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පුවත්පත් නිවේදනය 

නිකුත් කවේ ආර්ථික පර්වේෂණ වදපාර්තවේන්තුව 

 

දිනය  2019 වපබරවාරි මස 22 දින 

 

මුදල් ප්රිතිපපත්තිප ිවවරණය: 2019 - අංක 01 

ශ්රී් ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය, 2019 වපබරවාරි මස 21 ව නි දින 

ප වතිප රැස්වීවේදී වාණිජ බ ංකු වවත තිප සියලුම රුපියල් ත න්පතු 

වගකීේවලට අදාළ වාවස්ාාපිත සංිතත අුපපාතය, 2019 මාර්තු මස 01 

ව නි දින සිට බලප ව ත්වවන පරිදි සියයට 5.00 දක්වා ප්රිතිපතතාංක 1.00 

කින් අඩු කිරීමට තීරණය කවේය. තවද, ශ්රී් ලංකා මහ බ ංකුවේ 

ප්රිතිපපත්තිප වප ී  අුපපාතිපක ද නට පවතිපන ම්ටටවේ පවත්වා ග ීමමට 

මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කළ අතර, ඒ අුපව, නිතා ත න්පතු පහුකකේ 

අුපපාතිපකය (SDFR) සහ නිතා ණය පහුකකේ අුපපාතිපකය (SLFR), 

පිළිවවළින්, සියයට 8.00 සහ සියයට 9.00 ම්ටටවේ පවතී. ම දිකාී නව 

උද්ධමනය ම දි තනි අගයක ම්ටටවේ ස්ාායී වලස පවත්වා ග ීමම මගින් 

ආර්ථිකයට සිය උපරිම වර්ධන ම්ටටමට ළඟාවීම සඳහා සහාය වීවේ 

පුළුල් අරමුණ ඇතිපව, වද්ශීය ආර්ථිකවේ සහ වද්ශීය මූලා වවළඳවප ළ 

තුළ වමන්ම වගෝී ය ආර්ථිකවේ ද නට පවත්නා සහ අවේක්ෂිත 

වර්ධනයන් ිවශ්වල්ෂණය කිරීවමන් අනතුරුව  මුදල් මණ්ඩලය ිවසින් 

වමම තීරණය ගුප ල බීය.  



ආර්ථික වර්ධනය උපරිම වර්ධන ම්ටටමට වඩා අඩු ම්ටටමක පවතී 

පවතින මූලි  දර්ශ  සහ පුකරෝ ථන අනුව 2018 වසකර් සිව්වන  ාර්තුකව් දී  

ශ්රී  කා ාකව් මූර්ත ්ර්ක   වර් න කව්ගය අඛණ්ඩව අඩු මට්ටම  පවතිනු ඇති 

අතර, 2019 වසකර්දී ද එය ම සස්ථ මට්ටම  පවතිනු ඇත. අඩු උද් මන ාරී 

පරිසරය, තරග ාරී විනිමය අනුපාති ය සහ ්කයෝජන දිරිගැන්වීම සඳහා වූ 

සුදුසු ප්රකතිප්තිවක බකපෑම තුළින් මැදි  ාකකේදී ්ර්ක  ය ක්රමමකයන් උපරිම 

වර් න මට්ටමට ළඟා වනු ඇතැයි අකේක්ෂා ක කර්. 

2019 ජනවාරි මාසවේදී උද්ධමනය ඉහළ ගියද, ම දි කාී න උද්ධමන 

අවේක්ෂා තවදුරටත් හිතකර ම්ටටමක පවතී 

ක ොළඹ පාරික ෝගි  මික දර්ශ කයහි (ක ො.පා.මි.ද.) සහ ජාති  පාරික ෝගි  

මික දර්ශ කයහි (ජා.පා.මි.ද.) වාර්ෂි  කක්ෂසමය කවනස මත පදනේව ගනනය 

 රනු කබන මතුපිට උද් මනය සහ මූලි  උද් මනය, ප්රක ාන වශකයන් නිවාස 

කුලී සහ අ සාපනය වැනි ඇතැේ අයිතමවක වියදේ ඉහළ යෑම කේතුක ොටකගන 

්හාර කනොවන  ාණ්ඩකේ උද් මනය ඉහළ යෑම කේතුකවන්, 2019 ජනවාරි 

මාසකේදී ඉහළ ගිකේය. මෑත  ාලීනව සිදු  රනු කැබූ ඉන් න මික ගනන් ඉහළ 

නැාවීම කමන්ම ඇතැේ  ාණ්ඩවකට අදාළ පරිපාලිත මික ගනන්වක සිදු විය හැකි 

ඉහළ යෑේ ඉදිරි මාස කිහිපය තුළදී මික පීඩනයක් ඇති කිරීමට කේතු වනු ඇත. 

ක කස් කවත්, ඉදිරි  ාක සීමාව තුළදී කද්ශීය සැපයුේ අාශකේ වර් නය 

තවදුරට් හිත ර කකස පවතිනු ඇතැයි අකේක්ෂා ක කර්. 2019 වසර තුළදී සහ 

ඉන් ඉදිරිකේ දී උද් මනය අකේක්ෂිත මට්ටම වන සියයට 4-6 පරාසකේ පවතිනු 

ඇතැයි පුකරෝ ථන මගින් කපන්නුකේ ක කර්.  

අභිවයෝගාත්මක  වගෝී ය ආර්ථික තත්ත්ව මධාවේ ුවද,  2019 වසවර් 

වේ දක්වා කාලය තුළ ිවවද්ශීය අංතය යේ වර්ධනයක් වපන්ුපේ කර 

ඇත 

අපනයනවක මන්දගාමී වර් නයක් පවතින අතරතුර කමෝටර් රථ සහ අතසවශස 

කනොවන පාරික ෝගි   ාණ්ඩ ්නයනය සීමා කිරීම සඳහා රජය සහ මහ 

බැාකුව විසින් ගන්නා කද ප්රකතිප්ති ්රිෝයාමාර්ග කේතුකවන් 2018 වසර අවසාන 

 ාකකේ දී ්නයන වියදේ අඩු විය. කමම වර් නයන් කේතුකවන්, 2018 වසකර් 



කනොවැේබර් සහ කදසැේබර් යන මාස වකදී කවළඳ හිඟය සැකකිය යුතු කකස අඩු 

විය. 2018 වසකර්දී විකද්ශ කස්වා නියුක්ති යන්කේ කඩෂන කැමේවක සුළු පහළ 

යෑමක් වාර්තා වුවද, සාචාර   ටයුතු ්ශ්රියත ඉපැම්ේ සැකකිය යුතු කකස 

වර් නය වීම කගවුේ තුකනකේ වර්තන ගිණුම මත තවදුරට් හිත ර බකපෑමක් 

ඇති  කේය. මූකස ගිණුම සක ා බකන විට, 2019 වසකර් කේ දක්වා  ාකය තුළ 

රජකේ සුරැකුේප් කවළඳකපොළ සඳහා විකද්ශ ්කයෝජන ශුද්  කැමමක් වාර්තා 

විය. කවනස්වන කගෝලීය මූකස ත්්වය තුළ රජකේ සුරැකුේප් කවළඳකපොළ 

කවත ශුද්  වශකයන් ්කයෝජන කැමම සහ ්නයන පහළ යෑම කේතුකවන්  

ශ්රී  කා ා පිපියක යේ ප්රකමානය ට ශක්තිම් විය. කේ අතර, 2019 ජනවාරි 

මාසකේදී  ල්පිපිණු එ.ජ. කඩොකර් බිලියනය  ජාතසන්තර ස්ෛවරී්ව බැුමේ ර 

ශ්රී  කා ාව විසින් නියමිත පරිදි ්පසු කගවන කදී. 2019 ජනවාරි මස අවසානය 

වන විට දළ නිළ විකද්ශ සාචිත ප්රකමානය එ.ජ. කඩොකර් බිලියන 6.2 ක් වූ අතර, එය 

මාස 3.4   ්නයන ්වරනය  ර ගැනීම සඳහා ප්රකමානව් විය. 

වද්ශීය මුදල් වවළඳවප ළ තුළ අඛණ්ඩව හිඟ ද්රරවශීලතා තත්ත්වයක් 

පවතී 

2018 කනොවැේබර් මාසකේදී වසවස්ථාපිත සාචිත අනුපාතය සියයට 6.00 දක්වා 

ප්රකතිශතාා  1.50 කින් අඩු  රමින් කද්ශීය මුදල් කවළඳකපොළ සඳහා ද්රවවශීකතාව 

සපයනු කැබූවද, ද්රවවශීකතා හිඟ ත්්වය තවදුරට් අඛණ්ඩව ඉහළ මට්ටම  

පැවතින. හිඟ ද්රවවශීකතා වාතාවරනය තුළ ශ්රී  කා ා මහ බැාකුව සුදුසු පරිදි විවට 

කවළඳකපොළ  ටයුතු අඛණ්ඩව සිදු  ළ අතර, ක ටි  ාලීන මුදල් කවළඳකපොළ 

කපොලී අනුපාති  ප්රකතිප්ති කපොලී අනුපාති  ක ොරිකඩෝකව් ඉහළ සීමාව 

්සන්නකයහි පව්වාකගන ගනු කැබින. අකනකු් කවළඳ කපොළ කපොලී 

අනුපාති  නාමි  සහ මූර්ත වශකයන් තවදුරට් ඉහළ මට්ටේවක පැවතිණි.  

හිඟ කවළඳකපොළ ද්රවවශීකතා ත්්වය සහ ඉහළ කපොලී අනුපාති  පැවතිය ද, 

2018 වසර තුළ දී රාජස සහ කප ද්ගලි  යන කදඅාශයම සඳහා සපයන කද 

නකයහි වර් නය අකේක්ෂිත මට්ටම ඉක්මවා ගිකේය. ්නයන සීමා කිරීම සඳහා 

ගනු කැබූ ප්රකතිප්තිවකට කප ද්ගලි  අාශකේ නය කබාගන්නන් විසින් 

ක ටි ාලීනව ප්රකතිචාර දැක්වීම කමන්ම, ඒ ්ශ්රියත  අකේක්ෂා කේ සඳහා කිසියේ 

දුර ට කේතු විය. රජය කබොකහෝ දුරට කද්ශීය මූකසන මූකා්රන කවත කයොමු වූ අතර, 



රාජස වසවසායන්කේ දුර්වක මූකස  ාර්ය සා නයද නය වර් නය සඳහා දාය  

විය. ක කස් කවත්, බැාකු අාශකේ ශුද්  විකද්ශ ව් ේ පහළ යෑම කේතු 

ක ොටකගන, 2018 වසර අවසානකේදී පුළුල් මුදල් සැපයුකමහි (M2b) වාර්ෂි  

කක්ෂසමය වර් නය අකේක්ෂිත පරිදි මන්දගාමී විය.  

මුදල් ප්රිතිපපත්තිප තීරණය මගින් වද්ශීය මුදල් වවළඳවප ළ ද්රරවශීලතා හිඟය 

අඩු කරුප ඇත යි අවේක්ෂා වකවර් 

කද්ශීය ්ර්ක  කේ සහ මූකස කවළඳකපොකළහි වර්තමාන සහ  අකේක්ෂිත 

වර් නයන් අනුව, දැනට පවතින ම සස්ථ මුදල් ප්රකතිප්ති ස්ථාවරය අඛණ්ඩව 

පව්වා ගැනීම කයෝගස බව මුදල් මණ්ඩකකේ නිරීක්ෂනය විය. ක කස් කවත්, 

කද්ශීය මුදල් කවළඳකපොළ තුළ අඛණ්ඩව පවතින ඉහළ ද්රවවශීකතා හිඟය සඳහා 

පිළියේ කයදීමට ශ්රී  කා ා මහ බැාකුකව් ප්රකතිප්තිමය මැදිහ්වීමක් අවශස බව 

මුදල් මණ්ඩකකේ අදහස විය. ඒ අනුව, වාණිජ බැාකු කවතැති සියලුම පිපියල් 

තැන්පතු වගකීේවකට අදාළ වසවස්ථාපිත සාචිත අනුපාතය (SRR), 2019 මාර්තු 

මස 01 දිකනන් ඇරකඹන සාචිත පව්වාකගන යෑකේ  ාකපරිච්කේදකේ සිට 

බකපැවැ්කවන පරිදි දැනට පවතින සියයට 6.00 සිට සියයට 5.00 දක්වා 

ප්රකතිශතාා  1.00 කින් පහළ දැමීමට මුදල් මණ්ඩකය තීරනය  කේය. ශ්රී  කා ා 

මහ බැාකුකව් නිතස තැන්පතු පහසු ේ අනුපාති ය (SDFR) සහ නිතස නය 

පහසු ේ අනුපාති ය (SLFR) දැනට පවතින මට්ටකේ කනොකවනස්ව පවතී.   

මුදල් ප්රිතිපපත්තිප තීරණය: වාවස්ාාපිත සංිතත අුපපාතය 

අඩු කරන ලද අතර, ප්රිතිපපත්තිප 

වප ී  අුපපාතිපක වන වවනස්ව 

පවතී  

නිතස තැන්පතු පහසු ේ අනුපාති ය (SDFR) සියයට 8.00 

නිතස නය පහසු ේ අනුපාති ය (SLFR) සියයට 9.00 

  

වසවස්ථාපිත සාචිත අනුපාතය (SRR) සියයට 5.00 

  

  



 වත රතුරු සටහන: 

මහ බැාකු අධිපති ්චාර්ය ඉන්ද්රවජිත් කුමාරස්වාමි මහතාකේ ප්රක ාන්වකයන් අද 

දින (2019 කපබරවාරි මස 22) කප.ව. 11.30 ට ශ්රී  කා ා මහ බැාකුකව් කජෝන් 

එක්ස්ටර් ජාතසන්තර සේමන්්ර න ශාකාකව්දී මා ස හමුවක් පැවැ්කව්.  

මීළඟ මුදල් ප්රකතිප්ති නිකව්දනය 2019 අකඩල් මස 10 වැනි දින නිකු් කිරීමට 

නියමිතය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

දත්ත ඇමුණුම: 

සංඛාා සටහන 01: උද්ධමනය 

මාසය මාර්-18 ජුනි-18 ස ේ-18 ඔක්-18 වන ව -18 වදස - 18 ජන- 19 

මතුපිට උද්ධමනය  

(වාර්ෂික ලක්ෂාමය 

% වවනස) 

ක ො.පා.මි.ද. 

(2013=100 4.2 4.4 4.3 3.1 3.3 2.8 3.7 

ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 2.8 2.5 0.9 0.1 1.0 0.4 1.2 

මූලික උද්ධමනය 

(වාර්ෂික ලක්ෂාමය 

% වවනස) 

 ක ො.පා.මි.ද. 

(2013=100) 3.4 3.4 3.8      3.8 3.4 3.1 5.5 

 ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 1.9 1.8 3.1 3.4 3.1 3.1 5.1 

                                                                                                                                    මූලය ᱺ  ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව 

 

 

සංඛාා සටහන 02: මුදල් අංතවේ ප්රිවණතා (තාවකාලික) 

දර්තකය ප්රිමාණය (රුපියල් නලියන)  වාර්ෂික ලක්ෂාමය % වවනස   

 

මාර්-

18 

ජුනි-

18 

ස ේ-

18 

වන ව -

18 

වදස - 

18 

මාර්- 

18 

ජුනි- 

18 

ස ේ- 

18 

වන ව - 

18 

වදස - 

18 

සාචිත මුදල් 
997 999 1,011 942 961 11.8 12.0 11.2 3.3 2.3 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M2b) 
6,607 6,748 6,933 7,043 7,128 16.4 14.9 13.1 13.9 13.0 

   ශුද්  විකද්ශීය ව් ේ 
106 101 8 (43) (67) 128.6 141.1 (27.0) (163.9) (155.1) 

   ශුද්  කද්ශීය ව් ේ 
6,500 6,646 6,926 7,086 7,195 7.5 8.6 13.1 15.8 16.3 

     රජය කවත කබා දුන් ශුද්  නය 
2,278 2,273 2,427 2,464 2,515 2.9 1.7 9.2 14.0 16.0 

     රාජස සාස්ථා සඳහා කබා දුන් 

නය 
557 619 656 715 755 (2.6) 8.5 27.1 41.7 40.7 

   කප ද්ගලි  අාශය කවත කබා       

දුන් නය 
5,022 5,156 5,356 5,509 5,561 15.3 14.9 15.4 16.2 15.9 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M4)  
8,112 8,292  8,502 8,612 8,730 16.7 14.8  12.5 12.4 12.0 

                  මූලය ᱺ ශ්රී) ලං ා  හ ංකංවව 

 



සංඛාා සටහන 03:  වප ී  අුපපාතිපක 

වප ී  අුපපාතිපක (%) 
2018 

 මාර්. 

අවසානයට 

2018  

ජුනි 

අවසානයට 

 
2018    

ස ේ. 

අවසානයට 

2018   

වන ව   .

අවසානයට 

2018  

වදස  .

අවසානයට 

2019  

ජන .

අවසානයට 

2019  

වපබ 21 

දිනට 

ශ්රී් ලංකා මහ බ ංකුවේ ප්රිතිපපත්තිප වප ී  

අුපපාතිපක 

       

   නිතස තැන්පතු පහසු ේ අනුපාති ය 7.25 7.25 7.25 8.00 8.00 8.00 8.00 

   නිතස නය පහසු ේ අනුපාති ය 8.75 8.50 8.50 9.00 9.00 9.00 9.00 

බරිත සාමානා ඒක්ෂණ මුදල් අුපපාතිපකය 

(AWCMR) 
8.41 8.50 8.40 8.96 8.95 9.00 8.99 

භාණ්ඩාගාර නල්පත් ඵලදා අුපපාතිපක  

(ප්රිාාක ක වවළඳවප ළ) 
       

   දින 91 8.17 8.32 8.56 10.01 - - 9.55 

   දින 182 - 8.85 - 9.99 9.99 9.87 9.87 

   දින 364 9.69 9.39 9.51 11.20 11.20 10.69 10.73 

ණය අුපපාතිපක        

බරිත සාමානස ප්රකමුඛ නය අනුපාති ය (AWPR) 

(සතිපතා) 
11.55 11.33 11.74 12.03 12.09 12.27 12.08 

බරිත සාමානස නය අනුපාති ය (AWLR) 14.04 14.05 14.27 14.50 14.40 - - 

බරිත සාමානස නව නය අනුපාති ය (AWNLR) 14.25 13.94 14.22 14.51 14.44 - - 

ත න්පතු අුපපාතිපක        

බරිත සාමානස තැන්පතු අනුපාති ය (AWDR) 9.00 8.92 8.69 8.77 8.81 8.85 - 

බරිත සාමානස ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWFDR) 
11.41 11.26 10.84 10.81 10.85 10.91 - 

බරිත සාමානස නව තැන්පතු අනුපාති ය (AWNDR) 10.33 10.57 9.72 10.38 10.94 - - 

                                                                                                                                                                                       මූලය ᱺ ශ්රී) ලං ා  හ ංකංවව 

                                                                         

 


