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විනිමය අනුපාතිකය සහ අවප්ර්මායේ  ර්ථිකක ප්ර්තිවිපාක 

හැඳින්වීම 

ශ්රීන කාකාේව විනිමය අනුපාතිකය අවප්ර්මායය වීම ේකේහි  තති ීඩනයය සහ විනිමය අනුපාතිකය 

අවප්ර්මායය වීමකින් ර්ථිකකය මත තති විය හැකි ප්ර්තිවිපාක ිළිබඳවව ේේ දියවක විශාක කථාඳහක් 

තති වී තිේේ.  ේමම කථාඳහ තුළ ේඳොේහෝ ේසයින් ඉස්මතු වය කරුණු වන්ේන් විනිමය 

අනුපාතිකය අවප්ර්මායය වීම නිසා රයයය භාණ්නවක මික ඉහළ යාමක් සහ විේේශ යය ඉහළ 

යාමක් සිදුවය ඳවත්, විනිමය අනුපාතිකය අවප්ර්මායය වීම ේකේහි  තති ීඩනයය ේහේතුේවන් 

විනිමය අ්ථබුදයක් හට තුළ නි්ථමායය ේවමින් පවතිය ඳවත්ය. ේකේසේ යමුත්, හටක විේේශ 

විනිමය අනුපාතිකය අවප්ර්මායය වීම හුේදක් අි තකහ ඳකපෑේ පමයක්ම තති කහන්යක් ේයොේව. 

අධිතක්ේසේරු වූ විනිමය අනුපාතිකයක් පවත්වා ේෙය යාම තුිබන් තති විය හැකි ඳකපෑම විනිමය 

අනුපාතිකය අවප්ර්මායය තුිබන් තති වය ඳකපෑමට වනා අි තකහ විය හැකිය.  ේකේසේ ේවතත්, 

විනිමය අනුපාතිකය අවප්ර්මායය වීම තුිබන් තති විය හැකි ඳකපෑම තෙයීමට ේපහ යේමකුට 

විනිමය අනුපාතිකේයි   හැසිරීම ිළිබඳවව පුළුල් අවේඳෝධයක් කඳාෙත යුතුය. එනිසා, ේමම 

ලිිළේයි  අහමුය වන්ේන් විනිමය අනුපාතිකය යනු කුමක්ද? එය වැදෙත් වන්ේන් තයි? විනිමය 

ර්ථිකක ප්ථේ ෂය ේදපා්ථතේේන්තුව 

2016 ේදසැේඳ්ථ මස 23 වැනි දිය 

දැනුේවත් කිරීේේ සටහය 
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අනුපාතිකය තීහයය වන්ේන් ේකේසේද? සහ විනිමය අනුපාතිකේයි  අවප්ර්මායය වීමක ර්ථිකක 

ප්ර්තිවිපාක ිළිබඳවව සහක පැහැදිලි කිරීමක් ඉදිිපපත් කිරීමයි.  

විනිමය අනුපාතිකය 

ේකෝකේ  ේඳොේහෝ හටවල්, ශ්රීන කාකාව තම මුදල් ඒකකය වශේයන් රුිළයක භාවිත කහය ේසේ තම 

හටට රේවනික මුදල් ඒකක භාවිත කහයි. එේසේ තමන්ට රේවනික මුදල් ඒකකයක් භාවිත කහය 

හටකට තවත් හටකට යේ ේෙවීමක් සිදු කළ යුතු වය අවස්ථාවක එම හටට තම මුදල් ඒකකය යේ 

අනුපාතිකයකට හුවමාරු කළ යුතුය. එේසේ යේ හටක මුදල් ඒකකයක් තවත් හටක මුදල් ඒකකයක් 

සමඟ හුවමාරු වය අනුපාතිකය විනිමය අනුපාතිකය වශේයන් හැඳින්ේව.  විනිමය අනුපාතිකය 

ක්ර ම ේදකකට ඉදිිපපත් කළ හැකිය.  එයේ, ේේශීය මුදල් ඒකකයක් මිකදී ෙැනීම සවහා අවශු වය 

විේේශීය මුදල් ඒකක ප්ර්මායය සහ විේේශීය මුදල් ඒකකයක් මික දී ෙැනීම සවහා අවශු වය ේේශීය 

මුදල් ඒකක ෙයය වශේයනි.  ේේ අතිපන් ශ්රීන කාකාව භාවිත කහනුේ  ේදවය ක්ර මයයි.  ඒ අනුව,  

ශ්රීන කාකා රුිළයේකි  විේේශ අෙය ලිලික වශේයන් ප්ර්කාශ ේකේහනුේ  විේේශීය මුදල් ඒකකයක් 

(උදා: එ.ජ. ේනොකහය) මිකදී ෙැනීම සවහා අවශු වය රුිළයල් ෙයය වශේයනි.  විනිමය 

අනුපාතිකය රයයය සහ අපයයයවක මික ේකේහි  ඳකපාය ඳැවින්, ශ්රීන කාකාව වැනි කුනා විව ත 

ර්ථිකකයක් සි ත හටකට විනිමය අනුපාතිකය ඉතා වැදෙත් ේව. ජාතුන්තහ ේවළවාම සහ 

රේයෝජය ේකේහි  ස ජුවම ඳකපෑමක් තති කහය ඳැවින් විනිමය අනුපාතිකය හටක මුදල් 

ප්ර්තිපත්තිය සමඟ ස ජුව සේඳන්ධ ේව.  එමනිසා තම මුදල් සහ ලිකු ප්ර්තිපත්ති හාමුවකට අනුූලක 

වය රකාහේ  විනිමය අනුපාතික ක්ර මයක් නි්ථයය කහ පවත්වා ෙැනීම ඕයෑම හටක මහ ඳැාකුව 

ේහෝ ලිකු අධිකාිපය මත පැවරී තති ප්ර්ධාය වෙීමමක් ේවයි. 

විනිමය අනුපාතික ක්ර ම 

හටකට තම විනිමය අනුපාතික ප්ර්තිපත්තිය වශේයන් අනුෙමයය කළ හැකි විනිමය අනුපාතික ක්ර ම 

රැසක් තත.  එි කා ප්ර්ධාය වශේයන් ෙැේයය විනිමය අනුපාතික ක්ර ම ේදක වන්ේන් ස්ථාවහ 

විනිමය අනුපාතික ප්ර්තිපත්තිය සහ නිදහේසේ පාේවය විනිමය අනුපාතික ප්ර්තිපත්තියයි.  ස්ථාවහ 

විනිමය අනුපාතික ප්ර්තිපත්තිය තුළ දී එක් මුදල් ඒකකයක් තවත් මුදල් ඒකකයක් සමඟ හුවමාරු 

වය අනුපාතිකය මහ ඳැාකුව ේහෝ ලිකු අධිකාිපය විසින් තීහයය කහනු කඳය අතහ, නිදහේසේ 

පාේවය විනිමය අනුපාතික ප්ර්තිපත්තිය තුළ දී හටක ේේශීය මුදල් ඒකකේ  අෙය තම හේේ විේේශ 

විනිමය ේවළවේපොළ තුළ පවතිය සැපයුේ සහ ඉල්ලුේ තත්ත්වයන් මත නිදහේසේ තීහයය ේව. 

ස්ථාවහ විනිමය අනුපාතික ප්ර්තිපත්තිය යටේත් හටවල් සාමායුේයන් තම විනිමය අනුපාතිකය 

එ.ජ. ේනොකහය, යූේහෝ වැනි මුදල් ඒකකයන්ට සාේේක්ෂව ස්ථාවහ මේටමක පවත්වා ෙනු කැබුවත්, 
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ේනොහකය සහ යූේහෝ වැනි මුදල් ඒකක ේවළවේපොළ තුළ නිදහේසේ තීහයය වය ඳැවින් ස්ථාවහ 

විනිමය අනුපාතික ප්ර්තිපත්තිය යටේත් එම හටවක විනිමය අනුපාතිකය ද ඒකාකාහව ේවළවේපොළ 

හැසිරීම මත තීහයය ේව. මීට අමතහව, ස්ථාවහ සහ නිදහේසේ පාේවය විනිමය අනුපාතිකයන්ට 

අතහමැදි විනිමය අනුපාතික ක්ර ම රැසක් තති අතහ තම හේේ මුදල් ඒකකය ේවයත් හටක මුදල් 

ඒකකයට සේඳන්ධ කිරීම සහ යේ පහාසයක් තුළ විනිමය අනුපාතිකය ේවයස් වීමට ඉන හැරීම 

වැනි ක්ර ම ඒ අතහ ප්ර්ධාය ේව.   

විේේශ විනිමය හා සේඳන්ධ ඉල්ලුේ හා සැපයුේ ඳකේවෙයන්ට ප්ර්තිාාහ දක්වමින් නිදහේසේ තීහයය 

වීමට අවකාශ තති ඳැවින් සහ මහ ඳැාකුේව ේහෝ ලිකු අධිකාිපේ  කිසිදු මැදහත් වීමකින් ේතොහව 

විේේශ විනිමය ේවළවේපොේළේ තති අසමතුලිතතාවන් ඉවත් වය ඳැවින් නිදහේසේ පාේවය විනිමය 

අනුපාතික ප්ර්තිපත්තිය කා්ථයක්ෂම සහ ඉහළ විනිවිදභාවයකින් යුක්ත ඳව ිළිබෙැේන්.  එේසේම, 

විේේශ විනිමය ේවළවේපොළ ේවත මැදිහත් වීම අතුවශු ේහෝ ඒ සවහා ඳැීමමක් ේයොමැති ඳැවින් 

නිදහේසේ පාේවය විනිමය අනුපාතික ප්ර්තිපත්තියක් යටේත් දී මහ ඳැාකුව විසින් විශාක සාිතත 

ප්ර්මායයක් පවත්වාේෙය යාම අවශු ේයොේව.  මීට ප්ර්තිවිරුේධ ස්ථාවහ ේහෝ පාලිත යමු විනිමය 

අනුපාතික ක්ර ම යටේත් දී මහ ඳැාකු විේේශ විනිමය ේවළවේපොළ ේවත ්රමවශීකතාවය සැපයීමට 

සූදායේව සිටිය යුතු අතහ, එවන් අවස්ථාවක දී ප්ර්ේයෝජයයට ෙැනීම සවහා ඉහළ විේේශ සාිතත 

ප්ර්මායයක් පවත්වා ෙත යුතු ය.  ේකේසේ  වුවත්, නිදහේසේ පාේවය විනිමය අනුපාතික ප්ර්තිපත්තියක් 

අනුෙමයය කහය හටක වුව ද මහ ඳැාකුවට ේහෝ ලිකු අධිකාිපයට අවශු විේටක සිය ේේශීය 

විේේශ විනිමය ේවළවේපොළ ේවත මැදිහත් වීේේ හැකියාව පවතිය අතහ, එම මැදිහත් වීේේ අහමුය 

වන්ේන් විනිමය අනුපාතිකේයි  අයවශු සහ විශාක උ්චාාවායයන් පාකයය කහ ෙැනීමත්, 

විේේශ සාිතත ඉහළ යාවා ෙැනීමත් ය.   

ශ්රීන කාකාේව විනිමය අනුපාතික ප්ර්තිපත්තිය 

ශ්රීන කාකාේව විනිමය අනුපාතික ප්ර්තිපත්තිය 1948 ස්ථාවහ විනිමය අනුපාතික ප්ර්තිපත්තියක සිට 

2001 වසහ වය විට නිදහේසේ පාේවය / යමු විනිමය අනුපාතික ප්ර්තිපත්තියක් දක්වා ක්ර මිකව 

විකාශය වී තත. 1977 වසේ්ථ සිට යේ නිශ්ිතත පහාසයක් තුළ ේවයස් වය පාලිත යමු විනිමය 

අනුපාතික ප්ර්තිපත්තියක් අනුෙමයය කළ ශ්රීන කාකාව 2001 වසේ්ථ ජයවාිප මාසේ  සිට නිදහේසේ 

පාේවය විනිමය අනුපාතික ප්ර්තිපත්තියක් ේවත ේයොමු වූ අතහ, ඒ සවහා ඳකපෑ ප්ර්ධායම ේහේතුව 

වූේ  විේේශීය සාිතත අඛණ්නව පහළ යෑම තුිබන් තති වූ අි තකහ ඳකපෑේ අවම කහ ෙැනීේේ 

අවශුතාවයයි. ේමම ප්ර්තිපත්තිමය තීහයයත් සමඟ ශ්රීන කාකා මහ ඳැාකුව ේපහ තීහයය කහය කද 

අනුපාතිකයකට විේේශ විනිමය මිකදී ෙැනීම සහ විකිණීම යතහ කේළේය.  ේකේසේ යමුත්, අයවශු, 
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තීව්රත උ්චාාවායයන් පාකයය කිරීම සහ සාිතත ව්ථධයය කහ ෙැනීම සවහා අවශු විේටක 

ේවළවේපොළ මිකට රසන්ය අෙයකට විේේශ විනිමය විකිණීේමන්  හා මිකට ෙැනීේමන් මැදිහත් 

වීම සවහා ශ්රීන කාකා මහ ඳැාකුව ද ේපහ සවහන් කළ පිපදි ේේශීය විේේශ විනිමය ේවළවේපොේළේ 

ක්රිසයාකාිපත්වය ේකේහි  නිහන්තහ අවධායේයන් සිටියි. 

ශ්රීන කාකා රුිළයේකි  ඳාි හ අෙය තීහයය වය රකාහය 

ශ්රීන කාකාව ව්ථතමායේ  දී පාේවය විනිමය අනුපාතික ප්ර්තිපත්තියක් අනුෙමයය කහය ඳැවින්,  

ශ්රීන කාකා රුිළයේකි  ඳාි හ අෙය ප්ර්ධාය වශේයන් තීහයය වනුේ  ර්ථිකකය තුළ විේේශ විනිමය 

සැපයුම සහ ඉල්ලුමට අනුව ය. විේේශ විනිමය සැපයුම තීහයය වන්ේන් අපයයය රදායම, 

විේේශීය ේසේවා නියුක්තිකයන්ේේ ේප්ර්ේෂය, සාාාහක ඉපැයීේ, විේේශීය රේයෝජය කැබීේ සහ 

විේේශ යය කැබීේ රදී වශේයන් හට ේවත කැේඳය විේේශ විනිමය ප්ර්මායය මත වය අතහ විේේශ 

විනිමය සවහා වය ඉල්ලුම තීහයය වන්ේන් රයයය වියදම සහ විේේශ යය ේසේවාකහය ේෙවීේ 

වැනි  විේේශ විනිමය ේෙවීේ ප්ර්මායය මත ය. ඒ අනුව, ේේශීය විේේශ විනිමය ේවළවේපොළ තුළ 

රුිළයේල් ඳාි හ අෙය තීහයය වන්ේන් හේේ රයයය, අපයයය, විේේශ ේසේවා නියුක්තිකයින්ේේ 

ේප්ර්ේෂය, විේේශීය රේයෝජය, විේේශීය යය හා සේඳන්ධ කැබීේ සහ ේෙවීේ රදිය මත ය.  

ශ්රීන කාකාව සේඳන්ධේයන් ෙත්විට හට ේවත වය විේේශ විනිමය කැබීේ විේේශ විනිමය සවහා වය 

ඉල්ලුමට වනා අඩු මේටමක පවතී.  ඒ අනුව, විේේශීය ජාෙම ගිණුේේ ි ඟය ශ්රීන කාකා ර්ථිකකේ  

කැීඩ ේපේයය කක්ෂයයක් වී තත.  ේෙවුේ තුකයේ  ජාෙම ගිණුේේ ි ඟය ිළයවා ෙැනීම සවහා 

ප්ර්මායවත් විේේශ විනිමය ප්ර්මායයක් ලිකු ගිණුම තුිබන් හට ේවත ේයොකැබුයේහොත්, එම 

තත්ත්වය ස්වයාක්රීායව පාකයය ේකේහනුේ  විනිමය අනුපාතිකය අවප්ර්මායය වීම තුිබනි. එේහත් 

විනිමය අනුපාතිකය අවප්ර්මායය වීම වළක්වා ෙත යුතු වන්ේන් යේ එි දී හේේ නික විේේශ සාිතත 

භාවිත කළ යුතු ය.   

විනිමය අනුපාතිකේ  අතිප්ර්මායය සහ අවප්ර්මායය 

විනිමය අනුපාතිකය ේවළවේපොළ ඉල්ලුම සහ සැපයුම යය ඳකේවෙයන්ට අනුව තීහයය වය 

ඳැවින් එි  හැසිරීම ිළිබඳවව පූ්ථව නිෙමයයන්ට එළඹීම අපහසුය. ඒ අනුව, විනිමය අනුපාතිකය 

අතිප්ර්මායය වීමට ේහෝ අවප්ර්මායය වීමට ඉන තත. ශ්රීන කාකා රුිළයේකි  අෙය අේයකුත් විේේශීය 

වුවහාහ මුදල්වකට සාේේක්ෂව ඉහළ යාම අතිප්ර්මායය වීමක් වශේයන් හුනන්වය අතහ, අේයකුත් 

විේේශ මුදල් ව්ථෙවකට සාේේක්ෂව රුිළයේල් අෙය පහළ යාම අවප්ර්මායය වශේයන් හුනන්වයි. 

උදාහහයයක් වශේයන් එ.ජ.ේනොකහයක් මිකට ෙැනීමට අවශු රුිළයල් ෙයය අඩු වීම රුිළයේල් 

ඳාි හ අෙය ඉහළ යාමක්, එයේ විනිමය අනුපාතිකේ  අතිප්ර්මායය වීමක් වය අතහ, ඒ සවහා 
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අවශු රුිළයල් ෙයය වැි  වීම රුිළයේල් ඳාි හ අෙය පහළ යාමක්, එයේ විනිමය අනුපාතිකේ  

අවප්ර්මායය වීමක් ේව. යමු විනිමය අනුපාතිකය හුනන්වා දීේමන් පසු කාකපිප්චේදදය සමස්තයක් 

වශේයන් ෙත්විට, ශ්රීන කාකා රුිළයේකි  විනිමය අනුපාතිකය අවප්ර්මායය වී තති ඳව පැහැදිලිව 

ේපේයය කක්ෂයයකි. එේසේ වුවද, ශ්රීන කාකා රුිළයේකි  ඳාි හ අෙය අවශුේයන්ම අවප්ර්මායය විය 

යුතු ේයොවය අතහ, හට ේවත කැේඳය විේේශ විනිමය ප්ර්මායය විේේශයන් ේවත කළ යුතු 

ේෙවීේවකට සාේේක්ෂව ඉහළ යන්ේන් යේ විනිමය අනුපාතිකය අතිප්ර්මායය විය හැකිය. එේසේ 

විනිමය අනුපාතිකය අතිප්ර්මායය වූ අවස්ථා ශ්රීන කාකා ඉතිහාසය තුළ වා්ථතා වී තත.  

ශ්රීන කාකාේව විේේශ අාශය සේඳන්ධේයන් ෙත් විට, 2016 වසහ තුළ ේමන්ම පසුගිය වසහ කිි පය 

තුළ දැකිය හැකි කක්ෂයයක් වූේ  අේේක්ෂිත මේටමට වනා අඩු විේේශ විනිමය ඉපැයීේ 

ප්ර්මායයක් සමඟ විේේශ විනිමය ේෙවීේ ඉහළ මේටමක පැවතීමයි.  ේමය, විනිමය අනුපාතිකය මත 

සැකකිය යුතු ීඩනයයක් තති කේළේය.  ේේ සවහා ේෙෝලීය ර්ථිකකේ  තති වූ ේවයස්වීේ සැකකිය 

යුතු ඳකපෑමක් එල්ක කේළේය.  විේශේෂේයන්ම, තේමිපකා එක්සත් ජයපදේ   ේෙනහල් සාිතත 

ඳැාකුව විසින් ේපොලී අනුපාතික ඉහළ යාවනු තතැයි වූ අේේක්ෂාව ේහේතුේවන් සහ ඉන් අයතුරුව 

එහට ප්ර්තිපත්ති ේපොලී අනුපාතික ඉහළ යැාවීම ේහේතුේවන් හජේ  රුිළයල් සුරැකුේපත් ේවළවේපොළ 

ේවතින් විේේශීය රේයෝජය විශාක වශේයන් ඉවත් කහ ෙැනීම විේේශ විනිමය සවහා වූ ඉල්ලුම 

විශාක වශේයන් ඉහළ යාමට ඳකපෑ අතහ, ේේශීය වශේයන් ඉන්ධය ේයොවය රයයය වියදේ ඉහළ 

යාම සහ යය ේසේවාකහය ේෙවීේ ද ේේ සවහා ඳකපෑේවය.  ේකේසේ ේවතත්, විනිමය අනුපාතිකය 

දැි  ේකස අවප්ර්මායය වීම වළක්වා ෙැනීම සවහා මහ ඳැාකුව විේේශ විනිමය ේවළවේපොළ ේවත 

මැදිහත් වී තති අතහ, එය හේටි  දළ නික සාිතත පහළ වැටීමට ේහේතු වී තත.   

ශ්රීන කාකාව සවහා වනා ප්ර්ාේයෝගික විනිමය අනුපාතික ප්ර්තිපත්තිය 

නිදහේසේ පාේවය විනිමය අනුපාතික ප්ර්තිපත්තියක් අනුෙමයය කළ ද, අවශු විේටක විේේශ 

විනිමය ේවළවේපොළ ේවත මැදිහත් වීමට මහ ඳැාකුවට හැකියාව තතත්, නිහන්තහේයන් විේේශීය 

විනිමය ේවළවේපොළ ේවත ්රමවශීකතාවය සපයමින් මැදිහත් වීම ශ්රීන කාකාව වැනි හටකට එතහේ 

ඔේහොත්තු ේයොේදන්යකි.  එේසේ විේේශ විනිමය ්රමවශීකතාවය සැපයීම ේහේතුේවන් හේේ නික සාිතත 

ප්ර්මායය පහළ වැේටය අතහ, නික සාිතත ප්ර්මායවත් මේටමක පවත්වා ෙැනීේේ අියේයෝෙයට 

මුහුය දීමට ද හටට සිදුේව.  ක තීම වශේයන් අතිප්ර්මායය වූ මුදල් ඒකකයක් පවත්වා ෙැනීම නිසා 

රුිළයේකි  විේේශීය තහෙකාිපත්වය අඩු වීම අපයයය ේකේහි  අි තකහ ේකස ඳකපාය ඳැවින්, 

යය ඳහ තති ේයොකහය මා්ථෙ ඔස්ේසේ නික සාිතත ව්ථධයය කහ ෙැනීම අපහසු ේව.  එේසේ 

වුවේහොත්, විේේශ සාිතත ඉහළ යාවා ෙැනීම සවහා විේේශීය යය මත යැීඩමට සිදු ේව.  එවන් 
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වාතාවහයයක් හමුේව, වනා ප්ර්ාේයෝගික වනුේ  ේකටිකාලීයව ශ්රීන කාකා රුිළයක විේේශ මුදල් 

ඒකක සමඟ හුවමාරු වය විනිමය අනුපාතිකය ේේශීය විේේශ විනිමය ේවළවේපොේළේ දැයට තති 

ීඩනයය ලිි ල් කිරීම සවහා අවප්ර්මායය වීමට ඉන සැකසීමත්, ඉන් අයතුරුව ේවළවේපොළ  

ඉල්ලුේ-සැපයුේ තත්ත්වයන් අනුව ක්ර මිකව හැනෙැසීමට ඉන හැරීමත්, කාකයක් පවත්යා තීව්රත 

උ්චාාවායයන් වළක්වා ෙැනීමට සහ විේේශීය සාිතත ව්ථධයය කහ ෙැනීම සවහා පමයක් ශ්රීන කාකා 

මහ ඳැාකුේව මැදිහත් වීම සිදු කිරීමත් ය. 

විනිමය අනුපාතිකය අවප්ර්මායය වීම ර්ථිකකයට සැම විටම අි තකහද?  

ේපහ සවහන් කළ පිපදි විනිමය අනුපාතිකේ  අවප්ර්මායය වීම වශේයන් හුනන්වන්ේන් විේේශීය 

මුදල් ඒකකයක් මිකදී ෙැනීම සවහා අවශු වය ේේශීය මුදල් ඒකක ප්ර්මායය ඉහළ යාමයි.    

විනිමය අනුපාතිකේ  අවප්ර්මායය අවශුේයන්ම හේේ ර්ථිකකය ේකේහි  අි තකහ ඳකපෑේ 

පමයක්ම තති ේයොකහයි.  විනිමය අනුපාතිකය අවප්ර්මායය වීේමන් ර්ථිකකයට යහපත් ඳකපෑේ ද 

තති කහයි.  යමුත්, වනා ප්ර්ාලිත වය මතය වන්ේන් වි නිමය අනුපාතිකය අවප්ර්මායය වීම තුිබන් 

හේේ විේේශීය යය ඉහළ යාමක් සහ රයයය භාණ්නවක මික ඉහළ යාමක් සිදු වය ඳවත්, එනිසා 

විනිමය අනුපාතය අවප්ර්මායය වීම වළක්වා ෙත යුතු ඳවත් ය. ේමවන් ේහේතු නිසා විනිමය 

අනුපාතිකය සුළු වශේයන් ේහෝ අතිප්ර්මායය විය යුතු ඳවට ද යේ වැහදි මත පවතී.  

විනිමය අනුපාතිකය අවප්ර්මායය වීම ේහේතුේවන් රයයය අධධ්ථයමත් වී අපයයය දිිපෙැන්ේවය 

ඳැවින් ේවළව ේශේෂය මත යහපත් ඳකපෑමක් තති ේකේහයි. එවැනි ප්ර්තිපත්තියක් තුිබන් ේේශීයව 

නිෂ්පාදයය කහය විකල්ප භාණ්න පාිපේභෝජයය කිරීම සවහා ේේශීය පාිපේභෝගිකයන් දිිප 

ෙැන්ේවයි. ේේශීය මුදල් ඒකකය අවප්ර්මායය වීේේ දී එම හේටන් ේකෝකේ  අේයකුත් හටවල් 

ේවත භාණ්න අපයයයය කිරීේේ දී දැරීමට සිදුවය ිළිපවැය  අඩු වීම ේහේතුේවන් අපයයය 

තහෙකාිපත්වය වැි  දියුණු ේව. ේේශීය ඉල්ලුම සහ අපයයය ඉහළ යාම ේහේතුේවන් තති වය 

සමස්ත ප්ර්තිලකය ර්ථිකක ව්ථධයය සහ ඉහළ ේසේවා නියුක්තිය ේකේහි  ි තකහ ේකස ඳකපානු 

තත. විනිමය අනුපාතිකය අවප්ර්මායය වීම හජේ  ක්රිසයාකාහකේ මත ඳකපෑේ කළ හැකි අතහ, එය 

රදායේ, වියදේ, විේේශ වුවහාහ මුදලින් සිදු කහය යය ේසේවාකහය ේෙවීේ හා හාජු යය ෙැනීේ 

සහ හජේ  ේයොිළයවූ යය යයාදිය සවහා ඳකපෑේ තති කහයි. අතුවශු භාණ්න වැි  ප්ර්මායයක් 

රයයයය කහය විට විනිමය අනුපාතිකය අවප්ර්මායය වීම මගින් රයයය ර්රි ත ඳදු රදායම ඉහළ 

යනු තත. තවද, විනිමය අනුපාතිකය අවප්ර්මායය වීේේ දී හජය විසින් විේේශ වුවහාහ මුදලින් කඳා 

ෙන්යා යේ නිශ්ිතත යය ප්ර්මායයක් සවහා කැේඳය ේේශීය මුදල් ප්ර්මායය ද වැි  ේව.  
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ේමවැනි ි තකහ ප්ර්තිලක හමුේව වුවද, විනිමය අනුපාතිකේ  අවප්ර්මායය වීම හේේ දිගුකාලීය 

ව්ථධයය සවහා වැදෙත් වය ප්ර්ාේධය භාණ්න ද තතුළු රයයය සවහා වය වියදම ඉහළ යාම නිසා 

අවාසිදායක තත්ත්වයන් ද තති කහයි. තවද, මුදල් අවප්ර්මායය වීේේ දී හේේ විේේශීය මුදලින් 

කඳාේෙය තති ේයොිළයවා ඉතිිපව තති විේේශ යය ේතොෙේයි  ේේශීය මුදල් වටියාකම ඉහළ යයි.  

එේසේ ේයොිළයවා ඉතිිපව තති විේේශීය යය ේතොෙේයි  රුිළයල් වටියාකම ඉහළ ගිය ද, හටකට යේ 

ව්ථෂයක් තතුළත ේෙවීමට සිදු වනුේ  එම යය ේතොෙේයන් යේ ප්ර්මායයක් පමි. 

තවද, විේේශ මුදල්වලින් යය කඳාෙතේහොත් එම යය ේපොලිය සමඟ ේෙවිය හැකි වන්ේන් විේේශ 

මුදලින් රදායම කඳා ෙතේහොත් ේහෝ විේේශ මුදල්වලින් යැවත යය කඳා ෙතේහොත් පමි. විේේශ 

මුදකට සාේේක්ෂව රුිළයේල් අෙය ේකොපමය ේවයස් වුවත් ේෙවිය යුතු යය සහ ේපොලී 

ප්ර්මායේයි  අෙය විේේශීය මුදලින් ෙත් විට කිසිදු ේවයසක් සිදු ේයොේව. එඳැවින් රුිළයේල් අෙය 

අවප්ර්මායය වීම නිසා හජේ  යය ඳහ අතිවිශාක ේකස වැි  වී තතැයි ේකේහය ප්ර්කාශ කරුණු 

හිපහැටි වටහා ේයොේෙය ේකේහය ප්ර්කාශ ේවයි. රුිළයේල් අෙය අවප්ර්මායය ේයොවූේ  යේ 

හජයට බිලියය ෙයයක් ඉතිිප කහෙත හැකිව තිබූ ඳවටත්, එම මුදලින් ේවයත් විශාක සාව්ථධය 

වුාප ති කළ හැකිව තිබුණු ඳවටත් ේකේහය ප්ර්කාශ නිවැහදි ප්ර්කාශයන් ේයොේව. විේශේෂේයන්, 

විශාක අයවැය ි ඟයක් පවතිය සහ විශාක වශේයන් විේේශ ේවළවාේමන් ඳදු අය කහය ශ්රීන කාකාව 

වැනි හටක විනිමය අනුපාතිකය අතිප්ර්මායය වීේමන් අයවැය ි ඟය තවදුහටත් පුළුල් වී එම ි ඟය 

ිළයවීම සවහා තවදුහටත් ේේශීය සහ විේේශීය යය ෙැනීමට සිදුවිය හැකිය.  

ඒ නිසා, ශුේධ ප්ර්තිලකය නිවැහදිව තෙයීම දුෂ්කහ වුව ද ශ්රීන කාකා ර්ථිකකයට රුිළයක අවප්ර්මායය 

වීේේ අි තකහ ප්ර්තිලක පමයක් ේයොව ි තකහ ප්ර්තිලක ද පවතිය ඳව වටහා ෙැනීම වනා වැදෙත් 

ේව.  ශ්රීන කාකා රුිළයේකි  විනිමය අනුපාතිකය අවප්ර්මායය වීම තුිබන් තතිවය අි තකහ ඳකපෑේ 

අවම කිරීමට අතිප්ර්මායේ  ි තකහ ඳකපෑේ ඉවහල් වය අතහ, තතැේවිට එි  ි තකහ ඳකපෑේ 

අි තකහ ඳකපෑේ ඉක්මවා යාමට ද ඉන තත.  

ඒ අනුව ේමි දී කඳා දිය හැකි ප්ර්ධාය පිවුනය වන්ේන් ශ්රීන කාකා රුිළයේකි  විනිමය අනුපාතිකය 

අවප්ර්මායය වීමට ඉන හැරීම තුිබන් ර්ථිකකය මත තතිවය ශුේධ අි තකහ ඳකපෑම, අධිතක්ේසේරු වූ 

විනිමය අනුපාතිකයක් පවත්වාේෙය යාේමන් සහ දී්ථඝ කාකයක් පුහාවට වනා ස්ථාවහ විනිමය 

අනුපාතිකයක් පවත්වා ෙැනීමට මැදිහත් වීේමන් පසු මහ ඳැාකුව එක්වහම තම මැදිහත්වීම යවතා 

දැමීේමන් ර්ථිකකයට තතිවය අයහපත් ඳකපෑම හා සැසීමේේ දී එතහේ විශාක ේයොවය ඳවයි.  

උදාහහය ේකස 2011/2012 සහ 2015 වසහවක සිදු වූ සාිතත අඩු වීම සහ අවප්ර්මායය වීේ 

සාඛුාත්මක දත්ත ේකස ඉදිිපපත් කළ හැකිය. 2012 වසේ්ථ ේපඳහවාිප මාසේ  දී විනිමය 
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අනුපාතිකය වනා යමුශීලීව තීහයය වීමට ඉන හැරීමට ේපහ, 2011 වසේ්ථ දී ශ්රීන කාකා මහ ඳැාකුව 

ේේශීය විේේශීය ේවළවේපොළ ේවත මැදිහත් ේවමින් එ.ජ.ේනොක්ථ මිලියය 3,184 ක් සැපයූ අතහ 

2012 වසේ්ථ පළමු මාස ේදක තුළ දී එ.ජ.ේනොක්ථ මිලියය 977 ක් සැපයීය. ේේ ේහේතුේවන් සාිතත 

සැකකිය යුතු ේකස අඩු වූ අතහ, ශ්රීන කාකා රුිළයක එ.ජ.ේනොකහයට එේහි ව 2011 වසහ අවසායේ  

දී පැවති රුිළයල් 113.90 සිට 2012 අේප්ර්ේල් 26 වය දිය වය විට රුිළයල් 132.55 දක්වා සියයට 

14.07 ක අවප්ර්මායයක් වා්ථතා කේළේය. ේමේකසම 2015 වසේ්ථ සැේතැේඳ්ථ 3 වැනි දිය  

ශ්රීන කාකා මහ ඳැාකුව විනිමය අනුපාතික වනා යමුශීලීව තීහයය වීමට ඉන හැරීමට ේපහ 

එ.ජ.ේනොක්ථ බිලියය 1.9 ක් ශුේධ පදයම මත සැපයූ අතහ, ඉන් පසු සැේතැේඳ්ථ අවසායය වය විට 

රුිළයක එ.ජ.ේනොකහයට එේහි ව සියයට 4.8 කින් අවප්ර්මායය විය. 

ේමවන් තත්ත්වයක් හමුේව වනා ේයෝෙු ප්ර්තිපත්තිය වන්ේන් ේවළවේපොළ ඉල්ලුේ - සැපයුේ 

ඳකේවෙයන්ට අනුව යමුශීලීව විනිමය අනුපාතිකය තීහයය වීමට ඉන හැරීමයි. ේකේසේ වුවද, මහ 

ඳැාකුව විනිමය අනුපාතිකේ  තීව්රත අවප්ර්මායය වීේ වළක්වා ෙැනීම සවහා මැදිහත් වී තති ඳැවින්, 

සිය මැදිහත්වීම සීමා කිරීම සවහා මහ ඳැාකුව ෙන්යා තීහයයක ක්ෂික ප්ර්තිලකයක් ේකස විනිමය 

අනුපාතිකය ඉතා ේකටි කාකයක දී ඉහළ අවප්ර්මායයකට කක් විය හැකි යමුත්, ඉන් අයතුරුව යේ 

ස්ථාවහත්වයකට පත් වනු තත. තවද, ේවළවේපොළ ඳකේවෙයන්ට අනුව විනිමය අනුපාතිකය 

තීහයය වීමට ඉනහැරීම තුිබන් අවශුේයන් ම අවප්ර්මායය වීමක් පමයක් සිදු ේයොවනු තති අතහ, 

හට ේවත කැේඳය විේේශ විනිමය ප්ර්මායය සැකකිය යුතු ේකස ඉහළ යන්ේන් යේ විනිමය 

අනුපාතිකය අතිප්ර්මායය වීමක් වුව ද සිදු විය හැකිය. එේසේ විේේශ විනිමය කැබීේ ඉහළ යන්ේන් 

යේ, එය මැදි සහ දිගුකාලීයව විේේශ සාිතත ප්ර්මායය ඉහළ යාවා ෙැනීමට ද ඉවහල් වනු තත. ේේ 

සවහා සුදුසු වනා තිහසාහ කැබීේ වනුේ  භාණ්න හා ේසේවා අපයයය රදායම ේමන්ම විේේශීය ස ජු 

රේයෝජය වැනි දිගුකාලීය විේේශීය රේයෝජයයි. ශ්රීන කාකාවට වනා පහළ ර්ථිකක මේටමක සිටි 

රසියානු කකාපේ  සමහහ හටවල් අපයයය හා / ේහෝ අපයයයාියමුඛ විේේශීය ස ජු රේයෝජය 

කැබීේ ේහේතුේවන් ව්ථතමායේ  දී ඉහළ ර්ථිකක ව්ථධයයක් ළඟා කහ ේෙය තත. එඳැවින් 

ශ්රීන කාකාව ේෙෝලීය වශේයන් තහෙකාරී, අපයයය ර්ථිකකයක් වශේයන් ප්ර්ාලිත කිරීමට යේ 

ජාතුන්තහ ේවළවේපොළ තුළ අපයයය තහෙකාිපත්වය ඉහළ යාවා ෙැනීම සහ විේේශීය ස ජු 

රේයෝජය කඳා ෙැනීමත් අහමුණු කහෙත් තහෙකාරී විනිමය අනුපාතිකයක් පවත්වා ෙැනීම 

අතුවශු වනු තත.  


