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මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණය: 2019 - අංක 03 

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සිය ප්රතිපත්ති වපාලි අනුපාතික අඩු කරයි 

 

ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ මුදල් මණ්ඩලය, 2019 මැයි මස 30 වැනි දින පැවති රැ්ීකේදී ශ්රී 

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

පහසු ේ අනුපාති ය (SLFR), පිළිකවළින්, සියයට 7.50 සහ සියයට 8.50 දක්සවා පදනේ අං  

50 කින් අඩු කිරීමට තීරණය  කේය. මැදි  ාලීනව උද්ධමනය මැදි තනි අගය  මට්ටකේ 

්ථායි කලස පවත්වා ගැනීම මගින් ආර්ථි යට සිය විභව වර්ථධන මට්ටමට ළඟාීම සඳහා 

සහාය ීකේ පුළුල් අරමුණ ඇතිව, දැනට පවතින සහ අකේක්සිත කද්ශීය ආර්ථි කේ, 

කද්ශීය මූලය කවළඳකපාළ තුළ කමන්ම, කගෝලීය ආර්ථි කේ වර්ථධනයන් මනාව සැලකිල්ලට 

ගනිමින් මුදල් මණ්ඩලය කමම තීරණය ගනු ලැබීය. 

ව ෝලීය වශවයන්න ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්ති ප්රවේශයක් දක්නට ලැවේ 

වර්ථධනය වූ කවළඳ අර්ථුද, දුර්ථවල වූ වයාපාරි  විශ්වාසය සහ මන්දගාමී වූ බාහිර ඉල්ුම 

වැනි සාධ  ගණනාවක්ස කේතුකවන් කගෝලීය ආර්ථි  වර්ථධනකයහි මන්දගාමීීමක්ස දැකිය 

හැකිය. කේ කේතුකවන් දියුණු ආර්ථි යන් වැඩි වශකයන් දැඩි මුදල් ප්රතිපත්තියකින් 
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බැහැරීකේ ප්රකේශයක්ස අනුගමනය  ළ අතර, අඩු උද්ධමන පීඩන තත්ත්වයක්ස තුළ 

ආර්ථි  ක්රියා ාරිත්වයට සහාය දීම සඳහා නැගී එන සමහර කවළඳකපාළ ආර්ථි යන් ද 

ඔවුන්කේ මුදල් ප්රතිපත්ති ්ථාවරය ලිහිල්  රන ලදී. කේ අතර, කගෝලීය ආර්ථි  වර්ථධනය 

මන්දගාමී වුවද, භූකද්ශපාලනි  අවිනිශ්ිතතා කේතුකවන් ඛනිජ කතල් මිල ගණන් 

තවදුරටත් ඉහළ මට්ටම  පවතියි.   

අඩු මට්ටවේ පවතින ආර්ික වර්ධනය පාස්කකු ඉරිදා සිදුවූ ප්රහාර වේුවවන්න 

තවදුරටත් බලපෑමට ලක්වනු ඇත 

2018 වසකර්ථදී වාර්ථතා  ළ පහළ මට්ටකේ ආර්ථි  වර්ථධනයකින් අනතුරුව, ප්රධාන 

වශකයන්  ෘි  ාර්ථමි  සහ  ර්ථමාන්ත ආශ්රිත ක්රියා ාර ේහි සිදුවූ වර්ථධනය කේතුකවන් 

2019 වසකර්ථ පළමු  ාර්ථතුව තුළදී ආර්ථි ය ඉහළ කේගයකින් වර්ථධනය ී  ඇතැයි අකේක්සෂා 

ක කර්ථ. ක ක් කවතත්, පා්කු ඉරිදා සිදුවූ ප්රහාරය මගින් ආර්ථි කේ ක ාට් රුවන්කේ 

විශ්වාසය සහ අකේක්සෂා මත බලපෑේ එල්ල  ළ අතර, එමගින් විකශ්ෂකයන්ම සංචාර  

සහ ඒ ආශ්රිත ක්රියා ාර ේ ක කරහි බලපෑේ සිදුව ඇත. ආර්ථි  ක්රියා ාර ේ ක්රමකයන් 

සාමානය තත්ත්වයට පත්කවමින් පැවතුනද, මුලින් පුකරෝ ථනය  ළ වර්ථධනයට වඩා 

පහළ ආර්ථි  වර්ථධනයක්ස 2019 වසර තුළදී අකේක්සෂා ක කර්ථ.    

දැනටමත් ව න ඇති ක්රියාමාර්  හමුවේ වුවද, වවළඳවපාළ ණය වපාලී 

අනුපාතික අඩු වී නැත 

වයව්ථාපිත සංිත අනුපාති ය (SRR) පහළ දැමීම මගින්  සැලකිය යුතු ද්රවශීලතාවක්ස 

සැපයීකමන් සහ සුදුසු හා විචක්සෂණ විවිට කවළඳකපාළ  ටයුතුවල ප්රතිඵලයක්ස කලස බරිත 

සාමානය ඒක්සෂණ මුදල් අනුපාති ය 2019 වසකර්ථ කේ දක්සවා  ාලය තුළ පදනේ අං  50 

කින් පමණ පහළ ගිකේය. රජකේ සුරැකුේපත් මත ඵලදා අනුපාති ද කමම වසර තුළදී 

තියුණු කලස පහළ ගිකේය. කේ අතර, තැන්පතු සහ ණය උප රණ මත වූ ඉහළ නාමි  

සහ මූර්ථත කපාලී අනුපාති  සැලකිල්ලට ගනිමින්, ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව විසින් 2019 අකේල් 

මාසකේදී තැන්පතු  උප රණ සඳහා වූ කපාලී අනුපාති  මත උපරිම සීමාවන් පැනවූ අතර, 

එමගින් මූලය ආයතනවල අරමුදල් පිරිවැය අඩු කිරීම හරහා එම ආයතන මගින් සපයන 

ණකයහි කපාලී අනුපාති  අඩු කිරීමට හැකියාවක්ස ලබා දී මූර්ථත ආර්ථි කේ ණය ප්රවාහ 

ඉහළ නංවනු ඇතැයි අකේක්සෂා ක රිණි. 

ද්රවශීලතා සැපයීම, බරිත සාමානය ඒක්සෂණ මුදල් අනුපාති ය සහ රජකේ සුරැකුේපත් 

ඵලදා අනුපාති  පහළ යෑම කමන්ම මෑත දී හඳුන්වා දුන් තැන්පතු උප රණ මත උපරිම 
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කපාලී අනුපාති  සීමා පැනීේ මධයකේ වුවද කවළඳකපාළ ණය කපාලී අනුපාති  

අකේක්සිත පරිදි අඩු ීකේ කිසිදු සලකුණක්ස කපන්ීමට අකපාකහාසත් ී ඇත. 

ඉහළ වවළඳවපාළ ණය වපාලී අනුපාතික මධයවේ වපෞද් ලික අංශය සඳහා 

සපයන ලද ණය සැලකිය යුු වලස අඩු විය 

වාණිජ බැංකු විසින් කපෞද්ගලි  අංශය කවත සපයන ලද ණය, විකශ්ෂකයන්ම 2018 වසකර්ථ 

අවසානකේදී පුකරෝ ථනය  රන ලද මට්ටම  ඉක්සමවා ප්රසාරණය ීකමන් අනතුරුව, 2019 

වසකර්ථ පළමු මාස හතර තුළදී සමුච්චිත වශකයන් ගත්  ළ පහළ ගිකේය. කමම පහළ යෑම 

සඳහා ඉහළ කවළඳකපාළ ණය කපාලී අනුපාති , ආර්ථි   ටයුතුවල අඩු වර්ථධනය, 

වයාපාර විශ්වසනීයත්වය අඩු ීම කමන්ම විවිධ වයාපෘති සඳහා රජය විවිධ වයාපෘති 

කවනුකවන්  ළ යුතු හිඟ ණය ආපසු කගීේ නිසා සිදුවූ බැංකු ණය පියීේ  වැනි සාධ  

බලපාන ලදී. කපෞද්ගලි  අංශය සඳහා සපයන ලද ණය මන්දගාමී ීම කේතුකවන් 2019 

වසකර්ථ කේ දක්සවා  ාලය තුළ පුළුල් මුදල් සැපයුකේ වාර්ථි  ලක්සෂයමය වර්ථධනයද 

මන්දගාමී විය.    

විවද්ශ අංශවයහි, විවේෂවයන්නම වවළඳ හිඟය හා ආශ්රිතව දියුණුවක් වපන්නනුේ 

කරන ලදී 

විකශ්ෂකයන්, කයෝජිත නමයශීලී උද්ධමන ඉලක්ස  රණ මුදල් ප්රතිපත්ති රාමුවට අනුකූලව 

ක්රියාත්ම  වන නමයශීලී විකද්ශ විනිමය අනුපාති  ප්රතිපත්තියට ප්රතිචාර වශකයන් 2019 

වසකර්ථ පළමු මාස තුන තුළදී ආනයන වියදේ තියුණු කලස පහළ ගිය අතර, අපනයන 

ආදායකේ ඉහළ  ාර්ථයසාධනය කේතුකවන් කවළඳ ගිණුකේ හිඟය අඩු විය. 2019 වසකර්ථ දී 

සංචාර  ක්සකේත්රකේ පහළ බැසීම කේතුකවන් ක්වා අපනයන අඩු ීම තුළින් වර්ථතන 

ගිණුම කවත ඇතිවන අහිත ර බලපෑම, කවළඳ හිඟකේ හිත ර වර්ථධනය තුළින් සමනය 

වනු ඇතැයි අකේක්සෂා ක කර්ථ. ක ක් වුවත්, වැඩි දියුණු වූ ආරක්සෂ  තත්ත්වය, 

සංචාර යන් පැමිකණන ප්රධාන රටවල්වලින් පනවා ඇති සංචාර  උපකද්ශන ලිහිල් කිරීම 

කමන්ම සංචාර  අංශය  නැවත නගා සිටුීමට කගන ඇති ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ථග හා 

සංචාර  ප්රවර්ථධන වැඩසටහන්  කේතුකවන් එම අංශය ආශ්රිත ඉපැයීේ යථා තත්ත්වයට 

පත්වනු ඇතැයි  අකේක්සෂා ක කර්ථ. කේ අතර, 2019 වසකර්ථ මැයි මාසකේදී ජාතයන්තර මූලය 

අරමුදකල් වි්තීර්ථණ ණය පහසු ම යටකත් හයවන වාරි ය හිමිීම කේතුකවන් 

ආකයෝජ  අකේක්සෂා ඉහළ යනු ඇතැයි බලාකපාකරාත්තු කේ. කමම වර්ථධනයන් සමඟ, 

වසකර්ථ කේ දක්සවා  ාලය තුළ එ.ජ. කඩාලරයට සාකේක්සෂව ශ්රී ලං ා රුපියල සියයට 3.7 කින් 

අතිප්රමාණය විය. 2019 අකේල් මස අවසානය වන විට දළ නිල විකද්ශ සංිත ප්රමාණය එ.ජ. 
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කඩාලර්ථ බිලියන 7.2 ක්ස කලස ඇ්තකේන්තුගත  ර ඇති අතර, එය මාස 4.1   ආනයන 

ආවරණය  ර ගැනීම සඳහා ප්රමාණවත් කේ.     

උද්ධමනවේ තාවකාලික ඉහළ යෑේ සිදු වුවද, මැදි කාලීනව උද්ධමනය මත 

අවදානමක් අවේක්ෂා වනාකරයි 

2018 වසර තුළදි රුපියල තියුණු කලස අවප්රමාණය ීකේ පසු බලපෑම කිසියේ දුර ට 

කේතුක ාටකගන ජාති  පාරිකභෝගි  මිල දර්ථශ ය (ජා.පා.මි.ද.) හා ක ාළඹ 

පාරිකභෝගි  මිල දර්ථශ ය (ක ා.පා.මි.ද.) යන දර්ථශ  කදක හි වාර්ථි  ලක්සෂයමය කවනස 

මත පදනේව ගණනය  රනු ලබන මතුපිට හා මූලි  උද්ධමනය, 2019 වසර තුළදී යේ 

ඉහළ යෑමක්ස පිළිබිඹු  රන ලදී. සම්ත ඉල්ුම මන්දගාමී ීම සහ මනාව පාලනය වූ 

උද්ධමන අකේක්සෂා කේතුකවන් දැනට පවත්නා උද්ධමනකේ ඉහළ යෑම ක ටි ාලීන වනු 

ඇතැයි අකේක්සෂා ක කර්ථ.  ඒ අනුව, සුදුසු ප්රතිපත්තිමය ක්රියාමාර්ථගවල සහායත් සමඟ 2019 

වසර තුළදී සහ ඉන් ඉදිරිකේදී උද්ධමනය සියයට 4-6 අකේක්සිත පරාසකේ පවතිනු ඇත.   

මුදල් ප්රතිපත්ති තීරණය ුළින්න වවළඳවපාළ ණය වපාලී අනුපාතික පහළ යෑම 

සඳහා වපළඹවීමක් කරනු ඇතැයි අවේක්ෂා වකවර් 

ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව විසින් පසුගිය මුදල් ප්රතිපත්ති ්ථාවර විවරණකේදී, කගෝලීය මූලය 

කවළඳකපාළ, කවළඳ හිඟය හා ණය වර්ථධනකේ දැනට පවතින ප්රවණතා අඛණ්ඩව 

පැවතියකහාත් ප්රතිපත්ති ලිහිල් කිරීම සඳහා ඉඩ ඩක්ස පවතින බවට ඉදිරි 

මාර්ථකගෝපකද්ශයක්ස සපයන ලදී. කමම ප්රවණතා අඛණ්ඩව පැවති අතර, ඊට අමතරව, 

පා්කු ඉරිදා සිදුවූ ප්රහාරකයන් සහ ඉන් ආශ්රිත අංශයන් කවත එල්ල වූ අහිත ර බලපෑේ 

මගින්  ආර්ථි යට බලපෑමක්ස ඇති  ර ඇත. ඒ් අනුව, මුදල් ප්රතිපත්ති ්ථාවරය ලිහිල් 

කිරීම කයෝගය බව මුදල් මණ්ඩලකේ අදහස වූ අතර, ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ නිතය තැන්පතු 

පහසු ේ අනුපාති ය (SDFR) සහ නිතය ණය පහසු ේ අනුපාති ය (SLFR), පිළිකවළින්, 

සියයට 7.50 සහ සියයට 8.50 දක්සවා පදනේ අං  50 කින් අඩු කිරීමට තීරණය  කේය. වසර 

තුළ කේ දක්සවා  ාලය තුළ කද්ශීය මූලය කවළඳකපාළ පැවති වර්ථධනයන් සමඟ, ප්රතිපත්ති 

කපාලී අනුපාති  අඩු කිරීම සඳහා ගත් මුදල් ප්රතිපත්ති තීරණය මගින් කවළඳකපාළ ණය 

කපාලී අනුපාති  වල කේගවත් සහ විශාල පහළ යෑමක්ස අකේක්සෂා ක කර්ථ.  
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  මුදල් ප්රතිපත්ති තීරණය: ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික අඩු 

කරන ලද අතර, වයවස්කථාපිත 

සංචිත අනුපාතය වනාවවනස්කව 

පවතී 

නිතය තැන්පතු පහසු ේ අනුපාති ය (SDFR) සියයට 7.50 

නිතය ණය පහසු ේ අනුපාති ය (SLFR) සියයට 8.50 

  

වයව්ථාපිත සංිත අනුපාතය (SRR) සියයට 5.00 

  

වතාරුරු සටහන: 

මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ථය ඉන්ද්රජිත් කුමාර්වාමි මහතාකේ ප්රධානත්වකයන් 2019 මැයි 

මස 31 දින කප.ව. 11.30 ට ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ සන්ථාගාරකේදී මාධය හමුවක්ස පැවැත්කේ.  

මීළඟ මුදල් ප්රතිපත්ති නිකේදනය 2019 ජූලි මස 12 වැනි දින නිකුත් කිරීමට නියමිතය. 
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දත්ත ඇමුණුම: 

සංඛ්යා සටහන 01: උද්ධමනය 

මාසය ජුි -18 සැේ -18 වදසැ-18 ජන-19 වපබ -19 මාර් -19 අවේ - 19 

මුපිට උද්ධමනය  

(වාර්ික ලක්ෂයමය 

% වවනස) 

ක ා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 4.4 4.3 2.8 3.7 4.0 4.3 4.5 

ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 2.5 0.9 0.4 1.2 2.4 2.9 3.6 

මූලික උද්ධමනය 

(වාර්ික ලක්ෂයමය 

% වවනස) 

 ක ා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 3.4 3.8 3.1 5.5 5.4 5.6 5.5 

 ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 1.8 3.1 3.1 5.1 5.5 5.8 6.3 

                                                                                                                                    මූලය ᱺ  ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව 

 

 

සංඛ්යා සටහන 02: මුදල් අංශවේ ප්රවණතා (තාවකාලික) 

දර්ශකය ප්රමාණය (රුපියල් බිලියන) වාර්ික ලක්ෂයමය % වවනස   

 වදසැ- 

18 

ජන-

19 

වපබ-

91  

මාර්-

19 

අවේ- 

19 

වදසැ- 

18 

ජන- 

19 

වපබ- 

19 

මාර්-

19 

අවේ- 

19 

සංිත මුදල් 
961 949 963 963 924 2.3 2.1 2.7 (3.4) (7.6) 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M2b) 
7,128 7,111 7,189 7,252 7,294 13.0 11.5 11.4 9.8 9.0 

   ශුද්ධ විකද්ශීය වත් ේ 
(67) (129) (103) 22 109 (155.1) (201.3) (189.2) (79.4) (8.6) 

   ශුද්ධ කද්ශීය වත් ේ 
7,195 7,240 7,292 7,230 7,185 16.3 15.8 15.1 11.2 9.3 

     රජය කවත ලබා දුන් ශුද්ධ ණය 
2,515 2,625 2,672 2,613 2,594 16.0 18.2 19.0 14.7 11.7 

     රාජය සං්ථා සඳහා ලබා දුන් 

ණය 
755 711 715 703 726 40.7 34.6 31.0 26.2 24.9 

   කපෞද්ගලි  අංශය කවත ලබා       

දුන් ණය 
5,561 5,557 5,565 5,588 5,544 15.9 14.8 13.6 11.3 9.9 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M4)  
8,730 8,741 8,831 8,901 8,966 12.0 10.7 10.7 9.7 9.1 

                  මූලය ᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 
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සංඛ්යා සටහන 03: වපාලී අනුපාතික 

වපාලී අනුපාතික (%) 
2018 

 වදසැ. 

අවසානයට 

9201  

ජන. 

අවසානයට 

 
9201  

වපබ. 

අවසානයට 

9201  

   මාර්.  

අවසානයට 

9201  

අවේ. 

අවසානයට 

2019  

මැයි 30 

දිනට 

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්රතිපත්ති වපාලී 

අනුපාතික 

 

 

    

   නිතය තැන්පතු පහසු ේ අනුපාති ය 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

   නිතය ණය පහසු ේ අනුපාති ය 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

බරිත සාමානය ඒක්ෂණ මුදල් අනුපාතිකය 

(AWCMR) 
8.95 9.00 8.96 8.51 8.49 8.43 

භාණ්ඩා ාර බිල්පත් ඵලදා අනුපාතික  

(ප්රාථමික වවළඳවපාළ) 
 

 

    

   දින 91 - - 9.55 9.39 8.89 8.52 

   දින 182 9.99 9.87 9.87 9.67 9.09 8.63 

   දින 364 11.20 10.69 10.67 10.40 9.81 8.88 

ණය අනුපාතික  

 

    

බරිත සාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාති ය (AWPR) 

(සතිපතා) 
12.09 12.27 12.51 12.23 12.20 11.93 

බරිත සාමානය ණය අනුපාති ය (AWLR) 14.40 14.44 14.48 14.49 14.47 - 

බරිත සාමානය නව ණය අනුපාති ය (AWNLR) 14.44 14.41 14.60 14.56 14.62 - 

තැන්නපු අනුපාතික  

 

    

බරිත සාමානය තැන්පතු අනුපාති ය (AWDR) 8.81 8.85 8.88 8.98 8.97 9.00 

බරිත සාමානය ්ථාවර තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWFDR) 
10.85 10.91 10.96 11.11 11.15 11.19 

බරිත සාමානය නව තැන්පතු අනුපාති ය (AWNDR) 10.94 11.21 11.13 11.42 11.24 - 

                                                                                                                                                                                මූලය ᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

                                                                         

 


