
1 
 

 

සන්නිවේදන වදපාර්තවේන්නුව 

30, ජනාධිපති මාවත, ක ාළඹ 01, ශ්රී ලං ාව 

දුර ථන අං  : 2477424, 2477423, 2477418 

ෆැක්ස් : 2346257,  2477739 

ඊ-කේල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  

කවබ් අඩවිය  www.cbsl.gov.lk 

 

පුවත්පත් ිවේදනය 

ිකුත් කවේ ආර්ික පර්වේෂණ වදපාර්තවේන්නුව 

 

දිනය 2020 මාර්ු මස 05 දින 

 
 
 

මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණය: 2020 - අංක 02  
 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සිය ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික වනාවවනස්ව 

පවත්වා ගනී 

 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල්  මණ්ඩලය, 2020 මාර්ු 04 ව ි දින ප වති 

රැස්ීවේදී, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ ිතය ත න්නපු පහසුකේ අනුපාතිකය 

(SDFR) සහ ිතය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR), පිළිවවළින්න, සියයට 6.50 

සහ සියයට 7.50 ක් වලස ද නට පවතින මට්ටවේ වනාවවනස්ව තබා ගිමින්න සිය 

ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්ති ස්ථාවරය අ ඛණ්ඩව පවත්වා වගන යෑමට තීරණය කවේය. 

ද නට පවතින සහ අවේක්ිත වේශීය ආර්ිකවේ, මූලය වවළඳවපාවළහි වමන්නම 

වගෝලීය ආර්ිකවේ ප්රවණතාවන්න මනාව ස ලකිල්ලට ගිමින්න මුදල් මණ්ඩලය 

වමම තීරණය ගනු ල බීය. මුදල් මණ්ඩලවේ වමම තීරණය, උේධමනය සියයට  

4-6 අතර පරාසය ුළ පවත්වා ග නීවේ අරමුණ සමඟ අනුකූල වන අතර, 

ම දිකාලීනව ආර්ිකයට සිය විභව වර්ධන මට්ටමට ළඟාීම සඳහා සහාය වනු 

ඇත. 
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වගෝලීය ආර්ික වර්ධනවේ ඇති විය හ කි අස්ථාවරයන්න හමුවේ වබාවහෝ 

ආර්ිකයන්න වඩාත් ලිහිල් ප්රතිපත්ති සඳහා වයාමුවවමින්න පවතී  

 

ක ාකරෝනා වවරසය (COVID-19) වයාප්ත වීම ක ෝලීය වශකයන් හදිසි කසෞඛ්ය 

තත්තත්තවයක්ස දක්සවා වර්ධනය වීම සහ එය වසං තයක්ස බවට පත්තවීමට පවතින හැකියාව 

කේතුකවන් 2020 වසකර්දී ක ෝලීය ආර්ි ය යථා තත්තත්තවයට පත්තවීම ක කරහි සැලකිය 

යුතු තර්ජනයක්ස ඇති  ර ඇත. කලෝ කේ කදවන විශාලතම ආර්ි ය වන චීනය ක කරහි 

ඇති වී ඇති පුළුල් බලපෑම මගින් කවළඳ  ටයුතු, සංචාර  සහ ආකයෝජන  ලායෑේ දුර්වල 

වීම හරහා ක ෝලීය ආර්ි ය කවතට බලපෑේ ඇති විය හැකිය. චීනකයන් පිටත වාර්තා 

වන  ක ාකරෝනා වවරසය (COVID-19) ආසාදිතයන් ප්රමාණකයහි මෑත දී වාර්තා වූ සීඝ්ර 

ඉහළ යෑම තුළින් කමම වවරසය වයාප්ත වීම හරහා කසෞඛ්ය හා ආර්ි  වශකයන් 

ඇතිවිය හැකි ඉහළ බලපෑම පිළිබිඹු  රයි. කමමඟින් ක ෝලීය ඉල්ුේ හා සැපයුේ 

තත්තත්තවයන් මත ඇති විය හැකි බලපෑම අවම කිරිම සඳහා කලාව පුරා ප්රතිපත්තති 

සේපාද යින් විසින් ඉහළ ප්රතිපත්තති සහායක්ස සපයනු ඇතැයි අකප්ක්සෂා ක කරන අතර, 

දියුණු ආර්ි  සහ නැඟී එන හා සංවර්ධනය කවමින් පවතින ආර්ි යන්හි මුදල් 

ප්රතිපත්තීන් කපර අකප්ක්සෂා  ළ මට්ටමට වඩා ඉහළ කේ යකින් ලිහිල්  රනු ඇතැයි 

පුකරෝ ථනය ක කර්. 

 

වකාවරෝනා වවරසවේ (COVID-19) වගෝලීය වයාේතිය මගින්න ශ්රී ලංකා ආර්ික 

ක්රියාකාරකේ වකවරහි බලපෑේ ඇති විය හ කිය 

 

ශ්රී ලං ා ආර්ි යට වන නිශ්චිත බලපෑම රඳා පවතිනුකේ  කමම වවරසකේ ක ෝලීය 

ව යාප්ති මට්ටම, එම වයාප්තිය පවතිනු ලබන  ාල පරාසය සහ ප්රධාන ආර්ි යන් සහ 

කවළඳ හවුල් රුවන්කේ ප්රතිපත්තතිමය ප්රතිචාර වැනි සාධ  මත කේ. පාරික ෝගි , අන්තර් 

සහ ආකයෝජන  ාණ්ඩ ආනයනයන්හි සැලකිය යුතු ප්රමාණයක්ස චීනකයන් ක න්වීම 

කේතුකවන් චීනය සමඟ පවතින ශ්රී ලං ාකේ ආර්ි  සේබන්ධතාවන්ට කමමඟින් ඍජුවම 

බලපෑේ ඇති විය හැකිය. ක ෝලීය ආර්ි කේ ඇති විය හැකි පසුබෑම සහ සැපයුේ දාමයට 

ඇතිවන බාධා කේතුකවන් ශ්රී ලං ාකේ කවළඳ  ාණ්ඩ හා ක්වා අපනයනවලට කමන්ම ඒ 

හා සේබන්ධ සැපයුේවලටද බලපෑේ ඇති විය හැකිය. චීනකයන් පැමිකණන 

සංචාර යින්කේ අඩුවීම කේතුකවන් ඇති විය හැකි ඍජු බලපෑමට අමතරව ක ෝලීය 

වශකයන් සංචාර  ක්සකේත්රය පසුබෑමට ලක්සවීමද ශ්රී ලං ාකේ සංචාර  අංශයට බලපානු 

ඇත. ශ්රී ලාංකි  සංක්රමණි  ශ්රමි යන් සැලකිය යුතු සංඛ්යාවක්ස සිටින රටවල කමම 

වවරසය පැතිරීම කේතුකවන් කේෂණ  ලා ඒේ සඳහාද බලපෑේ ඇති විය හැකිය. ක ෝලීය 
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බලශක්සති මිල  ණන් සහ ජාතයන්තර කපාලී අනුපාති  පහළ යෑම තුළින් සුළු 

ප්රතිලා යන් ඇති විය හැකි වුවද , ඉහත සඳහන් අහිත ර තත්තත්තවයන්හි බලපෑම 

සාකප්ක්සෂව විශාල වනු ඇත.  

 

අ ඛණ්ඩ ප්රතිපත්ති සහායයන්න ුළින්න ආර්ික කටයුු ම දිකාලීන 

වශවයන්න  ක්රමානුකූලව යථා තත්ත්වයට පත්වනු ඇත 

 

ක ාකරෝනා වවරසකේ (COVID-19) වයාප්තිය කේතුක ාටක න ක ෝලීය වර්ධනකේ ඇති 

විය හැකි අඩාලවීේ, ඉදිරිකේදී පැවැත්තවීමට නියමිත මැතිවරණයන් සහ රජකේ වාර්ි  

අයවැය වාර්තාව ඉදිරිපත්ත කිරීකේ ඇති වූ ප්රමාදය ආදී  රුණු කේතුකවන් කේශීය 

කවළඳකපාළ තුළ අවිනිශ්චිතතාවන් පැවතියද, වැඩිදියුණු වන ආකයෝජන විශ්චවාසයන් 

සමඟ මුදල් සහ රාජය මූලය ප්රතිපත්තතිවල උත්තකත්තජ  ක්රියාමාර්  කේතුක ාටක න 2020 

වසකර්දී ආර්ි ය දැනට පවතින මන්ද ාමී තත්තත්තවකයන් යථා තත්තත්තවයට පැමි කණනු 

ඇතැයි අකප්ක්සෂා ක කර්. ක ක් වුවද, මැදි සහ දිගු ාලීනව එවැනි තත්තත්තවයන්  පවත්තවා 

 ැනීමට අවශය ප්රතිපත්තති අව ාශය සීමිත බැවින්, ඉහළ ආර්ි  වර්ධනයක්ස ළඟා  ර 

 ැනීමට සුදුසු වයූහාත්තම  ප්රතිසං් රණ හඳුන්වාදීම අතයවශය කේ. 

 

වර්ධනය වන වගෝලීය අවිිශ්චිතතාවන්න හමුවේ වුවද විවේශීය අංශය 

ශක්තිමත්ව පවතී 

ආනයන සීඝ්ර කලස අඩු වීම සහ අපනයන සුළු වශකයන් ඉහළ යෑකමහි ප්රතිඵලයක්ස කලස 

සැලකිය යුතු කලස අඩු වූ කවළඳ හිඟය සමඟ 2019 වසකර්දී ජං ම ගිණුකේ කශ්චෂකේ 

වැඩිදියුණුවීමක්ස දක්සනට ලැබුණි. පා්ු ඉරිදා ප්රහාරවලින් පසුබෑමට ලක්සවූ සංචාර  

අංශය 2019 වසකර්දී අකප්ක්සිත මට්ටමට වඩා කේ කයන් යථා තත්තත්තවයට පත්ත විය. 

ක ක් වුවද, ක ාකරෝනා වවරසකේ (COVID-19) ක ෝලීය වයාප්තිය කේතුකවන්, ඉදිරි 

 ාලකේදි සංචාර  අංශය ක කරහි අභිකයෝ  ඇති විය හැකිය. 2019 වසකර් පළමු මාස 

එක ාළහ තුළ මන්ද ාමී වූ විකේශ ක්වා නියුක්සති යන්කේ කේෂණ ලැබීේ 2019 

කදසැේබර් සහ 2020 ජනවාරි මාසවලදී වර්ධනයක්ස කපන්නුේ  කේය. කේ අතර, වර්ධනය 

වන ක ෝලීය අවිනිශ්චිතතා මධයකේ, වඩා ආරක්සිත වත්ත ේ ක කරහි ආකයෝජ යන්කේ 

ඇති  ැමැත්තත ඉහළ යෑම කේතුක ාටක න 2020 වසකර් කේ දක්සවා  ාලය තුළදී රජකේ 

සුරැුේපත්තහි විකේශ ආකයෝජන ශුේධ වශකයන් පිටතට  ලා යෑමක්ස වාර්තා විය. 2020 

වසකර් කේ දක්සවා  ාලය තුළදී ක ාළඹ ක ාට් කවළඳකපාකළහි ේවිතියී  කවළඳකපාළ 

තුළ විකේශ ආකයෝජන පිටතට  ලා යෑේ ද සුළු ප්රමාණයක්ස වාර්තා විය. කමම තත්තත්තවයන් 
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පිළිබිඹු  රමින්, එක්සසත්ත ජනපද කඩාලරයට සාකප්ක්සෂව ශ්රී ලං ා රුපියල සුළු 

අවප්රමාණයක්ස වාර්තා  රමින් පුළුල් වශකයන් ්ථාවරව පැවතු ණු අතර, 2020 ජනවාරි 

මාසය අවසානය වන විට ද ළ නිල විකේශ සංිත ප්රමාණය එ.ජ. කඩාලර් බිලියන 7.5 ක්ස වූ 

අතර, එය මාස 4.5   ආනයන ආවරණය  ර  ැනීමට ප්රමාණවත්ත විය. 

ස පයුේ අංශවේ බාධා වේුවවන්න ඇති විය හ කි තාවකාලික විචලනයන්න 

හමුවේ වුවද උේධමනය ම දිකාලීනව අවේක්ිත පරාසවේ ස්ථායීව පවතිනු 

ඇත යි අවේක්ෂා වකවර් 

2020 වසකර් ජනවාරි සහ කපබරවාරි මාසවලදී, ක ාළඹ පාරික ෝගි  මිල දර්ශ කේ 

(ක ා.පා.මි.ද.) වාර්ි  ලක්සෂයමය කවනස මත පදනේව  ණනය  රනු ලබන මතුපිට 

උේධමනය, ආහාර උේධමනකේ සීඝ්ර ඉහළ යෑම කේතුකවන්  අනකප්ක්සිත කලස ඉහළ 

යෑමක්ස කපන්නුේ  කේය. ආහාර  ාණ්ඩ පැස සඳහා වැඩි බරක්ස තැබූ ජාති  පාරික ෝගි  

මිල දර්ශ ය (ජා.පා.මි.ද.) මත පදනේ වූ මතුපිට උේධමනයද 2020 වසකර් ජනවාරි මාසකේදී 

සැලකිය යුතු කලස ඉහළ යෑමක්ස  වාර්තා  කේය. ක ක් වුවද, මන්ද ාමී සම්ත ඉල්ුේ 

තත්තත්තවයන් පිළිබිඹු  රමින් ක ාළඹ පාරික ෝගි  මිල දර්ශ ය කමන්ම ජාති  

පාරික ෝගි  මිල දර්ශ ය මත පදනේ වූ මූලි  උේධමනය සියයට 4 ට වඩා අඩු මට්ටම  

පැවතුණි. කේ අතර සැපයුේ තත්තත්තවයන් ඉහළ යෑමත්ත සමඟ 2020 කපබරවාරි මස 

අවසානකේ සිට එළවළු මිල  ණන් සීඝ්ර කලස පහත යෑමක්ස කපන්නුේ  කේය. ඒ අනුව, 

නවතම පුකරෝ  ථනයන්ට අනුව උේධමනය ක ටි  ාලකේදී පහළ යෑමක්ස කපන්නුේ  රන 

අතර, ඉන්පසුව එය අකප්ක්සිත පරාසය තුළ ්ථායී වනු ඇත. ක ටි  ාල ීනව ඉල්ුම මගින් 

ජනිත වන උේධමන පීඩන අකප්ක්සෂා කනා ළද, ශ්රී ලං ා මහ බැංුව විසින් දත්තත සමීපව 

අධීක්සෂණය කිරීම අඛ්ණ්ඩව සිදු  රන අතර උේධමන අකප්ක්සෂා මැද තනි අ ය  මට්ටකේ 

්ථාවර කිරීමට අවශය මනා ඉදිරි දැක්සමකින් යුතු ක්රියාමාර්   නු ඇත. 

2020 ජනවාරි මාසය ුළදී මුදල් සහ ණය සමස්ත වර්ධනවේ ඉහළ යෑමක්  

දක්නට ල බුණි 

2019 වසකර් අක ෝ්තු මාසකේ සිට දක්සනට ලද වාණිජ බැංු විසින් කපෞේ ලි  අංශය 

කවත ලබා දුන් ණකයහි  මාසි  සාමානය ඉහ ළ ය ෑම හා සැසඳීකේදී 2020 වසකර් ජනවාරි 

මාසය තුළදී ණය ඉහළ යෑම ඉතා සුළු ප්රමාණයක්ස වුවද, කපෞේ ලි  අංශය කවත ලබා දුන් 

ණකයහි වාර්ි  ලක්සෂයමය වර්ධනය 2020 ජනවාරි මාසකේදී අඛ්ණ්ඩ කලස ඉහළ ගිකේය. 

කේ අතර, රජකේ ඉහළ ගිය මූලය අවශයතාව පිළිබිඹු  රමින් රජය කවත ලබා දුන් ණය 

2020 ජනවාරි මාසය  තුළදී සැලකිය යුතු කලස ඉහළ ගිකේය. කේශීය ණය වර්ධනකේ 

ප්රසාරණය කේතුකවන් පුළුල් මුදල් සැපයුකේ වාර්ි  ලක්සෂයමය වර්ධනයද 2020 ජනවාරි 
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මාසය තුළදී ඉහළ ගිකේය.  ප්රතිපත්තති ක්රියාමාර් , කවළඳකපාළ ණය කපාලී අනුපාති  

කවත අඛ්ණ්ඩව සේකේෂණය වීම සහ ඉහළ යන ආකයෝජ  විශ්චවාසය සමඟ ඉදිරි 

 ාලකේදී ආර්ි  ක්රියා ාර ේ වර්ධනය වීම  සඳහා සහාය කවමින් කපෞේ ලි  අංශය 

කවත ලබාකදන ණකයහි වර්ධනය තවදුරටත්ත ඉහළ යනු ඇතැයි අකප්ක්සෂා ක කර්. 

 

වවළඳවපාළ ණය වපාලී අනුපාතික තවදුරටත් පහළ යනු ඇත යි අවේක්ෂා 

වකවර් 

මහ බැංුකේ ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්තති ්ථාවරය සහ  නු ලැබූ නියාමන ක්රියාමාර් වල 

ප්රතිඵලයක්ස කලස කවළඳකපාළ ණය කපාලී අනුපාති  පසුගිය මාස කිහිපය තුළදී අඛ්ණ්ඩව 

පහළ ගිකේය. ක ක් කවතත්ත, ම ෑත දී  නු ලැබූ ප්රතිපත්තති ක්රියාමාර් වල සම්ත 

ප්රතිලා , ණය  ැනුේ රුවන් කවත සහ ඉන් අනතුරුව ආර්ි ය කවත සේකේෂණය වීම 

සඳහා කවළඳකපාළ ණය කපාලී අනුපාති වල සීඝ්ර පහළ යෑමක්ස අවශය කේ.  

ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික ද නට පවතින මට්ටවේ වනාවවනස්ව පවතී 

ඉහත සඳහන්   ළ දැනට පවතින සහ අකප්ක්සිත සාර්ව ආර්ි  තත්තත්තවයන් සැලකිල්ලට 

 නිමින්, දැනට පවතින ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්තති ්ථාවරය කයෝ ය බවත්ත ශ්රී ලං ා මහ 

බැංුකේ නිතය තැන්පතු පහසු ේ අනුපාති ය (SDFR) සහ නිතය ණය පහසු ේ 

අනුපාති ය (SLFR), පිළිකවළින්, සියයට 6.50 සහ සියයට 7.50 ක්ස කලස දැනට පවතින 

මට්ටකේ පවත්තවාක න යෑමටත්ත, 2020 මාර්තු මස 04 වැනි දින පැවති රැ්වීකේදී මුදල් 

මණ්ඩලය ීරණය   කේය. දැනට පවතින කව ළඳකපා ළ තත්තත්තවයන් යටකත්ත ප්රතිපත්තති 

කපාලී අනුපාති  තවදුරටත්ත කවන් කිරීමකින් කතාරව කවකළදකපාළ ණය කපාලී 

අනුපාති  පහ ළ යෑම සඳහා ප්රමාණවත්ත අව ාශයක්ස ඇති බවද මුදල් මණ්ඩලකේ අදහස 

විය. ක ාකරෝනා වවරසකේ (COVID-19) ක ෝලීය වයාප්තිය මගින් මූලය කවළඳකපාළ සහ 

මූර්ත ආර්ි යට ඇති විය හැකි ක ටි ාලීන බලපෑම අවම කිරිමට ද කවළඳකපාළ ණය 

අනුපාති වල එවැනි පහළ යෑේ උප ාරී කේ. ඉදිරි  ාලකේදී ්ථායී ආර්ි  තත්තත්තවයන් 

පවත්තවාක න යෑකේ අදහස කපරදැරිව ක ාකරෝනා වවරසය (COVID-19) ක ෝලීය 

වශකයන් පැතිර යෑකමහි බලපෑම සහ එමඟින් ශ්රී ලං ාවට වන බලපෑමද ඇතුළුව කේශීය 

හා ක ෝලීය සාර්ව ආර්ි කේ සහ මූලය කවළඳකපාළ ප්රවණතාවන් ශ්රී ලං ා මහ බැංුව 

විසින් අඛ්ණ්ඩව නිරීක්සෂණය  රනු ලබන අතර අවශය අව්ථාව දී කේශීය මූලය 

කවළඳකපාළ කවතට ද්රවශීලතාව සැපයීම සඳහා සූදානේව සිටියි. 
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මුදල් ප්රතිපත්ති තීරණය: ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික සහ 

වයවස්ථාපිත සංිත අනුපාතය 

වනාවවනස්ව පවතී 

නිතය තැන්පතු පහසු ේ අනුපාති ය (SDFR) සියයට 6.50 

නිතය ණය පහසු ේ අනුපාති ය (SLFR) සියයට 7.50 
 

 

වයව්ථාපිත සංිත අනුපාතය (SRR) සියයට 5.00 

 

වතාරුරු සටහන: 

මහ බැංු අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්ලිේ. ඩී. ලක්සේමන් මහතාකේ ප්රධානත්තවකයන් 2020 

මාර්තු මස 05 දින  කප.ව. 11.30 ට ශ්රී ලං ා මහ බැංුකේ සන්ථා ාරකේදී මාධය හමුවක්ස 

පැවැත්තකේ.   

මීළඟ මුදල් ප්රතිපත්තති නිකේදනය 2020 අකේල් මස 09 වැනි දින නිුත්ත කිරීමට නියමිතය.  
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දත්ත ඇමුණුම   

සංඛයා සටහන 01:  උේධමනය 

මාසය මාර්.    

19 

ජූි 

19 

ස ේ. 

19 

ඔක්.  

19 

වනාව . 

19 

වදස .   

19 

ජන.      

20 

වපබ.   

20 

මුපිට උේධමනය  

(වාර්ික ලක්ෂයමය 

% වවනස) 

ක ා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 4.3 3.8 5.0 5.4 4.4 4.8 5.7 6.2 

ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 2.9 2.1 5.0 5.6 4.1 6.2 7.6 - 

මූලික උේධමනය 

(වාර්ික ලක්ෂයමය 

% වවනස) 

 ක ා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 5.6 5.8 5.6 5.5 5.1 4.8 3.0 3.2 

 ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 5.8 6.1 5.6 5.6 5.5 5.2 3.9 - 

                                                                                                                                 මූලයᱺ  ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව 

                
 

                                                      

 

සංඛයා සටහන 02: මුදල් අංශවේ ප්රවණතා (තාවකාලික) 

දර්ශකය ප්රමාණය (රුපියල් බිලියන) වාර්ික ලක්ෂයමය % වවනස   

 ස ේ  

19 

ඔක් 

19 

වනාව  

19 

වදස     

19 

ජන. 

20 

ස ේ 

19 

ඔක් 

19 

වනාව  

19 

වදස    

19 

ජන. 

20 

සංිත මුදල් 915 908 919 933 936 -9.5 -9.0 -2.4 -3.0 -1.4 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M2b) 7,443 7,456 7,473 7,624 7,704 7.4 6.7 6.1 7.0 8.3 

   ශුේධ විකේශීය වත්ත ේ (අ) 127 115 97 128 117 1,560.3 779.3 325.3 291.4 196.4 

   ශුේධ කේශීය වත්ත ේ (අ) 7,317 7,341 7,376 7,496 7,587 5.6 4.8 4.1 4.2 4.9 

     රජය කවත ලබා දුන් ශුේධ ණය  2,732 2,729 2,702 2,767 2,887 12.5 12.6 9.6 9.9 9.9 

     රාජය සං්ථා සඳහා ලබා දුන් ණය 755 789 803 818 820 15.1 12.5 12.2 8.3 15.3 

    කපෞේ ලි  අංශය කවත ලබා දුන් ණය (අ) 5,666 5,692 5,739 5,798 5,798 5.8 4.8 4.2 4.3 4.5 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M4)  9,211 9,244 9,269 9,445(අ) 9,573 8.3 8.1 7.6 8.2(අ) 9.5 

(අ) සංල ෝධිත                                              මූලය ᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 
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සංඛයා සටහන 03: වපාලී අනුපාතික 

වපාලී අනුපාතික 

(%) 

2019 

   ස ේ. 

අවසානයට 

2019 

ඔක්. 

අවසානයට 

2019 

වනාව . 

අවසානයට 

2019 

වදස . 

අවසානයට 

220 0  

ජන. 

අවසානයට 

220 0  

වපබ. 

අවසානයට 

220 0 

   මාර්. 04 

දිනට 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික 

නිතය තැන්පතු 

පහසු ේ අනුපාති ය 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 6.50 6.50 

නිතය ණය පහසු ේ 

අනුපාති ය 8.00 8.00 8.00 8.00 7.50 7.50 7.50 

බරිත සාමානය 

ඒක්ෂණ මුදල් 

අනුපාතිකය 

(AWCMR) 

7.45 7.45 7.48 7.45 6.98 6.95 6.95 

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ඵලදා අනුපාතික  (ප්රාථමික වවළඳවපාළ) 

   දින 91 7.62 7.49 7.45 7.51 7.51 7.42 7.41 

   දින 182 7.75 7.65 7.67 8.02 8.15 8.06 7.99 

   දින 364 8.41 8.35 8.29 8.45 8.59 8.58 8.46 

ණය අනුපාතික 

බරිත සාමානය ප්රමුඛ් 

ණය අනුපාති ය 

(AWPR) (සතිපතා) 

10.49 10.44 10.15 9.74 9.68 9.47  - 

බරිත සාමානය ණය 

අනුපාති ය (AWLR) 13.91 13.71 13.65 13.59 13.47 - - 

බරිත සාමානය නව 

ණය අනුපාති ය 

(AWNLR)  

13.50 13.19 12.87 12.80 12.53 - - 

ත න්නපු අනුපාතික 

බරිත සාමානය 

තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWDR) 

8.51 8.37 8.27 8.20 8.14 8.06 - 

බරිත සාමානය 

්ථාවර තැන්පතු 

අනුපාති ය (AWFDR) 

10.46 10.27 10.14 10.05 9.97 9.83 - 

බරිත සාමානය නව 

තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWNDR) 

8.41 8.66 8.78 8.89 9.34 - - 

                            මූලය ᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

 

 

         

 

   


