනි අහිතකෙ තෙගකාරීත්ව න් වළක්වා ගන්නා යලස මහ බැංුව දැනටමත් බැංු සහ බැංු 

යනාවන ආ තනවලින් ඉල්ලා ඇත. මුදල් යවළඳයපාළ ද්රවශීලතාවය හි සිදුවන වැඩිදියුණු වීමත් 

සමග ඉදිරි කාලයේදී යවළඳයපාළ යපාලී අනුපාතික වුහයේ (තැන්පතු සහ ණ  යපාලී අනුපාතික) 

පහළ  ෑමක් අයප්ක්ෂා යකයර්ථ. එයහත්, එවැනි පහළ  ෑමක් සිදුවීම සඳහා අයප්ක්ිත කාල ට වඩා 

වැඩි කාල ක් ගත වන්යන් නම් මහ බැංුව සුදුසු පරිදි නි ාමන ක්රි ාමාර්ථග ගැනීමට සලකා බලනු 

ඇත. 

vii. ආර්ථිකයේ තෙගකාරිත්ව  වැඩි ිරීමට උපකාරී වන මැදි හා දිගු කාලීන සමතුලිතතා 

මට්ටම්වලට අනුකූලව විනිම  අනුපාතික  තීෙණ  ිරීයම්දී නමයශීලීභාව  තවදුෙටත් 

ස්කථාපන  යකයර්ථ. 
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මූල්ය අංශය 

 

i. මූලය පද්ධ්තියේ ස්කථායීතාව සහතික ිරීම මහ බැංුයේ ප්රතිසංස්කකෙණ සහ ස්කථායීකෙණ 

සැලැස්කයම් ඉදිරිය න්ම පවතින තවත් ප්රධ්ාන අෙමුණක් යේ. 

ii. මූලය අංශයේ ඔයොත්තු දීයම් හැි ාව ඉහළ නැංවීම සඳහා බැංුවල මුදල් ප්රවාහ අවශයතා 

සපුොලීමට මහ බැංුව විසින් ද්රවශීලතා සහා  ලබා දීම සහතික කෙනු ලබයි. 

iii. ය ෝජිත බැංු (වියේෂ විධිවිධ්ාන) පනත මගින් බැංු පද්ධ්ති  ප්රමාණවත් යලස ප්රාේධ්නීකෙණ  

කෙ ඇති බව සහතික ිරීම සඳහා අවශය නීතිම  ොමුව සප නු ඇති බවට අයප්ක්ෂා කෙන 

අතෙ, එහි නිොකෙණ ොමුව වැඩිදියුණු ිරීම, තැන්පත්කරුවන්යේ අවශයතා ආෙක්ෂා ිරීම සහ 

මහ බැංුයේ නි ාමන බලතල ශක්තිමත් ිරීම සිදු කෙනු ඇත. 

iv. ඉදිරියේදී ඇති වි  හැි අවදානම්වලට මුහුණදීම සඳහා බැංු අංශයේ ප්රාේධ්න සහ ද්රවශීලතා 

මට්ටම් ආෙක්ෂා කෙ ගැනීමට ප්රාේධ්න  සහ ද්රවශීලතාව සම්බන්ධ්ය න් දැනට පවතින නි ාමන 

සමායලෝචන  යකයර්ථ. තවද, ෙජ  සහ බැංු අතෙ පවතින ණ  සම්බන්ධ්තාව සීමා ිරීම සඳහා 

තනි ණ  ගැණුම්කරුවු යකයෙහි වන නිොවෙණ සීමා පිළිබඳ දැනට පවතින නි ාමන 

සමායලෝචන  කෙනු ඇත. 

v. පරිමාණානුකූල පිරිමැසුම් ඇති ිරීම, සහය ෝගීතාව සහ කාර්ථ ක්ෂම බව වැඩිදියුණුවීම මගින් 

ලැයබන ප්රතිලාභ සමග ප්රාේධ්න  ඉහළ දැමීම යමන්ම මූලය ආ තනවල මූලය ශක්ති , ඔයොත්තු 

දීයම් හැි ාව හා සමස්කත ස්කථායීතාව සහ ඉදිරි කාල සීමාව තුළ වයාපාරික ප්රජායේ වර්ථධ්න  වන 

ඉල්ලීම් සපුොලීයම් හැි ාව වැඩි දියුණු ි රීම සඳහා බැංු සහ බැංු යනාවන මූලය අංශවල මූලය 

ආ තන ඒකාබද්ධ් ිරීම සිදු ිරීම/පහසුකම් සැපයීම සිදු වනු ඇත. 

vi. බැංු යනාවන මූලය අංශයේ ස්කථායීතාව සහතික ිරීම අෙමුණු කෙගනිමින් යවළඳයපාළ 

ප්රවණතාවලට අනුකූලව 2011 අංක 42 දෙන මුදල් වයාපාෙ පනත සහ 2000 අංක 56 දෙන කල්බදු 

මූලයකෙණ පනත සඳහා සංයශෝධ්න හඳුන්වා යදනු ලැයේ. තවද, ය ෝජිත ක්ුද්ර මූලය සහ ණ  

නි ාමන අධිකාරී පනත මගින් සමස්කත බැංු යනාවන අංශයේ ගනුයදනුකරුවන්යේ යවළඳයපාළ 

හැසිරීම සහ පාරියභෝගික ආෙක්ෂාව වැඩිදියුණු කෙනු ඇත. තවද, බලපත්රලාභී ක්ුද්ර මූලය 

සමාගම් සහ නි ාමන  යනාකළ මුදල් ණ ට යදන පුද්ගලයින් නි ාමන   ටතට යගන ඒම සඳහා 

වන ක්රි ාමාර්ථග සඳහා ප්රමුඛත්ව  යදනු ලැයේ. 

 

විවද්ශ විිමය කළමනාකරණය 

 

i. වියද්ශී  අංශයේ දත්ත ආවෙණ  ඉහළ නැංවීමට, නි ාමන අධීක්ෂණ  වැඩිදියුණු ිරීමට සහ 

දැනුම්වත් තීෙණ ගැනීමට සහා  වීම සඳහා 2022 වසයර්ථදී හඳුන්වා දුන් ජාතයන්තෙ ගනුයදනු සහ 

යද්ශී  වියද්ශ විනිම  ගනුයදනු අධීක්ෂණ පද්ධ්ති  තවදුෙටත් වැඩිදියුණු කෙනු ඇත. 

ii. ඇතැම් ආන න සීමා ිරීම සඳහා පනවා ඇති ඉල්ලුම් කළමනාකෙණ ක්රි ාමාර්ථග වියද්ශ විනිම  

ද්රවශීලතාව  සහ මුදල් තත්ත්ව න් අනුව තක්යස්කරු කෙනු ලැයේ. 
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ශ්රී ලංකාව තිෙසාෙ පදනමක් මත  ථා තත්ත්ව ට පත් වීම යේගවත්  ිරීම සඳහා මහ බැංුව සහ ෙජ  

 න යදඅංශ  විසින්ම හඳුනායගන ඇති යකටි කාලීන ස්කථායීකෙණ ක්රි ාමාර්ථග සහ මැදි හා දිගු කාලීන 

වුහාත්මක ප්රතිසංස්කකෙණ කාර්ථ ක්ෂමව ක්රි ාත්මක ිරීම අතයවශය යේ. යකයස්ක යවතත්, අර්ථුද ක් 

පවතින අවස්කථාවකදී සාර්ථව ආර්ථික ප්රතිපත්ති සහ නැවත  ථා තත්ත්ව ට පත් ිරීයම් උපක්රම සැකසීම 

අවිනිේිතතා ොශි ක් මධ්යයේ සිදු කළ යුතු යේ. ඉදිරියේදී ලැයබන නව යතාෙතුරු සමග ප්රතිපත්ති සහ 

උපා  මාර්ථග සඳහා කායලෝිත ගැළපීම් සිදු ිරීම අවශය වනු ඇත. 

අවශය පරිදි ප්රතිපත්තති සහ ියාමන ක්රියාමාර්ග ගැනීම ුළින්න සිය අරමුණු සාක්ෂාත්ත කර 

ගැනීමට ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුව ඉදිරියටත්ත කැපවී සිටින අතර, ඉදිරි ප්රවණතා සමීපව 

ිරීක්ෂණය කරමින්න ිවැරදි කිරීවේ ප්රතිපත්තති හා ක්රියාමාර්ග ිසි පරිදි ක්රියාත්තමක කරනු 

ඇත. ශ්රී ල්ංකාවේ සමාජ ආර්ික ඉතිහාසය ුළ තීරණාත්තමක අවස්ථාවක් වන වමම 

වමාවහාවත්ත මූල්ය අංශවේ සහභාගිවන්නනන්නවේ, වයාපාරික ප්රජාවේ සහ මහජනතාවවේ 

වනාසැවල්න සහවයෝගය, සහවයෝගීතාව සහ කැපවීම මහ බැංකුව අගය කරන අතරම, 

සාමූහික ප්රයත්තන ුළින්න අර්ුදය ජය ගන්නනා වතක් ඒ පිළිබඳව අවධානවයන්න සිටීම සඳහා වන 

ස්ිර කැපවීවේ අවශයතාව ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුව නැවත අවධාරණය කරයි. 

 


