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ශ්රී ලංකාවේ මුදල්  ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම සහ මහ බැංකුකරණවයහි 

මූලිකාංග:  අතීතය, වර්තමානය සහ අනාගතය  

 

සාරාංශය 

කමම ලිපිකයහි ප්රධාන අරමුණ වන්කන් ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව මුදල් ප්රතිපත්තතිය  

ක්රියාත්තම  කිරීම සඳහා 2020 වසර වන විට අකේක්සිත නමයශීලී උද්ධමන ඉලක්ස  රණ 

රාමුව (flexible inflation targeting framework) කවත ගමන් කිරීකේ ක්රියාවලිය පිළිබඳව 

මහජනතාව දැනුේවත්ත කිරීමයි. කමම ලිපිය  මඟින් අතීතකේ සිට ශ්රී ලං ාකේ මුදල් 

ප්රතිපත්තති ක්රියාවලිය වි ාශනය වී ඇති ආ ාරයද, වරින්වර  විවිධ වූ මුදල් සහ විනිමය 

අනුපාති  ප්රතිපත්තති ක්රම අනුගමනය කිරීම සඳහා පදනේ වූ කේතු සාධ ද පැහැදිලි 

 රනු ලබයි. වර්තමානකේදී, මහ බැංකු රණකයහි ජාතයන්තර වශකයන් ප්රශ්තම 

ක්රමය කලස නමයශීලී උද්ධමන ඉලක්ස  රණය මගින් තිරසාර පදනමකින් යුතුව 

උද්ධමනය අඩු මට්ටම  පවත්තවා ගැනීමට හැකියාව ලබා කදන අතර, එය ඉහළ සහ 

්ථායී ආර්ි  වර්ධන මාවතක්ස ළඟා  ර ගැනීමට උප ාරී කේ. කයෝජිත නමයශීලී 

උද්ධමන ඉලක්ස  රණ රාමුව යටකත්ත ශ්රී ලං ාකේ අකේක්සෂා පිළිබඳව සහ විනිමය 

අනුපාති ය තීරණය කිරීමට අදාළව මහ බැංකුකේ දැක්සම සේබන්ධකයන් පවතින වැරදි 

ආ ල්ප ගණනාවක්ස සඳහා පැහැදිලි කිරීමක්ස කමම ලිපිය මගින් ලබාකදයි.   
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1. හැඳින්නීම 

වසර දහය ට අධි   ාලයක්ස පුරා උද්ධමනය තනි අගය  මට්ටකේ පවත්තවාකගන යෑම තුළින් 

ලබාගත්ත සාර්ථ ත්තවය ආයතනි ගත කිරීකේ අරමුණ ඇතිව, 2020 වන විට ශ්රී ලං ාකේ මුදල් 

ප්රතිපත්තති රාමුව කලස නමයශීලී උද්ධමන ඉලක්ස  රණය කවත  කයාමු වන බවට ශ්රී ලං ා මහ 

බැංකුව නිකේදනය  ර ඇත. ප්රශ්ත ජාතයන්තර පරිචයන්ට අනුකූලව හඳුන්වා කදන කමම 

කයෝජිත නමයශීලී උද්ධමන රාමුව මගින් මහ බැංකුකේ ප්රධාන අරමුණ කලස මිල ්ථායීතාව 

පවත්තවාකගන යෑම ්ථාපිත කිරීම සහ එම අරමුණ ළඟා  ර ගැනීම සඳහා මහ බැංකුකේ 

වගවීම පවත්තවාකගන යන අතර මහ බැංකුකේ ්වාධීනත්තවය වැඩිදියුණු වනු ඇතැයි අකේක්සෂා 

ක කර්.1 

නව මුදල් ප්රතිපත්තති රාමුව කලස නමයශීලී උද්ධමන ඉලක්ස  රණය කයාදා ගැනීම සඳහා වූ 

ප්රයත්තනයන් පිළිබඳව මහජනතාව දැනුේවත්ත කිරීම සඳහා ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව විසින් 

වැඩසටහන් ගණනාවක්ස පවත්තවා ඇත. ශ්රී ලං ාව තුළ මහ බැංකු රණකේ වි ාශනය පිළිබඳව 

වූ මහජන කද්ශන හා ලිපි, මාධයකේදීන් සඳහා වූ දැනුේවත්ත කිරීකේ වැඩසටහන් කමන්ම, පසුගිය 

වසර කිහිපය පුරා මහ බැංකු වාර්ි  වාර්තා මඟින් දැනුම යාවත්ත ාලීන කිරීේ ද කමම 

ප්රයත්තනයන්ට ඇතුලත්ත කේ. ඒ ්අනුව, මිල ්ථායීතාව තහවුරු  කිරීම සහ එමගින් ශ්රී ලං ාකේ 

ආර්ි  කසෞභාගයය ඉහළ නැංවීමට දාය  වීම සඳහා වන සුවිකේෂී සංකශෝධනයක්ස කලස 

කයෝජිත නමයශීලී උද්ධමන ඉලක්ස  රණ රාමුව කවත පවතින අවධානය ඉහළ යමින් පවතී. 

ශ්රී ලං ාකේ මහ බැංකු රණය සහ මුදල් ප්රතිපත්තතිකයහි වි ාශනය තවදුරටත්ත  පැහැදිලි කිරීම 

සහ කයෝජිත නමයශීලී උද්ධමන ඉලක්ස  රණ රාමුකවහි ප්රධාන ලක්සෂණ පැහැදිලි කිරීම කමම 

ලිපිකයහි අරමුණ කේ. 

කලාව පුරා පවතින මහ බැංකු කවත එම ආර්ි යන්හි මිල ්ථායීතාව පවත්තවාකගන යෑම 

අරමුණු  රගනිමින් මුදල් ප්රතිපත්තතිය ක්රියාත්තම  කිරීම සඳහා බලය පැවරී ඇත.2 මිල 

්ථායීතාව යන්කනන් අදහ් වන්කන්, ආර්ි ය  කපාදු මිල මට්ටම පහළ හා ්ථාවර 

මට්ටම  පවත්තවාකගන යෑමයි. මිල ්ථායීතාව, ඉහළ සහ තිරසාර ආර්ි  වර්ධනයක්ස සහ 

මහජනතාවකේ ඉහළ සුබසාධනය සඳහා අනිවාර්ය අවශයතාවක්ස කලස පුළුල්ව පිළිකගන ඇත. 

මුදල් ප්රතිපත්තතිය මගින් මුදකලහි පිරිවැය සහ ප්රමාණය පාලනය කිරීම හරහා ආර්ි කේ මිල 

්ථායීතාව පවත්තවා ගැනීමට උත්තසාහ දරයි. 

                                                           
1 නම්යශීලී උද්ධම්න ඉලක්කකරණය හදුන්වාදීම්ට අම්තරව, මුදල් නීති පනත සඳහා කරනු ලබන සංශ ෝධන ම්ඟින් මූලය 
අං ශේ අධීක්ෂණ හා නියාම්න රාමුව  ක්තිම්ත් කිරීම් සහ ම්හ බ ංකුශේ පාලනය ව ඩිදියුණු කරනු ඇත යි අශේක්ෂා ශකශේ. 
2 ඉහළ ම්ට්ටශේ ආේික වේධනය, අඩු ශසේවා වියුක්තිය සහ විනිම්ය අනුපාතිකශයහි සේථාවරභාවය යනාදිය මුදල් ප්රතිපත්ීන්හි 
අශනකුත් ඉලක්ක විය හ කිය. 
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රටවල් අතර මුදල් ප්රතිපත්තති කමකහයුේ ක්රම, එම රටවල සාර්ව ආර්ි  සහ මූලය 

කවකළඳකපාළ තත්තත්තව අනුව කවන් කේ. එමනිසා, වර්තමාන කලෝ කේ විවිධ ආ ාරකේ මුදල් 

ප්රතිපත්තති ක්රමකේද දැකිය හැකි කේ. තවද, ආර්ි  හා මූලය අර්ූද කමන්ම ඉහළ යන කවකළඳ 

විවෘතභාවය හා කගෝලීය මූලය ඒ් ාබද්ධතාවට ප්රතිචාර දක්සවමින්  ාලයක්ස මුළුල්කල් මුදල් 

ප්රතිපත්තති රාමු වි ාශනය කවමින් පවතී. මුදල් ප්රතිපත්තති රාමුවක්ස තීරණය කිරීකේදී, මුදල් 

අධි ාරීන් ්වාධීන මුදල් ප්රතිපත්තතිය, ්ථාවර විනිමය අනුපාති  සහ ප්රාේධන ගිණුකේ 

විවෘතභාවය යන එක්සවර සාක්සෂාත්ත  රගත කනාහැකි සාර්ව ආර්ි  ත්රිත්තවය (Impossible 

Trinity) අතර ගැළපීමක්ස  ළ යුතුව ඇත. 

මුදල් ප්රතිපත්තතිකයහි සේකේෂණය, සාර්ව ආර්ි  හා මූලය කවකළඳකපාළ තත්තත්තවයන් මත 

සහ මුදල් ප්රතිපත්තති රාමු කතෝරා ගැනීම මත පදනේ කේ.  මුදල් ප්රතිපත්තති තීරණ හරහා 

ආර්ි  ක්රියා ාර ේ මත බලපෑේ ඇතිවීකේ ක්රියාවලිය මුදල් ප්රතිපත්තති සේකේෂණ 

යාන්රණය කලස අර්ථ දැක්සකේ. නයායාත්තම ව, යේ රට ට, ්ථාවර විකද්ශ විනිමය 

අනුපාති යක්ස පවත්තවා ගැනීම, විවෘත ප්රාේධන ගිණුමක්ස පවත්තවා ගැනීම සහ ්වාධීන මුදල් 

ප්රතිපත්තතියක්ස පවත්තවාගැනීම (කද්ශීය කපාලී අනුපාති  නිදහක් කවන් කිරීකේ හැකියාව) 

යන ත්රිත්තවයම එ වර සාක්සෂාත්ත  ර ගැනීමට කනාහැකිය. ප්රාේධන ගිණුම සංවෘත  ළකහාත්ත, 

කුමන විකද්ශ විනිමය අනුපාති  ක්රමයක්ස යටකත්ත වුවද, මුදල් ප්රතිපත්තතිය කද්ශීය ඉල්ුම මත 

බලපෑේ ඇති  රයි. අකනක්ස අතට, නිදහ් ප්රාේධන සංචලනයක්ස යටකත්ත මුදල් ප්රතිපත්තති 

සේකේෂණය එරකටහි විකද්ශ විනිමය අනුපාති  ක්රමය මත තීරණය කේ. 

ඉහත එ වර සාක්සෂාත්ත  ළ කනාහැකි ත්රිත්තව සාර්ව ආර්ි  වි ල්ප සං ල්පය යටකත්ත, 

ආර්ි කේ සාර්ව ආර්ි  සහ මූලය කවකළඳකපාළ තත්තත්තවයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් 

ආර්ි යන්ට පහත දැක්සකවන පරිදි  අවම වශකයන් මුදල් ප්රතිපත්තති සංකයෝජනයන් තුනක්ස 

තීරණය කිරීමට හැකියාව පවතී. 

i. ්වාධීන මුදල් ප්රතිපත්තතිය අතහැර, විවෘත ප්රාේධන ගිණුමක්ස සහ ්ථාවර විකද්ශ 

විනිමය අනුපාති යක්ස පවත්තවා ගැනීම 

ii. ප්රාේධන ගිණුම පාලනය  රන අතර, ්වාධීන මුදල් ප්රතිපත්තතියක්ස සහ ්ථාවර විකද්ශ 

විනිමය අනුපාති යක්ස පවත්තවා ගැනීම 

iii. නමයශීලී විකද්ශ විනිමය අනුපාති යක්ස සමඟ, විවෘත ප්රාේධන ගිණුමක්ස සහ ්වාධීන 

මුදල් ප්රතිපත්තතියක්ස පවත්තවා ගැනීම 

ඉහත පළමු වන වි ල්පය  ප්රධාන වශකයන්ම, මුදල් මණ්ඩල ක්රමයක්ස, කඩාලරීය රණය කහවත්ත 

කවනත්ත රට  විනිමය භාවිතා වන ක්රමයක්ස කහෝ දෘඪ විනිමය අනුපාති  ක්රමයක්ස ඇතුළත්ත විය 



4 
 

හැකි ්ථාවර විකද්ශ විනිමය අනුපාති  ක්රමයකි. කදවන වි ල්පය  ාලයත්ත සමඟ වඩාත්ත 

භාවිතකයන් ඈත්තවී ඇති  ප්රාේධන පාලනය සේබන්ධකයන් කේ. තුන්වන වි ල්පය යටකත්ත 

ප්රාේධන ගිණුකේ විවෘත භාවයත්ත සමඟින් විකද්ශ විනිමය අනුපාති යට පාවීමට ඉඩ හරින 

අතර, මහ බැංකුවට ්වාධීනව මුදල් ප්රතිපත්තතිය ක්රියාත්තම  කිරීමට ඉඩ සලසනු ලබයි. 

තුන්වන වි ල්පය යටකත්ත මුදල් ප්රතිපත්තති රාමුවට උද්ධමන ඉලක්ස  රණය ඇතුළත්ත වන 

අතර, පළමු සහ කදවන වි ල්ප යටකත්ත විවිධ වූ සාර්ථ ත්තවයකින් යුතුව මුදල් ඉලක්ස  රණය 

ක්රියාත්තම   ළ හැකිය. සමහර රටවල් පාලිත පාකවන විනිමය අනුපාති ය සහ කිසියේ 

දුර ට පාලනය  රන ලද ප්රාේධන ප්රවාහ වැනි අතරමැදි සංකයෝජනයන් යටකත්ත මුදල් 

ප්රතිපත්තතිය ක්රියාත්තම  කිරීමට උත්තසාහ දරනු දැකිය හැකිය (රූප සටහන 01).  

රූප සටහන 01: එකවර සාක්ෂාත් කළ වනාහැකි ත්රිත්ව සාර්ව ආර්ික විකල්ප 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පසුගිය වසර 70    ාලපරිච්කේදය තුළදී, අකනකුත්ත කබාකහෝ රටවල් කමන්ම ශ්රී ලං ාවද ඉහත 

පළමු වි ල්පකේ සිට තුන්වන වි ල්පය දක්සවා ක්රමකයන් ගමන්  ර ඇත. ශ්රී ලං ාවට වඩාත්ත 

සුදුසු මුදල් ප්රතිපත්තති රාමුව වන්කන් තුන්වන වි ල්පය යටකත්ත වන නමයශීලී උද්ධමන 

ඉලක්ස  රණ මුදල් ප්රතිපත්තති රාමුව බව ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ අදහසයි. ක ක් නමුත්ත, 

කයෝජිත නමයශීලී උද්ධමන ඉලක්ස  රණ රාමුකේ ලක්සෂණ විමසීමට කපර පසුගිය වසර 70 තුළ 

කමරට මුදල් ප්රතිපත්තති රාමුකේ වි ාශය ක ටිකයන් සා ච්ඡා කිරීම වැදගත්ත කේ. 

විවෘත ප්රාග්ධන 

ගිණුම් 

  
විකල්ප  (iii) 

උදා: 
1. ක නඩාව  
2. එක්සත් රාජධානිය 
3. යුශරෝපා කලාපශේ 

වි ාල ආේිකයන් 
සහිත රටවල් 
(ජේම්නිය) 

4. ශ්රී ලංකාව ශම්ම් 
දි ාවට ශයාමුශවමින් 
පවී 

විකල්ප   (i) 
උදා: 

1. ශහාංශකාං 
2. යුශරෝපා කලාපශේ 

කුඩා ආේිකයන් 
සහිත රටවල් 

3. ම්හ බ ංකුව  පිහිටුවීම්ට 
ශපර  ශ්රී ලංකාව  

විකල්ප (ii) 
උදා: 

1. ශන්පාලය  

2. 1950 ද කශේ ම් ද භාගශේ සිට 

1970 ද කය ශතක් ශබාශහෝවිට ශ්රී 

ලංකාශේ ශත්රීම් වූශේ ශම්යයි. 
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2. වයවහාර මුදල් මණ්ඩල ක්රමය සහ මහ බැංකුකරණය  

(අ)  වයවහාර මුදල් මණ්ඩල ක්රමවේ සිට මහ බැංකු ක්රමය වවත වයාමුීම 

1950 වසකර්දී ශ්රී ලං ා (ලං ා) මහ බැංකුව පිහිටුවීමට කපරාතුව, කමරට පැවතිකේ ඉන්දීය 

සංචිත බැංකුකේ ගිණුම  ඇති සමාන වටිනා මකින් යුතු ඉන්දියානු රුපියල්වලට අනුකූලව 

්වයංක්රීයව ශ්රී ලං ා රුපියල් නිකුත්ත  රන කහෝ ඉවත්ත  රන වයවහාර මුදල් මණ්ඩල ක්රමයකි. 

කමම  ාලපරිච්කේදය තුළ පැවති වයවහාර මුදල් මණ්ඩල ක්රමය පිළිබඳ වැඩිදුර කතාරතුරු 

පහත දැක්සකවන ලිපි මඟින් ලබාගත හැකිය. 

1. 1949 කනාවැේබර් මාසකේදී කජෝන් එක්ස්ටර් මහතා විසින් රචිත “Report on the 

Establishment of a Central Bank for Ceylon, Sessional Paper XIV – 1949” එක්ස්ටර් 

වාර්තාව 

2. 1962 දී  මහාචාර්ය එච්. ඒ.් ද එ්. ගුණක් ර මහතා විසින් රචිත “From Dependent 

Currency to Central Banking in Ceylon: An Analysis of Monetary Experience 1825-1957” 

(London) 

වයවහාර මුදල් මණ්ඩලය කවනුවට මහ බැංකුව පිහිටුවීම සඳහා එක්ස්ටර් වාර්තාකේ දක්සවා 

ඇති කේතු මූලි ව කදයා ාර කේ.  පළමුව, මුදල් නිකුත්ත කිරීම හා විකද්ශීය කමන්ම කද්ශීය 

වත්ත ේවලට සාකේක්සෂව තැන්පතු නිර්මාණය කිරීම සඳහා ්වාධීන මුදල් පද්ධතියක්ස 

පිහිටුවීකේ අවශයතාවයි. කදවනුව, වාණිජ බැංකුවල ණය ඉහළයෑම හා පහළයෑම පාලනය 

සඳහා බලතල සහිත ආයතනයක්ස පිහිටුවීකේ අවශයතාවයි. මින් පළමු කේතුවට අදාළව 

එක්ස්ටර් මහතා කපන්වා කදන්කන් “වයවහාර මුදල් මණ්ඩලකයහි  ාර්යභාරය 

සේූර්ණකයන්ම අක්රීය ්වභාවයක්ස ගතයුතු බැවින් එමඟින් මුදල් සැපයුම මත කිසිදු 

බලපෑමක්ස එල්ල  ළ කනාහැකි අතර, එබැවින් කගවුේ කේෂකයහි තියුණු උච්චාවචනයන් 

පවතින විටදී එහි පීඩනය සමනය කිරීමට අසමත්ත කේ”. කදවන කේතුවට අදාළව එක්ස්ටර් 

මහතා වැඩිදුරටත්ත සඳහන්  කේ, “වයවහාර මුදල්වලට වඩා කචක්සපත්ත හරහා හුවමාරු  ළ 

හැකි ඉල්ුේ තැන්පතු කලෝ කේ කබාකහාමයක්ස රටවල මුදකල් වඩා වැදගත්ත ප්රකේදයක්ස වී ඇති 

අතර, මුදල් තත්තත්තවය කහෝ වාණිජ බැංකුවල ණය ප්රතිපත්තති කේතුකවන් ඉල්ුේ තැන්පතු 

ප්රමාණකයහි සිදුවන කවන්වීම මගින් වයවහාර මුදල් සැපයුකේ කවන්වීමට වඩා වැඩි 

බලපෑමක්ස ආර්ි යට එල්ල  ර ඇත” යනුකවනි. 

කමම තර් යන් ශ්රී ලං ාවට තවමත්ත වලංගු වන අතර, කද්ශීය ඉල්ුම, සම්ත ඉල්ුමට,  

සාකේක්සෂව ඉතා ඉහළ අගයක්ස ගන්නා ශ්රී ලං ාව වැනි කුඩා විවෘත ආර්ි යක්ස සහිත රටවල් 
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සඳහා වයවහාර මුදල් මණ්ඩල ක්රමය කයෝගය කනාකේ. රකටහි සම්ත මුදල් වගකීේ පියවීම 

සඳහා ප්රමාණවත්ත විකද්ශ විනිමය සංචිත ප්රමාණයක්ස මහ බැංකුව විසින් අඛණ්ඩව පවත්තවා 

ගන්කන් නේ පමණක්ස කමම ක්රමය විේවසනීය කේ. පවතින තත්තත්තවය තුළ, වයවහාර මුදල් 

මණ්ඩලයක්ස සඳහා යළි කයාමු වීම අසාර්ථ  සාර්ව ආර්ි  ගැළපීේ සහ සමාජ සුබසාධනය 

තියුණු කලස පිරිහීම සඳහා කේතු වන අතර, කමම ක්රමය වර්තමානකේ වි ල්පයක්ස කලස 

සැලකිය කනාහැකි බව එමගින් පැහැදිලි කේ. තවද, විශාල විකද්ශීය ණය ක්වා රණ කගවීේ 

අවශයතා සහ සාකේක්සෂව අඩු විකද්ශීය සංචිත පවතින තත්තත්තවයක්ස තුළ සුළු බාහිර 

 ේපනයක්ස මගින් වයවහාර මුදල් මණ්ඩල ක්රමය බිඳවැටීම ට ලක්ස විය හැකිය. එවැනි 

 ේපනය දී, විනිමය අනුපාත සහ කපාලී අනුපාති  කවනුවට මහජනයාට පිරිවැය අධි  මිල 

හා කේතන සේබන්ධ සංකශෝධන කිරීම සිදු කේ.  

කසෝවියට් රුසියාව බිඳ වැටීම, ආජන්ටිනාකේ මුදල් අර්ූදය සහ ආසියානු මූලය අර්ූදකයන් 

පසුව වයවහාර මුදල් මණ්ඩල පිහිටුවීම ක කරහි  නැවත උනන්දුවක්ස ඇති වුවද, අභිමතානුසාරී 

කනාවන මුදල් ප්රතිපත්තති ක්රම හඳුන්වාදීම හරහා උද්ධමනය පාලනය කිරීම කමහි ප්රධාන 

අරමුණ විය. “කඩාලරීය රණය” කලස හඳුන්වන, ඇතැේ රටවල් කවනත්ත රටවල්වල වයවහාර 

මුදල් භාවිතාවට ගනු ලැබීමද එකී අරමුණු සඳහා කයාදා ගන්නා උපක්රම කේ. ක ක් කවතත්ත, 

්ටීේ හැන්ක්ස වැනි වයවහාර මුදල් මණ්ඩල අනුගාමි යන් පවා පිළිගන්නා පරිදි  “මූලය 

අධි ාරියක්ස  සතුව අභයන්තර කහෝ බාහිර වශකයන් විේවසනීය පාලන විචලයයක්ස 

(anchor) ඇත්තනේ පමණක්ස මුදල් සැපයුම පාලනය ළඟා  ර ගත හැකිය. කමම පාලන 

විචලයයයන් අකනයානය වශකයන් බහිෂ් ාර විය යුතු බව අවධාරණය  ළ යුතුය. අභයන්තර 

පාලනයක්ස ඇති  ර ගැනීම සඳහා මූලය අධි ාරිය සතුව කහාඳින් අර්ථ දක්සවා ඇති මුදල් 

ප්රතිපත්තතියක්ස පැවතීම අවශය කේ. උදාහරණයක්ස කලස, කමය උද්ධමන ඉලක්ස යක්ස කහෝ මුදල් 

සැපයුකේ වර්ධනය සඳහා ඉලක්ස යක්ස විය හැකිය”.3 කවනත්ත ආ ාරයකින් කිවකහාත්ත, මහ 

බැංකුව කවනුවට වයවහාර මුදල් මණ්ඩලයක්ස පිහිටුවීම තුළින් අත්ත  ර ගන්නා ප්රතිඵල මනාව 

වයූහගත  රල ලද මුදල් ඉලක්ස  රණය කහෝ උද්ධමන ඉලක්ස  රණය යටකත්ත  සාක්සෂාත්ත 

 ර ගන්නා ප්රතිඵලයම වන්කන්ය. 

(ආ)  විිමය අනුපාතික මත පදනේ මුදල් ප්රතිපත්ති රාමු 

කපාදුකේ ගත්ත  ළ, 1950 වසකර්දී ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව ්ථාපනය කිරීකේ සිට 1977 විවෘත 

ආර්ි  ප්රතිපත්තතිය ක්රියාත්තම   රන කතක්ස ශ්රී ලං ාව අනුගමනය  රන ලද්කද් ්ථාවර 

විකද්ශ විනිමය අනුපාති  ක්රමයකි. කගවුේ කේෂ ගැටුවක්ස කනාතිබීම කේතුකවන් මුල් අවුරුදු 

                                                           
3 හාන්ක්, සේීේ, Sri Lanka: Slaying the Bogey of Inflation Perspective”, Sunday Island, 2008 ශපබරවාරි 10 දින 
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කිහිපකේදී ප්රාේධන පාලන නියමයන් කනාපැවති නමුත්ත, 1950 දශ කේදීම ප්රාේධන පාලන 

නියමයන් හඳුන්වාකදන ලදී. 1970 දශ කේ මුල් අවදිකේදී බිඳ වැකටන කතක්සම, දැඩි විකද්ශ 

විනිමය අනුපාති  ක්රමයක්ස වූ කෙටන් වුඩ්ස් එ ඟතාව යටකත්ත වූ අන්තර්ජාති  මුදල් ක්රමය, 

ශ්රී ලං ාව විසින් අනුගමනය  රන ලදී. 1977 වසකර්දී පාලිත පාකවන විකද්ශ විනිමය අනුපාති  

ක්රමයක්ස හඳුන්වා කදන කතක්සම ්ථාවර විනිමය අනුපාති  ක්රමය ක්රියාත්තම  විය. ්ථාවර 

විනිමය අනුපාති  ක්රමයක්ස යටකත්ත, කද්ශීය උද්ධමනය විකද්ශීය උද්ධමනයට ඍජුව සේබන්ධ 

වීම කේතුකවන් කද්ශීය උද්ධමනය පාලනය කිරීම සඳහා මහ බැංකුවට හැකියාවක්ස කනාපවතින 

අතර, උද්ධමනය පාලනය කිරීම සඳහා ප්ර ාශිත මුදල් පාලන විචලයයක්ස පැවතීම අවශය 

කනාකේ. ක ක් කවතත්ත, ශ්රී ලං ාව ආනයන වියදේ පියවා ගැනීමට ප්රමාණවත්ත පරිදි විකද්ශ 

විනිමය උපයන කතක්ස පමණක්ස ්ථාවර විකද්ශ විනිමය අනුපාති  ක්රමය සාර්ථ ව ක්රියාත්තම  

විය. අපනයන ඉතා කේගකයන් වර්ධනය වන  ාලසීමාවන්හිදී, විකේෂකයන්ම 1950 දශ කේ 

මුල් අවධිකේදී, කද්ශීය අපනයන ප්රවර්ධන ප්රතිපත්තතිවල ප්රතිඵලයක්ස කලස ඇතිවූ විකද්ශ විනිමය 

ඉපැයීේවලට වඩා බාහිර සාධ  මගින් නිර්මාණය වූ විකද්ශ විනිමය ඉපැයීේවල සැලකිය යුතු 

ඉහළ යෑමක්ස ශ්රී ලං ාව තුළ දක්සනට ලැබුණි. කබාකහෝ  ාලපරිච්කේදවලදී, පවත්තනා විකද්ශ 

සංචිත භාවිතය සීමා කිරීම මගින් සහ දැඩි ආනයන සීමාවන් පැනවීම මගින් ්ථාවර විනිමය 

අනුපාතිත ක්රමය පවත්තවාකගන යෑමට මහ බැංකුවට සිදු විය. එම  ාලය තුල පැවතුණ බහුවිද 

්ථායී රණ සහ සංවර්ධන අරමුණු සපුරාලීමටද මහ බැංකුව අසමත්ත විය.  

1977 දී හඳුන්වා දුන් පාලිත පාකවන විනිමය අනුපාති  ක්රමය මගින් මුදල් පද්ධතිය තවදුරටත්ත 

සංකීර්ණ තත්තත්තවය ට පත්තවිය. 1980 දශ කේ මුල් අවධිකේදී මුදල් සම්ත ඉලක්ස  රණ 

රාමුව හඳුන්වාදීකමන් අනතුරුවද විනිමය අනුපාති ය නාමි  ආධාර යක්ස (nominal anchor)  

කලස පැවතුණි. වර්ධනය කවමින් පවතින ද්විත්තව හිඟයක්ස එනේ ජංගම ගිණුකේ හිඟය හා 

අයවැය හිඟයක්ස පවතින අව්ථාව  විනිමය අනුපාති ය පාලනය කිරීම ඉතා අසීරු වූ අතර, 

විනිමය අනුපාති යට ක්රමි ව කවන්වීමට ඉඩහැරීම හා විනිමය අනුපාති ය නිේචිත 

පරාසයක්ස තුළ විචලනය වීමට ඉඩහැරීම වැනි විවිධ  පාලිත පාකවන විනිමය අනුපාති  ක්රමයන් 

පිළිබඳව මහ බැංකුව විවිධ අත්තහදා බැලීේ සිදු  රන ලදී. (රූප සටහන 02: විනිමය අනුපාති  

ක්රම).  

 

 

 



8 
 

 රූප සටහන 02: විිමය අනුපාතික ක්රම 

 

කබාකහෝවිට කමම ප්රයත්තනයන්වල ප්රතිඵලයක්ස කලස මහ බැංකුකේ ජාතයන්තර සංචිත 

පිරිහීමට ලක්සවූ අතර, 2001 ජනවාරි මාසකේ පාකවන විනිමය අනුපාති  ක්රමය නිකේදනය 

කිරීමටත්ත, එයට සමගාමීව මහ බැංකුකේ අරමුණු ක්රමවත්ත කිරීම සඳහා මුදල් නීති පනත 

සංකශෝධනය කිරීමටත්ත එය කේතු විය. 

ශ්රී ලං ාකේ විනිමය අනුපාති  ක්රමවල වි ාශනය සහ විනිමය අනුපාති ය  ළමනා රණය 

පිළිබඳ මහ බැංකුකේ වර්තමාන අදහ් පිළිබඳ කතාරතුරු පහත සඳහන් ලිපි මගින් තවදුරටත්ත 

ලබාගත හැකිය. 

1) ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා,  “ල් ට් සමරු කද්ශනය 2017 - ශ්රී ලං ාකේ මුදල් සහ 

විනිමය අනුපාති  ප්රතිපත්තතිවල වි ාශනය හා කපර දැක්සම”4 

2) ්වර්ණා ගුණරත්තන මහත්තමිය, “විනිමය අනුපාති ය තීරණය කිරීම - ශ්රී ලං ාකේ විනිමය 

අනුපාති  රාමු”, 60 වන සංවත්තසර සැමරුේ කවළුම, ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව, 1950 – 2010, 

2011. 

3) ශ්රී ලං ා  මහ බැංකුව, “විනිමය අනුපාති ය සහ අවප්රමාණය වීකේ ආර්ි  බලපෑම”, 2016 

කදසැේබර්.5 

                                                           
4https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/press/Olcott%20Oration%20Evolution%20of%20Mo
netary%20and%20Exchange%20Rate%20Policy%20and%20%20the%20Way%20Forward.pdf 
5https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/statistics/otherpub/Information_Series_Note_2016120
3_Exchange_Rate_and_Economic_Impact_of_Depreciation_e.pdf 

වයවහාර 

මුදල් 

සංගම්ය 

්ථාවර විනිමය 

අනුපාති ය 

− තනි වයවහාර මුදල් 

− වයවහාර මුදල් පැස 

ක්රමකයන් 

කවන්වන  

විනිමය 

අනුපාති ය 

පුළුල් විචලය  

පරාසයක්ස තුළ 

විනිමය 

අනුපාති ය 

සමිූර්ණකයන්ම 

පාකවන 

මුදල් මණ්ඩලය 

කඩාලරීය රණය 

පරාස සහිත විනිමය 

අනුපාති ය  

− තනි වයවහාර මුදල් 

− වයවහාර මුදල් පැස 

විචලය පටු පරාසයක්ස 

තුළ විනිමය 

අනුපාති ය 

පාලිත පාකවන  

ස්ථාවර නමයශීලි අතරමැදි  ක්රමවේදය 

මූලය: ජාතයන්තර මූලය අරමුදල 
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නූතන කලෝ ය තුළ රටවල් කිහිපයක්ස පමණක්ස මූලය ප්රතිපත්තති රාමුව කලස විනිමය 

අනුපාති ය ඉලක්ස   රනු ලබන අතර, ඊට කේතුව එම රාමුකේ විේවසනීයත්තවය සහති  

කිරීම සඳහා ඉහළ විකද්ශ සංචිත ප්රමාණයක්ස අවශය වීමයි. විනිමය අනුපාති  ඉලක්ස  රණය 

යනු අකේක්සිත කහෝ ූර්ව නිේචිත ඉලක්ස යක්ස තුළ විනිමය අනුපාති ය පවත්තවාකගන යෑම 

සඳහා මහ බැංකුව මගින් කවකළඳකපාළ මැදිහත්ත වීමක්ස සිදු කිරීකේ ක්රියාවලියක්ස කලස අර්ථ 

දක්සවා ඇත. මුදල් ප්රතිපත්තතිය ක්රියාත්තම  කිරීකමහිලා ප්රධාන මුදල් ප්රතිපත්තති උප රණයක්ස 

කලස විනිමය අනුපාති ය සාර්ථ  කලස භාවිතා කිරීමට සිංගේූරුවට හැකිව ඇත. රකට් දළ 

කද්ශීය නිෂ්පාදනය ඉක්සමවා ගිය ආනයන හා අපනයන සමඟ විකද්ශීය කවකළඳාම හා මූලයය 

මත දැඩිව  රඳා පවත්තනා ආර්ි යක්ස කලස, සිංගේූරුකේ උද්ධමනය තීරණය කිරීකමහිලා 

කඵතිහාසි  වැදගත්ත  ාර්යභාරයක්ස විනිමය අනුපාති ය මගින් සිදු  ර ඇත. තවද, 

සිංගේූරුව පාලිත පාකවන විනිමය අනුපාති  ක්රමයක්ස ක්රියාත්තම  කිරීම කේතුකවන්, 

විකේෂකයන් කද්ශීය විකද්ශ විනිමය කවකළඳකපාළ තුළ ඍජු මැදිහත්තවීේ සිදු කිරීම හරහා 

විනිමය අනුපාති ය මනාව  පාලනය  ර ගැනීකේ හැකියාව පවතී. විනිමය අනුපාති යට 

ප්රතිපත්තති පරාසයක්ස තුළ විචලනය වීම සඳහා ඉඩ ලබා දී ඇති අතර, එමගින් මූර්ත ආර්ි කේ 

අසමතුලිතතාවන් මගින් පැන නගින ක ටි ාලීන විචලතාවයන්  සමනය කිරීම සඳහා ඉඩ 

ප්ර්ථා සලසයි. කමම විනිමය අනුපාති ය මත පදනේ වූ මුදල් ප්රතිපත්තතිය යටකත්ත, ඉතා 

නිදහක් ප්රාේධන ගලා යෑේ සහ ගලා ඒේ් සඳහා ඉඩ සැලකසන අතර, විනිමය අනුපාති  

්ථාවරත්තවය සහති  කිරීමට සිංගේපුරුවට හැකියාව පවතී. එකහත්ත කද්ශීය කපාලී අනුපාති  

සහ මුදල් සැපයුම පිළිබඳ පාලනයක්ස සිංගේූරුවට කනාමැත. ක ටි ාලීන සාර්ව ආර්ි  

පීඩනයන්කේ බලපෑම අවම  ර ගනිමින්, විනිමය අනුපාති  මත පදනේ වූ මුදල් ප්රතිපත්තති 

රාමුව සිංගේූරුකේ විනිමය අනුපාති ය හා සාර්ව ආර්ි  මූලධර්ම සමඟ ගැලකපන බව 

සහති   ර තිකබ්. තවදුරටත්ත, ඉහළ රාජය මූලය විනයත්ත, නමයශීලී සාධ  කවකළඳකපාළ, 

ශක්සතිමත්ත මූලය පද්ධතියක්ස කමන්ම නකවෝත්තපාදනද සිංගේූරුකේ විනිමය අනුපාති  මත 

පදනේ වූ මුදල් ප්රතිපත්තති රාමුකේ සාර්ථ ත්තවය සඳහා දාය  වී ඇත. 

ක ක් වුවත්ත, අඛණ්ඩ ජංගම ගිණුකේ හිඟයක්ස සහ අයවැය හිඟයක්ස පවතින කමන්ම 

සාකේක්සෂව ඉහළ ණය ක්වා රණ කගවීේ සහිත ශ්රී ලං ාව වැනි රට ට විනිමය අනුපාති ය 

මත පදනේ වූ මුදල් ප්රතිපත්තති රාමුවක්ස සුදුසු කනාකේ. එකමන්ම, විනිමය අනුපාති ය යේ 

මට්ටම  පවත්තවා ගැනීමට ගන්නා වූ ක්රියාමාර්ග තුළින්  රකට් සීමිත වූ විකද්ශ විනිමය සංචිත 

ප්රමාණයට බලපෑේ එල්ල විය හැකිය. තවද, කමබඳු රාමුවක්ස සාර්ථ  වීමට නේ අයවැය 

අතිරික්සතයක්ස, නිෂ්පාදන, සාධ  සහ මූලය කවකළඳකපාළක්ස වැනි වඩාත්ත ශක්සතිමත්ත සාර්ව 

ආර්ි  මූලධර්ම පැවතීම,  කමන්ම වඩාත්ත ්ථායී හා කනාකවන් ප්රතිපත්තති පැවතීමද  අවශය 

කේ.    
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(ඇ) මුදල් ඉලක්කකරණවේ සිට නමයශීලී උද්ධමන ඉලක්කකරණය වවත 

1977 වර්ෂකේදී එකතක්ස භාවිතා වූ ්ථාවර විකද්ශ විනිමය අනුපාති  ක්රමය අතහැර දැමීකමන් 

අනතුරුව, ශ්රී ලං ාකේ  මුදල් ප්රතිපත්තති රාමුව තුළ ඒ් දක්සවා ද්විතීයි   ාර්යභාරයක්ස සිදු  ළ 

කපාලී අනුපාති  සහ මුදල් සම්ත කවත වැදගත්ත  ාර්යභාරයක්ස පැවරිණි. 1980 දශ කේ මුල් 

භාගකේදී ශ්රී ලං ාව මුදල් ප්රතිපත්තතිය කලස මුදල් සම්ත ඉලක්ස  රණ රාමුව හඳුන්වා කදන 

ලදී. කමම රාමුව තුළ මුදල් ප්රතිපත්තති අරමුණු ළඟා  ර ගැනීම සඳහා මහ බැංකුකේ මුදල් 

ප්රතිපත්තති උප රණ මගින් සිය කමකහයුේ ඉලක්ස ය වන සංචිත මුදල් (පදනේ මුදල්/අධි බලැති 

මුදල්) සහ අතරමැදි ඉලක්ස ය වන පුළුල් මුදල් හැසිරවීම සිදු  රනු ලබයි.  කමම රාමුව යටකත්ත 

අවශය ක කරන වාර්ි  මුදල් වැඩසටහන පිළිබඳව 1982 මහ බැංකු වාර්ි  වාර්තාකේ පහත 

දැක්සකවන පරිදි සඳහන්  ර ඇත. "ආර්ි කේ මූර්ත වර්ධනය, ඇ්තකේන්තු  ළ මිල ඉහළ 

යෑකේ අනුපාති ය, වැඩිවන මූලය රණය සැලකිල්ලට ගනිමින්, ආර්ි ය තුළ මූලය සහ මූර්ත 

නිෂ්පාදන ප්රමාණයන් අතර මනා ගැලපීමක්ස පවත්තවා ගැනීම අරභයා අභිමත මුලය ඉලක්ස යන් 

පිහිටුවන ලදී. විකද්ශීය අංශකේ හැසිරීම සහ රජකේ ණය අවශයතාවයන්හි බලපෑම සල ා 

බැලීකමන් පසුව කමම මූලය ඉලක්ස යන්, කවළඳ බැංකු මගින් කපෞද්ගලි  අංශය කවත සැපයීමට 

ඉඩ සලසනු ලබන ණය ප්රමාණය කලස පරිවර්තනය  රනු ලැබීය. "  

පාලිත පාකවන කහෝ නිදහක් පාකවන විනිමය අනුපාති  සමඟ මුදල් ඉලක්ස  රණ රාමුව 

යටකත්ත අව්ථා කිහිපය දී උද්ධමනය ඉහළ ගියද, එම  ාලවලදී අනුගමනය  ළ  දැඩි මුදල් 

ඉලක්ස  රණය තුළින් උද්ධමනය සාමානය කලස දැරිය හැකි මට්ටම දක්සවා නැවත කගන ඒමට 

ශ්රී ලං ා මහ බැංකුවට හැකි විය. උදාහරණයක්ස කලස, 2008 වසකර්දී උද්ධමනය සියයට  

28   මට්ටමට වඩා ඉහළ ගිය අව්ථාකේදී දැඩි  ාර්තුමය සංචිත මුදල් ඉලක්ස  ක්රියාත්තම  

කිරීම තුළින් ක ටි  ාලයක්ස තුළ  තියුණු කලස උද්ධමන අනුපාති ය පහළට කගන ඒමට හැකි 

විය. එකමන්ම, මුදල් සම්ත ඉලක්ස  රණ සාර්ථ ව ක්රියාත්තම  කිරීම සඳහා අවශයතාවක්ස 

වන නාමි  දළ කද්ශීය නිෂ්පාදිතය (ද.කද්.නි.) සහ පුළුල් මුදල් වර්ධනය අතර සමීප 

සේබන්ධතාව කමන්ම මුදල් වර්ධනය හා උද්ධමනය අතර සමීප සේබන්ධතාව 2009 වසර 

දක්සවා පමණ පැහැදිලිව දක්සනට ලැබුණි.  

ක ක් වුවත්ත, 2009 වසකර් සිට නාමි  ද.කද්.නි. වර්ධනකයහි සහ පුළුල් මුදල් වර්ධනකයහි 

පරතරය සැලකිය යුතු කලස ඉහළ කගා් ඇත. ඉහළ මුදල් සහ ණය වර්ධන තත්තත්තවය දී වුවද, 

උද්ධමනය මැදි තනි අගය  මට්ටකේ පැවතුණි. සාකේක්සෂ වශකයන් මුදල් සහ ණකයහි 

සාමානය වර්ධනය ඉහළ ගිය තත්තත්තවය යටකත්ත වුවද, මහ බැංකුවට උද්ධමනය මැදි තනි 

අගය  මාස 120    ාලයක්ස, එනේ වසර 10    ාලයක්ස, පවත්තවා ගැනීමට හැකිවීම සඳහා 

තාක්සෂණි  නකවෝත්තපාදන සමඟ මහජනතාවකේ හැසිරීේ කවන්වීම ද යේතාක්ස දුර ට 
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බලපාන ලදී. ක ක් වුවත්ත, සඵලදායී  සන්නිකේදනය තුළින් උද්ධමන අකේක්සෂා මැදි තනි 

අගය  පාලනය කිරීමට මහ බැංකුව කගන ඇති ක්රියාමාර්ග කමන්ම උද්ධමනය එම මට්ටකේ 

පවත්තවා ගැනීම සඳහා මහ බැංකුකේ  ැපවීම කේ සඳහා සැලකිය යුතු කලස දාය  වී ඇත. 

1990 දශ ය අග භාගය සහ 2000 දශ කේ මුල් භාගකේදී අකනකුත්ත දියුණු සහ නැගීඑන 

කවකළඳකපාළ ආර්ි යන්හි දක්සනට ලැූ පරිදි, මුදල් සම්ත, උද්ධමන සහ ද.කද්.නි.කයහි 

වර්ධනය  අතර සේබන්ධතාවකයහි බිඳ වැටීමක්ස (රූප සටහන 3 බලන්න) අකේක්සෂා  ළ අතර, 

ඒ් අනුව, මහ බැංකුව, වි ල්ප මුදල් ප්රතිපත්තති රාමු පිළබඳ පර්කේෂණ ශක්සතිමත්ත  රන ලද 

අතර, මුදල් ප්රතිපත්තතිය ක්රියාත්තම  කිරීකේ ක්රියාවලිය යාවත්ත ාලීන කිරීම සඳහා අභයන්තර 

ක්රියාවලියක්ස ආරේභ  රන ලදී. පාකවන විනිමය අනුපාති  ක්රමය ට නැඹුරු වීම සහ මහ 

බැංකුකේ අරමුණු ක්රමවත්ත කිරීමට අමතරව, ඉහත යාවත්ත ාලීන කිරීේ සඳහා මුදල් ප්රතිපත්තති 

 මිටුව (කමය මුදල් මණ්ඩලයට මුදල් ප්රතිපත්තති නිර්කද්ශ ලබාකදන තාක්සෂණි   මිටුවකි) 

හඳුන්වා දීම, මුදල් මණ්ඩලකයහි සාමාජි ත්තවය ඉහළ දැමීම තුළින් මහ බැංකුකේ ් වාධීනත්තවය 

ඉහළ දැමීම, සක්රීය විවට කවකළඳකපාළ  ටයුතු සහ ප්රතිපත්තති කපාලී අනුපාති  ක ාරිකඩෝ 

ප්රකේශය ආරේභ කිරීම, ප්රතිපත්තති කපාලී අනුපාති  පදනේ  ර මුදල් ප්රතිපත්තති ්ථාවරකේ 

සිදු විය හැකි කවන්වීේ පිළිබඳ සංඥා ලබා දීම, මුදල් ප්රතිපත්තති ්ථාවරය පිළිබඳ නිකේදනය 

කිරීමට ඉදිරි දින දර්ශ යක්ස පදනේ  ර ගැනීම, වාර්ි  කපර දැක්සම තුළින් මහ බැංකුව මැදි 

 ාලීනව සිදු කිරීමට නියමිත පුළුල් ප්රතිපත්තති පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම, කපෞද්ගලි  සහ ශා්ීය 

අංශකයහි අදහ් ලබා ගැනීමට මුදල් ප්රතිපත්තති උපකද්ශ   මිටුව පිහිටුවීම, උද්ධමන 

අකේක්සෂා සමීක්සෂණ ආරේභ කිරීම, උද්ධමන දර්ශ ය යාවත්ත ාලීන කිරිමට සහ මූලි  

උද්ධමනය ප්ර ාශයට පත්ත කිරීම සඳහා ජනකල්ඛන සහ සංඛයාකල්ඛන කදපාර්තකේන්තුව 

දිරිමත්ත කිරීම කමන්ම මහ බැංකුකේ තාක්සෂණි   ාර්ය මණ්ඩලකේ ආ ෘති රණ සහ 

පුකරෝ ථන හැකියාවන් ශක්සතිමත්ත කිරීම යනාදිය ඇතුළත්ත කේ.  
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රූප සටහන 03: ශ්රී ලංකාශේ නාමික ද.ශද්.නි වේධනය සහ පුළුල් මුදල් ස පයුශේ වේධනය 

 

 

කමම ප්රවණතාවන් සමඟ, මහ බැංකුව ක්රමකයන් උද්ධමන ඉලක්ස  රණ මුදල් ප්රතිපත්තති 

රාමුවක්ස  කවත කයාමු වී ඇත. මහ බැංකුව විසින් එහි මුදල් ප්රතිපත්තති ඉලක්ස ය කලස, සියයට 4-

6 අතර උද්ධමනයක්ස පවත්තවා ගැනීම ප්ර ාශයට පත්ත  ර ඇති අතර, එය නැගී එන 

ආර්ි යන්හි තිරසාර ආර්ි  ක්රියා ාරිත්තවයක්ස පවත්තවා ගැනීමට උචිත උද්ධමන පරාසයක්ස 

කලස සැලකක්ස. මහ බැංකුව විසින් උද්ධමන සහ ද.කද්.නි.කේ වර්ධනය ඇතුළු ප්රධාන සාර්ව 

ආර්ි  විචලයයන් එහි විභව මට්ටමට සාකේක්සෂව පුකරෝ ථනය  රන අතර, උද්ධමනය 

ඉලක්ස ගත උද්ධමන පරාසකයන් අපගමනය වීේ සඳහා ප්රධාන වශකයන් ප්රතිපත්තති කපාලී 

අනුපාති  වැනි මුදල් ප්රතිපත්තති උප රණ භාවිතකයන් පිළියේ කයදීම සිදු  රයි.  මුදල් 

ප්රතිපත්තතිය ක්රියාත්තම  කිරීකේ ප්රධාන කමකහයුේ ඉලක්ස ය කලස ක ටි  ාලීන අන්තර් බැංකු 

ඒක්සෂණ මුදල් කවකළඳකපාළ කපාලී අනුපාති  ක්රියාත්තම  වන අතර, ක ටි  ාලීන කපාලී 

අනුපාති  අකේක්සිත දිශාවන්ට හැසිරවීම සඳහා විවට කවකළඳ පළ  ටයුතු කයාදා ගැකන්.6 

                                                           
6 ඇතැේ අව්ථාවන්හිදී, මහ බැංකුකේ විවට කවළඳකපාළ  ටයුතු “මුදල් අච්ු ගැසීම” කලස වැරදි කලස අර්ථ ථනය  ර ඇත. 
මුදල් සැපයුේ ක්රියාවලිය පිළිබඳ වඩාත්ත නිවැරදි වි්තර කිරීමක්ස සඳහා ්වර්ණා ගුණරත්තන මහත්තමිය විසින් රචිත පහත ලිපිය 

කියවන්න, “Money Printing; Is there a proper control?”, 2018  
(https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/statistics/otherpub/ 
Article_on_Does_Central_Bank_of_Sri_Lanka_Print_Money_with_a_Proper_Control_e.pdf) 
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පුළුල් මුදල් වර්ධනකේ සාමානයය (1997-2009)

පුළුල් මුදල් වර්ධනය

නාමි  ද.කද්.නි වර්ධනකේ සාමානයය (1997-2009)

නාමි  ද.කද්.නි වර්ධනය 

නාමි  ද.කද්.නි වර්ධනකේ සාමානයය(2010 – 2017)

සි
ය
ය
ට

 

 පුළුල් මුදල් වර්ධනකේ සාමානයය(2010-2017) 

https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/statistics/otherpub/
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්ථාවර විනිමය අනුපාති යක්ස කහෝ ඉලක්ස ගත විනිමය අනුපාති යක්ස පවත්තවා ගැනීමකින් 

කතාරව විනිමය අනුපාති යට නිදහක් පාවීමට ඉඩ සලසා ඇති අතර, මහ බැංකුව විසින් 

කද්ශීය විකද්ශ විනිමය කවකළඳපළට මැදිහත්ත වී, කද්ශීය හා විකද්ශීය සමකේක්සෂණ ක්රියා ාර ේ  

හරහා ඇති වන අනිසි උච්චාවචනයන් සීමා කිරීමට සහ විකද්ශ සංචිත රැ්කිරීම සඳහා 

 ටයුතු  රයි. මහ බැංකුව විසින් අකනකුත්ත සාර්ව ආර්ි  දර්ශ යන් වන සංචිත මුදල්හි 

කවන්වීේ, පුළුල් මුදල් සැපයුම, ණය ලබා දීේ, කවකළඳකපාළ ණය හා තැන්පතු කපාලී 

අනුපාති , පදනේ ඵලදා වක්රය, කගවුේ කේෂකේ වර්ධනය, නාමි  හා මූර්ත විනිමය 

අනුපාති , රාජය මූලය අංශකේ වර්ධනය, මූර්ත අංශකේ වර්ධනය පිළිබඳ ඉදිරි දර්ශ , මතුපිට 

උද්ධමනය, මූලි  උද්ධමනය, ආහාර සහ ආහාර කනාවන උද්ධමනය, පරිපාලිත මිල 

සංකශෝධන ඇතුළු දර්ශ  ගණනාවක්ස අඛණ්ඩව අධීක්සෂණය  රනු ලබන අතර, කමය ඉදිරි 

දැක්සමක්ස සහිත දත්තත මත පදනේ වූ මුදල් ප්රතිපත්තති ප්රකේශය තුළ මුදල් ප්රතිපත්තති තීරණ 

ගැනීම සඳහා මඟ කපන්වීමට උප ාරී කේ. මුදල් ප්රතිපත්තති සැ සීකේ ක්රියාවලිකයහි මෑත 

 ාලීන ප්රවණතා පිළිබඳ පහත ලිපි මගින් පැහැදිලි ක කර්.  

1. ශ්රී ලං ා මහ බැංකු වාර්තාව 2015, විකේෂ සටහන් 10: "ශ්රී ලං ාකේ මුදල් 

ප්රතිපත්තති රාමුව නවී රණය කිරීම" 

2. ශ්රී ලං ා මහ බැංකු වාර්තාව 2016, විකේෂ සටහන 1: "ශ්රී ලං ාකේ මුදල් 

ප්රතිපත්තති වි ේකල්ෂණය සඳහා ආ ෘති මත පදනේ වූ ප්රකේශයක්ස" 

3. සී අමරක් ර, ආර් ආනන්ද්, කක්ස ඇහැකල්කපාළ, එච් ඒ් නාය , වී ජයවික්රම, 

එ් කජගජීවන්, සී ක ාබර්, ටී නුගකවල, එ් ේකලාට්නික ාේ, ඒ් කරකමෝ, පී 

කවනුගනන් සහ ආර් යටිගේමන “An Open Economy Quarterly Projection Model 

for Sri Lanka”, IMF Working Paper, 2018  ජුනි. 

 

2017 වසකර්දී මහ බැංකුව විසින් එහි මැදි  ාලීන මුදල් ප්රතිපත්තති රාමුව කලස නමයශීලී 

උද්ධමන ඉලක්ස  රණය නිල වශකයන් ප්ර ාශයට පත්ත  රන ලදී.  මුදල් නීති පනකත්ත 

සංකශෝධන සඳහා දැනටමත්ත ශ්රී ලං ා රජය විසින් කේ සඳහා  ැබිනට් අනුමැතිය ලබා දී ඇත. 

කේ අතර, ජාතයන්තර මූලය අරමුදල විසින් වි්තීර්ණ ණය පහසු ේ වැඩසටහන සඳහා 

උද්ධමන ඉලක්ස  ඇතුළත්ත  ර ඇති අතර, ශ්රී ලං ාකේ උද්ධමන ඉලක්ස  රණයට අදාළ 

සූදානම ඇගයීම සඳහා සහ ආ ෘති රණ හා පුකරෝ ථන සඳහා කමන්ම නීති සංකශෝධන 

ක ටුේපත්ත කිරීම සඳහා අවශය තාක්සෂණි  සහායද ලබා දී ඇත.    

නමයශීලී උද්ධමනය ඉලක්ස  රණය දැනට කගෝලීය මහ බැංකු රණය තුළ ප්රශ්තම මුදල් 

ප්රතිපත්තති රාමුව කලස සැලකක්ස (රූප සටහන 04 බලන්න). ප්රාකයෝගි  වශකයන් ගත්ත  ළ 
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කලෝ කේ කිසිදු රටක්ස "දැඩි උද්ධමන ඉලක්ස  රණයක්ස" ක්රියාත්තම  කනා රන අතර, උද්ධමන 

ඉලක්ස  රණකේ ප්රාකයෝගි  භාවිතය කලස "නමයශීලී උද්ධමන ඉලක්ස  රණය" හඳුන්වා දිය 

හැකිය. ලා(ර්)් ්කවන්සන් (Lars Svensson) ට අනුව, “නමයශීලී උද්ධමන ඉලක්ස  රණකේදී 

මුදල් ප්රතිපත්තතිය තුළින් උද්ධමනය,  උද්ධමන ඉලක්ස ය වටා ් ථාවර කිරීම හා මූර්ත ආර්ි ය 

්ථාවර කිරීම අරමුණු  රන අතර, දැඩි උද්ධමන ඉලක්ස  රණය දී මූර්ත ආර්ි  

්ථායීතාව සල ා කනාබලන අතර, උද්ධමනය ්ථායී රණය පමණක්ස ඉලක්ස   රයි”.7 කේ 

අනුව,  නමයශීලීභාවය යන්කනන් අදහ් වන්කන් ඉලක්ස ගත පරාසයට පිටතින් පවතින 

උද්ධමනය නැවතත්ත ක්රමකයන් ඉලක්ස ගත මට්ටේ  රා කගන එන අතර, එමගින් මූර්ත 

ආර්ි ය මත ඇති විය හැකි,  අයහපත්ත බලපෑේ අවම  රමින් ප්රතිපත්තති ක්රියාවට නැංවීමයි. 

ඒ අනුව, නමයශීලී උද්ධමන ඉලක්ස  රණය තුළ, මැදි ාලීන උද්ධමන පුකරෝ ථනයන් සිදු 

කිරීම, පුකරෝ තන ඉලක්ස ගත මට්ටේවලින් සිදුවන අපගමනය හඳුනාගැනීම, එවැනි 

අපගමනවලට කේතු විේකල්ෂණය කිරීම සහ අනාගතකේ ඇති විය හැකි එවැනි 

අපගමනයන්වලට සුදුසු ූර්ව ක්රියාමාර්ග ක්රමි ව ක්රියාවට නැංවීම ඇතුළත්ත කේ. අකේක්සිත 

උද්ධමන ඉලක්ස   රා මුදල් ප්රතිපත්තතිය කමකහයවීමට මහ බැංකුවට ්වාධීනත්තවය සලසා දී 

ඇති අතර, මහ බැංකුව විසින්  එම ක්රියාවන් පිළිබඳව වගකිව යුතු කේ. කමම රීති මත පදනේ වූ 

රාමුව මගින්, මුදල් ප්රතිපත්තතිකේ විේවසනීයත්තවය වැඩි  රන අතර, එමගින් සම්ත 

ආර්ි යට අමතර සුභසාධන ප්රතිලාභ අත්තපත්ත  ර කදයි. සාමානයකයන් උද්ධමනය 

ඉලක්ස ගත මට්ටේවල පවතින බවට මූලය කවකළඳකපාළ සහ මහජනතාවට කදනු ලබන 

සහති ය කමයට කේතු වන අතර, එමනිසා උද්ධමනය නැවතත්ත ඉලක්ස ගත මට්ටේ දක්සවා 

රැකගන ඒම සඳහා මහ බැංකුව විසින් ප්රතිපත්තති කපාලී අනුපාති වල සුළු කවන් මක්ස සිදු 

කිරීම ප්රමාණවත්ත කේ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Svensson, Lars, “Flexible inflation targeting – lessons from the financial crisis”, September 2009. 
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රූප සටහන 04: ශලාව පුරා මුදල් ප්රතිපත්ති රාමු - 2016  

 

 

 

 

ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව වර්තමානකේදී ඉහත සඳහන්  ළ නමයශීලී උද්ධමන ඉලක්ස  රණ 

රාමුව කවත 2020 වසර වන විට නැඹුරුවීකේ ක්රියාවලියට අදාළ  ටයුතු අවසන්  රමින් 

පවතියි.8 ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ ප්රමුඛතම අරමුණ මිල ්ථායීතාවය වනු ඇති අතර, මූලය 

පද්ධති ්ථායීතාව ප්රධාන අරමුණක්සව ඉදිරියටත්ත පවතිනු ඇතැයි අකේක්සෂා ක කර්. මහ බැංකු 

 ටයුතුවලින් මහා භාණ්ඩාගාරකේ සහභාගීත්තවය ඉවත්තකිරීම සහ ්වාධීන සාමාජි යන්කේ 

සහභාගීත්තවය ඉහළ නැංවීම මගින් ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ මුදල් ප්රතිපත්තති තීරණ ගැනීකේ 

අංශවල ්වාධීනත්තවය ඉහළ නංවනු ඇත. ක ක් කවතත්ත, මහජනතාවකේ සම්ත 

සුභසාධනය වර්ධනය කිරීම සහ කනාකවන් ප්රතිපත්තති පවත්තවාකගන යෑම සඳහා එ ක් 

වැදගත්ත වන රාජය මූලය හා මුදල් ප්රතිපත්තති සේබන්ධී රණය සඳහා යාන්රණයක්ස ්ථාපිත 

කිරීමද සිදු  රනු ඇත.  ාලානුරූපීව උද්ධමන ඉලක්ස  ්ථාපිත කිරීම සඳහා රජය සමඟ 

එ ඟතා ගිවිසුමක්ස අත්තසන් තැබීමටද අකේක්සෂා ක කර්. ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව විසින් රාජය 

මූලය  අවශයතා මූලයනය කිරීම අත්තහිටවනු ලබන අතර, පවත්තනා තාව ාලි  අත්තති ාරේ 

                                                           
8 නව මූලය ප්රතිපත්තති රාමුකවහි තාක්සෂණි  ලක්සෂණ පිළිබඳව දැනට මහ බැංකුව තුළ සිදු  රමින් පවතින සා ච්ඡාවල ් වභාවය 

පිළිබඳ අදහසක්ස ලබා ගැනීමට ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ 2018 වසර සඳහා වූ වාර්ි  වාර්තාකවහි විකේෂ සටහන 09: "ශ්රී ලං ාව 

තුළ නමයශීලී උද්ධමන ඉලක්ස  රණ සඳහා උද්ධමන ඉලක්ස  කතෝරා ගැනීම" කියවන්න.   

මූලය: ජාතයන්තර මූලය අරමුදල 

 

ප්රතිපත්ති රාමු 
උද්ධම්න 
ඉලක්කකරණය 
 
මුදල් ඉලක්කකරණය 
 
විනිම්ය අනුපාත 
ඉලක්කකරණය 
 
ශවනත්  
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සැපයීම ක්රමකයන් නවතා දැමීම ද සිදු  රනු ඇත. ක ක් කවතත්ත, ද්රවශීලතා  ළමනා රණය 

කිරීකේ අරමුණ ඇතිව ශ්රී ලං ා මහ බැංකුවට අඛණ්ඩව ද්විතීයි  කවකළඳකපාළ තුළ රාජය 

සුරැකුේපත්ත ගනුකදනු කිරීම සඳහා අව්ථාව සලසා කදනු ඇත. ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව විසින් 

නමයශීලී විනිමය අනුපාති  ප්රතිපත්තතියක්ස අනුගමනය  රනු ඇති අතර, බාහිර 

 ේපනයන්කේ බලපෑම දුර්වල කිරීම සඳහා පළමු ආරක්සෂණ පියවර කලස එය ක්රියා රනු ඇත. 

විකද්ශ විනිමය කවකළඳකපාළ තුළ සිදුවන අනිසි විචලනයන් සඳහා මැදිහත්ත වීමට සහ අනාගත 

ණය වගකීේ හා ආනයන ආවරණය සඳහා ආරක්සෂණයක්ස කලස ජාතයන්තර සංචිත 

පවත්තවාකගන යෑම සඳහා ශ්රී ලං ා මහ බැංකුවට තවදුරටත්ත බලය පැවකරනු ඇත. ශ්රී ලං ා මහ 

බැංකුව සිය ක්රියා ාර ේ සඳහා පාර්ලිකේන්තුව සහ මහජනතාව කවත වගකිව යුතු කේ. මුදල් 

ප්රතිපත්තති ක්රියාමාර්ගවල විනිවිදභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා  ාලානුරූපිව මහජනතාව කවත 

වාර්තා නිකුත්ත කිරීමට අකේක්සෂා ක කර්. කේ අතර, පුළුල් සහ වඩාත්ත ද්රවශීලතාවකින් යුතු මූලය 

කවකළඳකපාළක්ස හරහා ආර්ි ය කවත මුදල් ප්රතිපත්තති සංඥා සේකේෂණය කිරීම වඩාත්ත 

කහාඳින් සිදු ක කරන කහයින් මූලය කවකළඳකපාළ වැඩිදියුණු කිරීමට සහකයෝගය ලබාකදන 

අතරම, ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව විසින් මූලය පද්ධති ්ථායීතාව තහවුරු කිරීකේ අරමුණ සහිතව 

සිය අධීක්සෂණ සහ නියාමන රාමුව ශක්සතිමත්ත  රනු ඇත. 

ඉහත වි්තර  ළ පරිදි, මහ බැංකුව  විනිමය අනුපාති  ප්රතිපත්තති ඇතුළත්ත විචක්සෂණශීලී 

මුදල් ප්රතිපත්තති රාමුවක්ස පිළිබඳව තීරණය, රකට් සාර්ව ආර්ි  මූලධර්ම මත රඳා පවතියි. තව 

ද, කමම කතෝරා ගැනීේ සාර්ව ආර්ි  තත්තත්තවයන්කේ කවන්වීේ කමන්ම මහ බැංකු රණකේ 

නයායි  හා ප්රාකයෝගි  නවය රණය සමඟද වි ාශනය කේ. කමය ශ්රී ලං ාව සඳහා ද සතය 

වන අතර, වත්තමන් තත්තත්තවය සහ දිගු ාලයක්ස  පුරා පවතින සාර්ව ආර්ි  ගැටු සඳහා 

අකේක්සිත විසඳුේ, ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව 2020 වසර වන විට නමයශීලී උද්ධමන 

ඉලක්ස  රණය මත පදනේ වූ මුදල් ප්රතිපත්තති රාමුවක්ස භාවිතා කිරීම කවත නැඹුරු  ර ඇත. 

කමය ඉතා කහාඳින් විේකල්ෂණය කිරීකමන් පසු ගනු ලැූ ප්රතිපත්තතිමය තීරණයක්ස වන අතර, 

නමයශීලී උද්ධමන ඉලක්ස  රණය මගින් විනිවිද සහ වගකිවයුතු රාමුවක්ස තුළ දශ යක්ස පුරා 

උද්ධමනය තනි අගය  පවත්තවාකගන යමින් ළඟා  රගත්ත සාර්ථ ත්තවය ආයතනගත කිරීමට 

හැකිවනු ඇතැයි අකේක්සෂා ක කර්. ශ්රී ලං ාව තුළ අතීතකේදී නැවත නැවතත්ත උද්ධමනය 

මහජනතාවකේ ප්රධාන සතුරා කලස ඉ්මතු වී ඇති බව සඳහන් කිරීම කමහිදී වැදගත්ත කේ.  

තිරසාර පදනමකින් යුතුව කමම කපාදු සතුරා පරාජය කිරීම සඳහා මහ බැංකුව අඛණ්ඩව 

ක්රියාමාර්ග ගනු ලබන අතර, එමගින් රකටහි ප්රගතිය උකදසා පවතින ප්රධාන බාධ යක්ස ඉවත්ත 

වනු ඇත.  
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මහජනතාව දැනුේවත්ත කිරීකේ අරමුණ සහිතව "ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව සහ මුදල් ප්රතිපත්තති 

ක්රියාමාර්ග" යන මැයින් තවත්ත ලිපි මාලාවක්ස ඉදිරිකේදී ප්ර ාශයට පත්ත කිරීමට ශ්රී ලං ා මහ 

බැංකුව අකේක්සෂා  රයි.       

 


