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පුවත්පත් ිවේදනය 

ිකුත් කවේ ආර්ික පර්වේෂණ වදපාර්තවේන්නුව 

 

දිනය  2020  ජූලි මස 09 දින 

 

මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණය: 2020 ජූලි 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සිය මුදල් ප්රතිපත්ති ස්ථාවරය තවදුරටත් ලිහිල් කරයි 

 

ශ්රී  ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2020 ජූලි 08 ව ි දින ප වති 

රැස්ීවේ දී, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ ිතය ත න්නපු පහසුකේ අනුපාතිකය 

(SDFR) සහ ිතය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR), පිළිවවළින්න, සියයට 

4.50 සහ සියයට 5.50 දක්වා පදනේ අංක 100කින්න අඩු කිරීමට තීරණය 

කවේය. වවළඳවපාළ ණය අනුපාතික තවදුරටත් පහළ වහලීම මගින්න 

ආර්ිකවේ ඵලදායී අංශ වවත කඩිනමින්න ණය ලබා දීම සඳහා මූලය 

පද්ධතිය දිරිමත් කිරීවේ අරමුණින්න යුුව අඩු උද්ධමනයක් පවතින 

වාතාවරණයක්  යටවත් මුදල් මණ්ඩලය වමම තීරණයට එළඹිණි. එමඟින්න 

වකාවිඩ්-19 මගින්න බලපෑමට ලක් වූ වයාපාර සඳහා වමන්නම පුළුල් 

ආර්ිකයට වන සහාය වඩාත් ශක්තිමත් වකවරනු ඇත.  

 

ක ාවිඩ්-19 වසංගතකේ වයාප්තතිය තුළින් කගෝලීය වශකයන් ක ටි  ාලීන වර්ධන 

අකප්තක්සෂාවන් ක කරහි දැඩි කලස බලපෑේ එල්ල  ර ඇති අතර, කේ දක්සවා දක්සනට 



ලැකබන ආර්ි  දත්තයන්ට අනුව  2020 වසකර් කදවන  ාර්තුව තුළදී  ශ්රී ලං ාකේ 

ආර්ි  වර්ධනය ක කරහිද එමගින් දැඩි බලපෑමක්ස ඇති ර ඇතැයි කපන්නුේ 

ක කර්. මුදල් හා රාජය මූලය උත්කත්ජන ක්රියාමාර්ගවල සහාය සමඟ වසකර් කදවන 

භාගකේ දී ආර්ි ය නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කවනු ඇතැයි අකප්තක්සෂා  රන 

අතර, මැදි  ාලීනව ඉහළ සහ තිරසාර ආර්ි  වර්ධනයක්ස ඇති කිරීම සඳහා 

ආර්ි  වර්ධනය ඉහළ නැංකවන සහ ආය ෝජක විශ්වාසය වැඩි දියුණු ක කරන 

වුහාත්ම  ප්රතිසං් රණ හඳුන්වාදීම අතයවශය කේ. 

 

විකේශීය අංශ  සලකා බැලීයේදී, අපනයන ආදා යේ පහළ යෑම ඉක්සමවා සිදු වූ 

ආනයන වි දයේ අඩුවීමත් සමඟ, 2020 වසකර් මුල් මාස පහ තුළ කවකළඳ හිඟය අඩු 

වී ඇති බවට ඇ්තකේන්තු  ර ඇත. 2020 මාර්තු මාසකේ මැද සිට අකේල් මාසකේ 

මැද දක්සවා ක ටි  ාලයක්ස තුළ අ්ථාවර වූ විනිම  අනුපාතික , විකේශ විනිම  

පිටතට ගලා යෑේ වැළැක්සවීම සඳහා ගනු ලැබූ ක්රියාමාර්ගවල බලපෑම පිළිබිඹු 

 රමින් ඉන් අනතුරුව සැලකිය යුතු කලස අතිප්රමාණය විය. 2020 ජූනි අවසානය 

වනවිට දළ නිල විකේශ සංචිත ප්රමාණය එ.ජ. කඩාලර් බිලියන 6.7ක්ස වූ අතර, එය 

මාස 4.2  ආනයන ආවරණය  ර ගැනීමට ප්රමාණවත් කේ. 

 

ප්රතිපත්ති කපාලී අනුපාති  අඩුකිරීේවල බලපෑම සහ කේශීය මුදල් කවළඳකපාළ තුළ 

පවතින අතිරික්සත ද්රවශීලතාව පිළිබිඹු  රමින් කවළඳකපාළ කපාලී අනුපාති  

අඛණ්ඩව පහළ ගිකේය. ක ක් කවතත්, ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව විසින් වසකර් කේ 

දක්සවා  ාලය තුළදී ගනු ලැබූ ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ග න් හා සැසඳීයේ දී 

යෙළඳයපාළ ණය කපාලී අනුපාති  පහළ යෑකේ කේගය පිළිබඳ සෑහීමට පත් විය 

කනාහැ . බැංකුවල ඉහළ අතිරික්සත ද්රවශීලතාවක්ස පැවතියද, කපෞේගලි  අංශයට 

ලබා දුන් ණය 2020 මැයි මාසකේදී සැලකිය යුතු කලස අඩු විය. ක ක් කවතත්, ණය 

කපාලී අනුපාති යන්කේ අකප්තක්සිත සීඝ්ර අඩුවීම සහ ක ාවිඩ්-19 මගින් බලපෑමට 

ලක්ස වූ වයාපාර සඳහා සහාය වීමට හඳුන්වා දී ඇති ඉතා සහනදායී ණය කයෝජනා 

ක්රමවල සහාය ලබමින් ඉදිරි  ාල සීමාව තුළදී කපෞේගලි  අංශයට ලබා කදන ණය 

ඉහළ යනු ඇත. කේ අතර, රාජය අංශයට ලබාදුන් ණකයහි සැලකිය යුතු කලස ඉහළ 

යෑම 2020 වසකර් පළමු මාස පහ තුළදී කේශීය ණකයහි ඉහළ යෑමට කමන්ම සම්ත 

මුදල් සැපයුම ඉහළ යෑම සඳහා කේතු විය. 



 

ආර්ි ය කේගකයන් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා සහාය වීකේ අවශයතාව 

සැලකිල්ලට ගනිමින්, මුදල් මණ්ඩලය 2020 ජූලි මස 08 වැනි දින පැවති රැ්වීකේ දී ශ්රී 

ලං ා මහ බැංකුකේ නිතය  තැන්පතු පහසු ේ අනුපාති ය (SDFR) සහ නිතය ණය 

පහසු ේ අනුපාති ය (SLFR), 2020 ජූලි 09 වැනි දින සිට ක්රියාත්ම  වන පරිදි, 

පිළිකවළින්, සියයට 4.50 සහ සියයට 5.50 දක්සවා පදනේ අං  100කින් අඩු කිරීමට 

තීරණය  රන ලදී. 2020 වසකර් කේ දක්සවා  ාලය තුළ දී ප්රතිපත්ති කපාලී 

අනුපාති වල සිදු රන ලද පදනේ අං  250  සම්ත පහළ දැමීකමහි සේූර්ණ 

ප්රතිලාභ ආර්ි ය කවත ප්රමාදයකින් කතාරව ලබා දිය යුතු බවට මුදල් මණ්ඩලය 

විසින් බලපත්රලාභී වාණිජ බැංකු ප්රමුඛ සියලුම මූලය ආයතන කවත නැවතත් 

අවධාරණය  ර සිටී. තවද, බැංකුවල අරමුදල් පිරිවැය ද අඩු  රමින්, වසකර් කේ 

දක්සවා  ාලය තුළදී වයව්ථාපිත සංචිත අනුපාතය පදනේ අං  300කින් අඩු කිරීම 

මගින් වැඩි දියුණු වූ ද්රවශීලතා මට්ටේ බලපත්රලාභි වාණිජ බැංකු විසින් කපෞේගලි  

අංශකේ ණය ලබාගන්නන් කවත මුදා හරිනු ඇතැයි අකප්තක්සෂා ක කර්. ආර්ි කේ 

අවශයතා සහිත අංශ සඳහා සහාය වීමට ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව විසින් දැනටමත් 

නිකේදනය  ර ඇති සහනදායී ණය වැඩසටහන් සමඟ ආර්ි කේ ඵලදායි අංශ 

කවත ණය ලබා දීම සඳහා කමම අතිකර්  ද්රවශීලතාව භාවිතා  ළ යුතු කේ. ශ්රී 

ලං ා මහ බැංකුව විසින් කේශීය සහ කගෝලීය සාර්ව ආර්ි  සහ මූලය 

කවකළඳකපාළ ප්රවණතා අඛණ්ඩව නිරීක්සෂණය  රනු ලබන අතර, දැනටමත් 

ක්රියාත්ම   ර ඇති ප්රතිපත්තිවල අකප්තක්සිත ප්රතිඵල සහති  කිරීම සඳහා අවශය 

වන වැඩිදුර පියවර ඉදිරිකේදී ගනු ලබනු ඇත. 

 

මුදල් ප්රතිපත්ති තීරණය: ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික අඩු 

කරන ලද අතර, වයවස්ථාපිත සංචිත 

අනුපාතය වනාවවනස්ව පවතී  

නිතය තැන්පතු පහසු ේ අනුපාති ය (SDFR) සියයට 4.50 

නිතය ණය පහසු ේ අනුපාති ය (SLFR) සියයට 5.50 

  

බැංකු අනුපාති ය (නිතය ණය පහසු ේ 

අනුපාති ය සමඟ ්වයංක්රීයව ගලපන ලද ) 

සියයට 8.50 



වයව්ථාපිත සංචිත අනුපාතය (SRR) සියයට 2.00 

  

 වතාරුරු සටහන: 

මහ බැංකු අධිපති කේශමානය මහාචාර්ය ඩබ්ලිේ. ඩී. ලක්ස්මන් මහතාකේ 

ප්රධානත්වකයන් 2020 ජූලි මස 09 වැනි දින කප.ව. 11.00 ට ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ 

සන්ථාගාරකේදී මාධය හමුවක්ස පැවැත්කේ.  

මීළඟ මුදල් ප්රතිපත්ති නිකේදනය 2020 අකගෝ්තු මස 20 වැනි දින නිකුත් කිරීමට 

නියමිතය. 

දත්ත ඇමුණුම: 

සංඛ්යා සටහන 01: මූර්ත ද.වද්.ි.වේ වර්ධනය (තාවකාලික)  

ආර්ික 

කටයුු 

වාර්ික ලක්ෂයමය % වවනස 

2018 2019 

පළමු 

කාර්ුව 

වදවන 

කාර්ුව 

වතවන 

කාර්ුව 

සිේවන 

කාර්ුව 
වාර්ික 

පළමු 

කාර්ුව 

වදවන 

කාර්ුව 

වතවන 

කාර්ුව 

සිේවන 

කාර්ුව 
වාර්ික 

කෘි කාර්මික 5.9 6.6 5.1 8.2 6.5 5.0 1.5 1.0 -4.1 0.6 

කර්මාන්නත 1.6 3.5 3.5 -3.4 1.2 3.9 1.6 3.5 1.4 2.7 

වස්වා 5.1 4.6 4.4 4.2 4.6 3.7 0.7 2.1 2.7 2.3 

ද.වද්.ි 3.8 4.0 3.7 1.9 3.3 3.7 1.1 2.4 2.0 2.3 

                                                                                                               මූලය ᱺ  ජනකල්ඛන හා සංඛයාකල්ඛන කදපාර්තකේන්තුව 

සංඛ්යා සටහන 02: උද්ධමනය 

මාසය වනාව -19 වදස -19 ජන-20 වපබ-20 මාර්-20 අවේ- 20 ම යි- 20 ජුි- 20 

මුපිට උද්ධමනය  

(වාර්ික 

ලක්ෂයමය % 

වවනස) 

ක ා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 4.4 4.8 5.7 6.2 5.4 5.2 4.0 3.9 

ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 4.1 6.2 7.6 8.1 7.0 5.9 5.2 - 

මූලික උද්ධමනය 

(වාර්ික 

ලක්ෂයමය % 

 

ක ා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
5.1 4.8 3.0 3.2 2.9 3.1 2.9 3.1 



වවනස)  ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 5.5 5.2 3.9 3.4 3.2 3.2 3.7 - 

                                                                                                                  

 

 

සංඛ්යා සටහන 03: මුදල් අංශවේ ප්රවණතා (තාවකාලික) 

දර්ශකය ප්රමාණය )රුපියල් බිලියන(  වාර්ික ලක්ෂයමය % වවනස   

 ජන-

20 

වපබ-

20 

මාර්- 

20 

අවේ- 

20 

ම යි- 

20 

ජන-

20 

වපබ-

20 

මාර්- 

20 

අවේ-   

20 

ම යි- 

20 

සංචිත මුදල්  936   963   1,014   1,022   997  -1.4 0.0 5.3 10.5 17.3 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M2b)  7,704   7,793   8,098   8,259   8,293  8.3 8.4 11.6 13.2 13.7 

   ශුේධ විකේශීය වත් ේ  117   127   63   119   -15 196.4 232.5 104.8 0.6 -113.5 

   ශුේධ කේශීය වත් ේ  7,587   7,666   8,036   8,140   8,308  4.9 5.2 11.3 13.4 15.6 

      රජය කවත ලබා දුන් ශුේධ ණය  2,886   2,928   3,199   3,264   3,428  9.9 9.5 22.4 26.2 32.1 

      රාජය සං්ථා සඳහා ලබා දුන්   

ණය  820   833   868   934   953  15.3 16.5 23.6 28.7 31.1 

    කපෞේගලි  අංශය කවත ලබා       

දුන් ණය  5,799   5,824   5,944   5,958   5,888  4.5 4.8 6.5 7.6 6.4 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M4)   9,573   9,676   9,973   10,160   10,196   9.5 9.6 12.0 13.3 13.6    

                  මූලය ᱺ ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව 

 

 

 

 

 

 

 

 

  මූලය: ජනකල්ඛන හා සංඛයාකල්ඛන කදපාර්තකේන්තුව 



 

 

 

සංඛ්යා සටහන 04: වපාලී අනුපාතික 

වපාලී අනුපාතික (%) 
2020 

 ජන 

අවසානයට 

2020  

  වපබ 

අවසානයට 

 
2020  

මාර් 

අවසානයට 

2020     

   අවේ  

අවසානයට 

0202  

ම යි 

අවසානයට 

2020 

ජූි 

අවසානයට 

2020 

ජූලි 08 

දිනට 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික 

   නිතය තැන්පතු පහසු ේ අනුපාති ය 
6.50 6.50 6.25 6.00 5.50 5.50 5.50 

   නිතය ණය පහසු ේ අනුපාති ය 
7.50 7.50 7.25 7.00 6.50 6.50 6.50 

බරිත සාමානය ඒක්ෂණ මුදල් අනුපාතිකය 

(AWCMR) 
6.98 6.95 6.75 6.40 5.84 5.52 5.51 

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ඵලදා අනුපාතික  (ප්රාථමික වවළඳවපාළ) 

   දින 91 
7.51 7.42 7.00 6.75 6.69 5.50 5.08 

   දින 182 
8.15 8.06 7.25 6.80 6.82 5.53 5.18 

   දින 364 
8.59 8.58 7.50 7.00 6.93 5.66 5.32 

ණය අනුපාතික 

බරිත සාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාති ය (AWPR) 

(සතිපතා) 
9.68 9.47 9.24 9.49 9.16 8.48 - 

බරිත සාමානය ණය අනුපාති ය (AWLR) 
13.47 13.36 13.22 13.08 12.96 - - 

බරිත සාමානය නව ණය අනුපාති ය (AWNLR) 
12.53 12.54 12.19 11.67 11.68 - - 

ත න්නපු අනුපාතික 

බරිත සාමානය තැන්පතු අනුපාති ය (AWDR) 
8.14 8.06 7.90 7.77 7.57 7.38 - 

බරිත සාමානය ්ථාවර තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWFDR) 
9.97 9.83 9.65 9.51 9.26 9.00 - 

බරිත සාමානය නව තැන්පතු අනුපාති ය (AWNDR) 
9.34 8.55 8.22 7.83 7.83 - - 

                                                                                                                                                                             මූලය ᱺ ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව 

                                                                         

 


