මහ බ ැංකුව මුදල් අච්චු ගසන්නන් නිසි පාලනයක් ඇතිව ද ?
කාසි හා නනෝට්ටු වශනයන් අප භාවිතා කරන මුදල් භාණ්ඩ හා නවවා ිලලී
ග නීමටත් නවනත් විවිධ නගවීම් පියවීමටත් අතයවශය නදයක් බවට පත්ව තිනේ.
අතීතනේ ී ිලනිසුන් භාණ්ඩ හුවමාරු කිරීම තුළින් සිය අවශයතා ටු කරගත්
අතර, එහි ප වති දුෂ්කරතා නේතුනවන් නවනත් විවිධ ද්රවය මුදල් නලස භාවිතා
කිරීමට පුරුදු විය. ලුණු, සිප්පපිකු, විවිධ නලෝහ වර්ග, රත්රන් යනාදිය කලින් කලට
නමනව භාවිතා වූ ද්රවය විය. එනහත් ගනුනදනු ක්රමනයන් වර්ධනය වීමත්, විවිධ වීමත්,
මුදල් නලස භාවිතා කළ ඇත ම් ද්රවයවල හි

බව නමන්ම වවා භාවිතනේ ී පවත්නා

ප්රානයෝක ක දුෂ්කරතා නිසාත් ක්රම ක්රමනයන් වර්තමානනේ භාවිතා කරන කාසි හා
නනෝට්ටු දක්වා මුදනල් විකාශනය සිදු විය. ව අනුව, වර්තමානනේ ඕනෑම
ගනුනදනුවක් මුදල් භාවිතනයන් පියවීම ටතා පහසුනවන් කලහ කි අතර, ිලනිසා
සතු නභෞතික වත්කම් එනම් ටඩකඩම්, නිවාස, නගාඩන ක ලි යනාදිනයහි අගය
මුදලින් ම නීම ද පහසුනවන් සිදුකළ හ කිව ඇත. නකනව වුවද, මුදල් භාවිතනේ
සාර්ථකත්වය රඳා පවතින්නන්

රටක මුදල් නකනරහි එම රනට්ට ජනතාව තුළ

පවත්නා විශ්වාසය මතයි. මුදල් පිළිබඳ විශ්වාසය පළුදු වුවනහාත් රටක සියළු
කටයුතු අඩාල වනු ඇත.
නලෝකනේ රටවල්වලින් නබානහාමයක මුදල් අච්චු ග සීනම් බලය තිනබන්නන් එම
රටවල්වල මහ බ ැංකුවලටයි. ශ්රී ලැංකානේ ද මුදල් අච්චු ග සීනම් බලය තිනබන්නන් ශ්රී
ලැංකා මහ බ ැංකුවටයි. නමම බලය මහ බ ැංකුවට ල බී ඇත්නත් 1949 අැංක 58 දරණ
මුදල් නීති පනතිනි. නමම පනත අනුව, 1950 අනගෝවතු මස ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුව
පිහිුවන ලද අතර, එත න් පටන් මුදල් අච්චු ග සීනම් කාර්යය අඛණ්ඩව මහ
බ ැංකුව විසින් සිදු කරනු ලබන අතර, මහ බ ැංකුව පිහිුවීමට නපර එය සිදු කරන
ලද්නද් වයවහාර මුදල් මණ්ඩලයක් මක නි. ටහත සඳහන් කළ පිදදි රටක මහජනයා
තුළ මුදල් සඳහා පිළිග නීමක් ඇතිවන්නන් ව පිළිබඳව ඔවුන් තුළ පවත්නා විශ්වාසය
මතයි. එය රැනඳන්නන් මුදල් සඳහා පවත්නා නීතිමය වලැංගුභාවය මතයි. ව නිසා,
නීතියට පටහ නිව මහ බ ැංකුව නිකුත් කරන මුදල්වලට සමාන නපනුමක් ඇති
වයාජ නනෝට්ටු අච්චු ග සීම සපුරා තහනම් අතර, එය නීතිනයන් දඩුවම් ල බිය හ කි
වරදකි.
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මහජනයා තුළ මුදල් පිළිබඳ විශ්වාසය පළුදු විය හ කි තවත් අවවථාවක් වන්නන්
යම්කිසි රටක භාණ්ඩ හා නවවාවල ිලල අඛණ්ඩව සීඝ්රනයන් ටහළ යාම නහවත්
අධික උද්ධමනකාරී තත්වයක් ඇතිවීමයි. එව නි තත්වයක් තුළ භාණ්ඩ හා නවවා
ිලල ී ග නීමට විශාල මුදල් ප්රමාණයක් අවශය වන අතර, මුදල් නිකුත් කිරීනම්
බලධාරීන්ට විශාල වශනයන් නව මුදල් නිකුත් කිරීමට සිදුනේ. උදාහරණයක් නලස
1920 – 1923 අතර කාලය තුල ජර්මනිනයහි ප වති අධි උද්ධමනකාරී තත්වය නිසා
ජර්මන් මාර්ක් නකනරහි මහජනයා තුල ප වති විශ්වාසය පළුදු විය. ජර්මනිනයහි
පාන් රාත්තලක ිලල 1920 වසනරහි මාර්ක් 1 ක් වූ අතර, එය 1923 වන විට මාර්ක්
බිලියන 4 ක් දක්වා ටහළ ක නේය. භාණ්ඩ ිලලී ග නීමට වීල් බ නරෝ වලින් මුදල්
නගන යාමට ිලනිසුන්ට සිදුවිය. මුදල් පිළිබඳ විශ්වාසය සම්ූර්ණනයන්ම න ති වී
ක ය බ වින් වයාපාිදක තයතන නමන්ම බ ැංකුද කඩා ව ම ම සිදු වූ අතර, මහජනයා
න වතත් භාණ්ඩ හුවමාරු කර ග නීම නහවත් බාටර් ක්රමය නවත නයාමු විය.
එනමන්ම කිසිම අගයක් නනාම ති වූ බ වින් මුදල් නතාග වශනයන් විනාශ කර
ද මීමට ජර්මන් බලධාරීන්ට සිදුවිය. එමනිසා රටක මහ බ ැංකුවකට තිනබන
ප්රධානතම වගීමම වනුනේ මුදල් ප්රතිපත්තිය නිසි පිදදි හසුරවිලන් රට තුළ භාණ්ඩ
හා නවවා ිලල මට්ටටම වථායීව පවත්වා ග නීමට කටයුතු කිරීමයි.
සාමානයනයන් රටක මහ බ ැංකුවක් මුදල් අච්චු ග සීම සිදු කළ යුත්නත් රට තුළ
සිදුවන සමවත ගනුනදනු සිදු කිරීමට ප්රමාණවත් මට්ටටමකින් පමණකි. රටක
තර්ික කටයුතු සහ වයාපාිදක කටයුතු වර්ධනය වන විට එම කටයුතු පහසු
කරලීමට එයට සමානව මුදල් ස පයුනම් ද වර්ධනයක් සිදු විය යුතුය. ව නිසා,
සාමානයනයන් යම්කිසි වර්ෂයක් තුළ තර්ිකයක සිදුවිය හ කි වර්ධනය (නාිලක
වශනයන්) පිළිබඳව ඇවතනම්න්තු සකව කර, ව අනුව, රට තුළ ඇතිවන ගනුනදනු
සිදු කිරීමට ප්රමාණවත් මුදල් ප්රමාණයක් පමණක් අළුතින් නිකුත් කිරීම සිදු කළ
යුතුනේ. ගනුනදනු සඳහා අවශය ප්රමාණයට වඩා මුදල් අච්චු ගසා තර්ිකයට මුදා
හ ිදයනහාත් එය රට තුළ භාණ්ඩ හා නවවාවල ිලල මට්ටටම ටහළ යාමටත් ව අනුව
උද්ධමන පීඩනයක් ඇති වීමටත් නේතු නවයි. එමනිසා මහ බ ැංකුවකට තිනබන
ප්රධානතම වගීමමක් වන්නන් රට තුළ උද්ධමන පීඩනයක් ඇති නනාවන තකාරයට
රනට්ට සමවත මුදල් නතාගය (මුදල් ස පයුම) පවත්වානගන යාමයි. ශ්රී ලැංකා මහ
බ ැංකුව ද සෑම වර්ෂයක් තරම්භනේීම එම වර්ෂය තුළ ී අළුතින් එකතුවන
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ගනුනදනු සිදු කිරීමට අවශය මුදල් ප්රමාණය පිළිබඳ ඇවතනම්න්තු සකව කර ටට
සමාන අළුත් මුදල් ප්රමාණයක් තර්ිකයට මුදා හ රීම සිදු කරයි.
වර්තමානනේ විවිධ මාධය තුළින් ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුනේ මුදල් අච්චු ග සීම පිළිබඳව
විවිධ අදහව පළ නවිලන් පවතී. මුදල් අච්චු ග සීම යන්නනහි සාමානය අර්ථය
වනුනේ මහ බ ැංකුව විසින් නව මුදල් නිකුත් කිරීමයි. තර්ික විදයානුලවලව නමය
හඳුන්වන්නන් සැංචිත මුදල් නලසයි. නම් ලිපිනේ ප්රධාන අරමුණ වන්නන් ශ්රී ලැංකා මහ
බ ැංකුව විසින් නව මුදල් නහවත් සැංචිත මුදල් නිකුත් කිරීනම් ක්රියාවලිය සිදු කරන
තකාරය පිළිබඳව ප හ දිලි කිරීමයි.
භාණ්ඩ හා නවවා අපනයනය, විනද්ශීය තනයෝජන සහ නපෞද්ගලික අැංශයට
විනද්ශීය වශනයන් ල නබන විවිධ ල බීම් යනාදිය තුළින් රටට විනද්ශ විනිමය ල නේ.
නමම විනද්ශ විනිමය සාමානයනයන් වාිජජ බ ැංකු හරහා ල නේ. භාණ්ඩ හා නවවා
තනයනය සඳහා සහ විනද්ශයන්ට කරනු ලබන නවනත් විවිධ නගවීම් සිදු කළ පසු
යම් විනද්ශ විනිමය අතිිදක්තයක් නේ නම් වාිජජ බ ැංකු විසින් එය මහ බ ැංකුවට
විකුණනු ල නේ. එනමන්ම රජයට ල නබන විනද්ශීය ණය භාණ්ඩමය වවරූපනයන්
සහ යම් ප්රමාණයක් විනද්ශීය මුදල් වශනයන් ල නේ. නද්ශීය තර්ිකය තුළ අවශය
නගවීම් කිරීම සඳහා විනද්ශීය මුදලින් ල නබන ණය රුපියල් බවට පත් කිරීම අවශය
වන නිසා රජය විසින් එම විනද්ශීය මුදල් මහ බ ැංකුවට විකුණා රුපියල් ලබා ගනී.
නමනව රජනයන් නහෝ වාිජජ බ ැංකු වලින් විනද්ශ විනිමය ිලලී ග නීනම් ී මහ
බ ැංකුව විසින් අළුතින් රුපියල් නිකුත් කිරීම සිදු කරයි. එමඟින් රට තුළ ද නට
පවත්නා මුදල් නතාගයට අළුතින් මුදල් ප්රමාණයක් එකතු වීම සිදුනේ. එනමන්ම, මහ
බ ැංකුව විසින් ිලලී ගන්නා විනද්ශ විනිමය මහ බ ැංකුව විසින් පවත්වානගන යන
රනට්ට විනද්ශ සැංචිතය ටහළ යාමට නේතු නේ.

නමහි ී අවධාරණය කරගත යුතු තවත් ව දගත් කරුණක් වන්නන් රජය නවනුනවන්
විනද්ශීය ණය නගවීම මහ බ ැංකුව විසින් සිදු කරන නිසා ණය තපසු නගවීම සිදුවන
අවවථානේ ී ව සඳහා අවශය වන විනද්ශ විනිමය නවනුනවන් ටට සමාන රුපියල්
අගයක් මහ බ ැංකුවට නගවීමට රජයට සිදුවන බවයි. එය සිදු වන්නන් වාිජජ
බ ැංකුවල පවත්වානගන යනු ලබන රජනේ ක ණුම් හරහා වන අතර, එනව මහ
බ ැංකුව නවත කරනු ලබන රුපියල් නගවීම් නේතුනවන් රට තුළ සැංසරණනයහි
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පවත්නා මුදල් නතාගනේ නහවත් සැංචිත මුදල්වල අඩුවීමක් සිදුනේ. එනමන්ම, රජය
නවනුනවන් මහ බ ැංකුව විනද්ශ ණය නගවන නිසා මහ බ ැංකුව විසින් පවත්වා නගන
යනු ලබන රනට්ට විනද්ශ සැංචිත ප්රමාණය ද ව අනුව අඩු නේ.

නම් අයුිදන් මහ බ ැංකුව විසින් කරනු ලබන විනද්ශ විනිමය ගනුනදනු හරහා මහ
බ ැංකුව විසින් රට තුළ සැංසරණය සඳහා නිකුත් කර ඇති රුපියල් මුදල් නතාගනයහි
නහවත් සැංචිත මුදල් නතාගනයහි අඩු ව ඩිවීම් සිදුවන අතර, සාමානයනයන් එය
හඳුන්වන්නන්

මහ

බ ැංකුනේ

විනද්ශ

වත්කම්

නවනවවීම

තුළින්

රට

තුළ

සැංසරණනයහි පවත්නා මුදල් නතාගනයහි ඇතිවන නවනවවීමක් නලසයි.

නදවනුව, මහ බ ැංකුව විසින් රජය හා වාිජජ බ ැංකු සම

සෘජුවම රුපියල් වලින්

කරනු ලබන ගනුනදනු හරහා ද රට තුළ සැංසරණය වන සමවත මුදල් නතාගනයහි
අඩු ව ඩි වීම සිදුනේ. නමයට අමතරව, මහ බ ැංකු නවවකයන් සඳහා නවවක ව ුප්ප,
විශ්රාම ව ුප්ප නගවීම් යනාදිය සහ මහ බ ැංකුනේ අනනකුත් වත්කම් හා වගීමම් වල
සිදුවන අඩු ව ඩි වීම්ද සැංචිත මුදල් නවනව කිරීමට යම්කිසි බලපෑමක් සිදු කරයි.
නමව නි සෘජුව කරනු ලබන රුපියල් නගවීම් සහ ල බීම් හරහා රට තුළට මහ
බ ැංකුව විසින් නිකුත් කරනු ලබන මුදල් නතාගනයහි සිදුවන නවනවවීම්
හඳුන්වන්නන් මහ බ ැංකුනේ නද්ශීය වත්කම් හරහා සිදුවන නවනවවීම් යනුනවනි.

මහ බ ැංකුව රජය සම

සිදු කරන නමව නි සෘජු ගනුනදනු අතර ප්රධාන ත නක්

ගන්නන් මහ බ ැංකුව විසින් රජනේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ිලලට ග නීම සහ රජයට
තාවකාලික අත්තිකාරම් ස පයීමයි.

රජනේ මුදල් අවශයතා සඳහා රජය විසින් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීම් වලී
මුදල් නීති පනතින් ල බී ඇති බලතල අනුව වවායින් යම් නකාටසක් මහ බ ැංකුනේ
අභිමතය පිදදි සහ සමවත මුදල් ස පයුමට අහිතකර නලස බල නනාපාන පිදදි ිලලී
ග නීමට මහ බ ැංකුවට හ කිය. එනව භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ිලලී ග නීනම් ී එහි
අගයට සමාන මුදල් ප්රමාණයක් නව මුදල් නිකුත් කිරීම් නලස තර්ිකයට මුදා
හ රීම සිදු නේ. එම භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සාමානයනයන් දින 91, දින 182 සහ දින 364
වශනයන් වන නකටිකාලීන වවා වන අතර, වවා කල් පිරුන විට රජය විසින් මහ
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බ ැංකුවට එම කල් පිනරන බිල්පත්වල අගයට සමාන මුදලක් වාිජජ බ ැංකුවල
තිනබන සිය ක ණුම් හරහා නගවිය යුතු නේ. එය රට තුළට මහ බ ැංකුව විසින් නිකුත්
කර ඇති මුදල් නතාගය නහවත් සැංචිත මුදල් අඩුවීමට නේතු නේ.

එනමන්ම, මුදල් නීති පනතට අනුව යම් වර්ෂයක රජනේ ඇවතනම්න්තුගත
තදායනමන් සියයට 10 කට සමාන මුදල් ප්රමාණයක් තාවකාලික අත්තිකාරකමක්
නලස සෑම වර්ෂයක් තරම්භනේීම මහ බ ැංකුව විසින් රජයට ස පයිය යුතුය. එය
සිදු වන්නන් අළුත් මුදල් නිකුත් කිරීමක් තුළින් වන අතර, ව අනුව රට තුළ
සැංසරණයට අළුතින් මුදල් ප්රමාණයක් එකතුවීම සිදුනේ. නමම අත්තිකාරම්
සාමානයනයන් මාස 6 ක කාලයක් සඳහා වන අතර, රජය එම අත්තිකරම් පියවීම
සිදු වන විට එයට සමාන මුදල් ප්රමාණයක් රට තුළ තිනබන මුදල් නතාගනයන් අඩුවීම
සිදු නේ.

මහ බ ැංකුනේ නව මුදල් නිකුත් කිරීම්
රුපියල් බිලියන
2013

2014

2015

2016

2017

4.2

89.3

95.5

182.7

83.7

විනද්ශීය වත්කම් නවනවවීම් තුළින්

132.6

158.9

-111.8

-17.6

287.5

නද්ශීය වත්කම් නවනවවීම් තුළින්

-128.4

-69.5

207.2

200.3

-203.9

-163.0

0.9

73.1

250.8

-304.5

රජයට දුන් අත්තිකාරම්

-2.2

34.7

7.2

-68.7

116.5

අනනකුත් වත්කම්/වගීමම්

36.8

-105.1

126.9

17.3

-15.9

සමවත නව මුදල් නිකුත් කිරීම් (සැංචිත
මුදල්)

එනම්,

රජනේ

භාණ්ඩාගාර

බිල්පත්

නවනවවීම්
මූලය - ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුව
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සැංඛයා වගුනවහි ද ක්නවන තකාරයට 2013 සිට 2017 දක්වා වසර 5 ක කාලයක්
තුළ මහ බ ැංකුව විසින් නිකුත් කර ඇති සමවත නව මුදල් ප්රමාණය රුපියල්
බිලියන 455.4 කි. ටහත සඳහන් කල පිදදි එක් එක් වර්ෂය තුළ නව මුදල් නිකුත්
කිරීම් සිදු වී ඇත්නත් මහ බ ැංකුනේ විනද්ශීය වත්කම් නවනවවීම සහ නද්ශීය
වත්කම් නවනවවීම යන නදනකහි වකාබද්ධ ප්රතිඵලයක් වශනයනි. නමහිී
ප හ දිලි වන කරුණත් වන්නන් විනද්ශීය වත්කම් අත්කර ග නීම තුළින් ව ඩි
මුදල් ප්රමාණයක් රටට මුදාහළ වර්ෂයන් වලී එයට සමගාමීව මහ බ ැංකුව
නද්ශීය වත්කම් හරහා මුදාහළ මුදල් ප්රමාණය අඩු කර නගන ඇති බවයි. එයට
ප්රතිවිරුද්ධව විනද්ශීය වත්කම් අත්පත්කර ග නීම හරහා රටට මුදා හිදන නව
මුදල් ප්රමාණය අඩු අවවථාවලී නද්ශීය වත්කම් අත්පත් කර ග නීම තුලින් නව
මුදල් මුදා හ රීම සිදුනේ. ව අනුව, සමවත නව මුදල් නිකුත් කිරීම රට තුළ
උද්ධමනකාරී තත්ත්වය පාලනය කර ගත හ කි අයුිදන් පවත්වා නගන යාම
සිදුනේ. උදාහරණයක් වශනයන් 2017 වසනරහි ී මහ බ ැංකුව විනද්ශීය වත්කම්
අත්පත් කර ග නීම තුළින් රුපියල් බිලියන 287.5 ක නව මුදල් ප්රමාණයක් රටට
මුදාහළ අතර, රට තුළ මුදල් නතාගය නිසි මට්ටටමක පාලනය කිරීම සඳහා නද්ශීය
වත්කම්

හරහා මුදා හ ර තිබූ මුදල් ප්රමාණනයන් රුපියල් බිලියන 203.9 ක

ප්රමාණයක් මහ බ ැංකුව නවත තපසු ලබානගන ඇත. එය සිදුකර ඇත්නත්
විනශ්ෂනයන් මහ බ ැංකුව විසින් ිලල ී නගන තිබූ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වලින්
රුපියල් බිලියන 304.5 ක ප්රමාණයක් ටවත් කරනගන එම තනයෝජනය කර තිබූ
මුදල් මහ බ ැංකුව නවත තපසු නගන්වා ග නීම තුළිනි. ව අනුව, 2017 වසනරහිී
සමවත නව මුදල් නිකුත් කිරීම් ප්රමාණය රුපියල් බිලියන 83.7 ක මට්ටටමක
පවත්වානගන යාමට මහ බ ැංකුවට හ කි වී ඇත. නමයින් ප හ දිලි කිරීමට
උත්සාහ කනේ මහ බ ැංකුව විසින් නව මුදල් නිකුත් කිරීම් සිදු කරන්නන් යම්
පාලනයක් සහිතව රට තුළ උද්ධමනකාරී පීඩනයන් අවම කිරීනම් අරමුණ ඇතිව
බවයි.
මහ බ ැංකුනේ මුදල් ප්රතිපත්ති රාමුව ග න සලකා බ ලීනම්ී 1980 ගණන් වල සිටම
අනුගමනය කරනු ල බූනේ රට තුළ සමවත මුදල් නතාගය පාලනය කිරීම මක න්
උද්ධමනය

පාලනය

කිරීනම්

ක්රියාවලියකි.

නලෝකනේ

නබානහෝ

රටවල

සිදුවන්නාක් නමන් විනශ්ෂනයන් මහ බ ැංකු ප්රතිපත්ති නපාලී අනුපාතික
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උපනයෝගී කර ගනිිලන් උද්ධමනකාරී තත්ත්වය සෘජුව පාලනය කිරීනම් අදහස
ඇතිව ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුව ද නට පවත්වානගන යන මුදල් ප්රතිපත්ති රාමුව
රටට වඩාත් උචිත තකාරයකට සකව කිරීනම් ක්රියාවලියක නිරතව සිම . ව
සඳහා මුදල් නීති පනතට සැංනශෝධනයන් කිරීම අවශය නේ. ටන් ටතා ව දගත්
සැංනශෝධනයක් වනුනේ මහ බ ැංකුව විසින් රජනේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ිලලී
ග නීම සහ රජයට අත්තිකාරම් ස පයීම සම්බන්ධව මුදල් නීති පනනත් ද නට
තිනබන වගන්ති සැංනශෝධනය කිරීමයි. මහ බ ැංකුවට ව තුළින් රජනේ මුදල්
අවශයතා සම්බන්ධව සිදුවන නව මුදල් නිකුත් කිරීම් ව ළ ක්වීමටත් ව අනුව
වඩාත් වවාධීනව සිය මුදල් ප්රතිපත්තිය පවත්වානගන යාම තුළින් උද්ධමන
තත්ත්වයන් ද නටත් වඩා ක්රියාකාරී නලස පාලනය කිරීමටත් අවවථාව
ස ලනසනු ඇත. මුදල් නීති පනතට සිදු කිරීමට අනප්පක්ිත නමම සැංනශෝධන
රජනේ අමාතය මණ්ඩලය මඟින් ද නටමත් අනුමත කර ඇති අතර, එම
සැංනශෝධන 2019 වර්ෂය අවසන් වන විට සිදු කර, 2020 වර්ෂනේ සිට නව මුදල්
ප්රතිපත්ති රාමුව ක්රියාත්මක කිරීමට මහ බ ැංකුව ද නට අවශය ක්රියාමාර්ග
ගනිිලන් සිම .

වවර්ණා ගුණරත්න
සහකාර අධිපති
ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුව
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