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මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණය: 2019 - අංක 04 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සිය ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික වනාවවනස්ව 

පවත්වා ගනී 

 

ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ මුදල් මණ්ඩලය, 2019 ජූලි මස 11 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 ක්ස 

කලස දැනට පවතින මට්ටකේම කනාකවන්ව පවත්වාකෙන යෑමට තීරණය  කේය. 

දැනට පවතින සහ අකේක්සිත කේශීය ආර්ථි කේ, මූලය කවකළඳකපාකළහි කමන්ම 

කෙෝලීය ආර්ථි කේ ප්රවණතාවන් මනාව සැලකිල්ලට ෙනිමින් මුදල් මණ්ඩලය කමම 

තීරණය ෙනු ලැබීය. මුදල් මණ්ඩලකේ කමම තීරණය, උේධමනය සියයට 4-6 අතර 

අකේක්සිත පරාසය තුළ පවත්වා ෙැනීකේ අරමුණ සමඟ අනුකූල වන අතර, 

මැදි ාලීනව ආර්ථි යට සිය විභව වර්ථධන මට්ටමට ළඟාීම සඳහා සහාය වනු 

ඇත. 
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මන්නදගාමී වූ වගෝලීය වර්ධනය වේුවවන්න වබාවහෝ රටවල මුදල් ප්රතිපත්ති ලිහිල් 

කිරීවේ ප්රවේශය වේගවත් වී ඇත 

තීව්ර වි ඇති කවකළඳ අර්ථුද හා භූ කේශපාලනි  පීඩන කේතුකවන් කෙෝලීය වර්ථධනය 

මන්දොමී ීම මධයකේ, කමම වසර ආරේභකේ සිට දියුණු ආර්ථි වල මුදල් ප්රතිපත්ති 

වඩාත් ලිහිල් ප්රකේශයක්ස කවත නැඹුරුීම දක්සනට ලැුණි. මන්දොමී වූ උේධමන පීඩන 

මධයකේ කේශීය ආර්ථි  වර්ථධනයට සහාය සැපයීකේ අරමුණින් යුතුව නැගී එන 

කවකළඳකපාළ ආර්ථි වල මහ බැංකු ෙණනාවක්ස ද විචලනය වන කෙෝලීය කවකළඳකපාළ 

තත්ත්ව හමුකේ වුවද සිය මුදල් ප්රතිපත්ති ලිහිල්  රමින් ප්රතිචාර දක්සවා ඇත.   

පාස්කු ඉරිදා සිදුවූ ප්රහාරවයන්න පසු ශ්රී ලංකා ආර්ිකය ක්රමවයන්න යථා 

තත්ත්වයට පත්වනු ඇත යි අවේක්ෂා වකවර් 

ජනකල්ඛන හා සංඛයාකල්ඛන කදපාර්ථතකේන්තුව මගින් ප්ර ාශිත තාව ාලි  

ඇ්තකේන්තු අනුව, 2018 වසකර්ථ සිවුවන  ාර්ථතුකවහි වාර්ථතා  රන ලද වාර්ථි  

ලක්සයමය පදනම මත සියයට 1.8   වර්ථධනය හා සැසඳීකේදී, ශ්රී ලං ා ආර්ථි ය 2019 

වසකර්ථ පළමු  ාර්ථතුව තුළදී සියයට 3.7 කින් හිත ර කලස වර්ථධනය විය. පා්කු ඉරිදා සිදුවූ 

ප්රහාරකයන් අනතුරුව සංචාර  හා ඒ ආශ්රිත ක්වාවන්කේ  වර්ථධනය වසර මුලදී  

අකේක්සිත මට්ටමට වඩා දුර්ථවල ීම තුළින් ක ටි  ාලකේදී ආර්ථි  වර්ථධනයට බලපෑේ 

ඇති  ළ හැකි අතර, මන්දොමී වූ කෙෝලීය වර්ථධනය ආර්ථි කේ මැදි ාලීන වර්ථධන 

අකේක්සා  සඳහා බලපෑේ ඇති  රනු ඇත. ක ක් කවතත්, සම්ත රාජය මූලය හා මුදල් 

ප්රතිපත්ති කමන්ම අදාළ අධි ාරීන් විසින් ෙනු ලැබූ ක්රියාමාර්ථෙවල සහකයෝෙයත් සමඟ 

සංචාර  අංශය යථා තත්ත්වයට පත්කවමින් පැවතීම කමන්ම, අපනයන අංශකේ 

වර්ථතමාන ක්රියා ාරිත්වය තුළින් ආර්ථි ය  ඩිනමින් යථා තත්ත්වයට පත්ීම පිළිබඳ 

විශ්වසනීයත්වයක්ස ඇති  ර ඇත.  

අභිවයෝගාත්මක වගෝලීය වාතාවරණය මධයවේ වවවෙඳ හිඟය අඩු විය 

අපනයන අඛණ්ඩව වර්ථධනය ීම සහ ආනයන තියුණු කලස පහළ යෑම කේතුකවන් 2019 

වසකර්ථ පළමු මාස හතර තුළදි කවකළඳ හිඟය තවදුරටත් අඩු විය. වර්ථතන ගිණුමට අදාළ 

අකනකුත් ෙලාඒමේ පිළිබඳ සල ා බලන විට, අකේල් මස සිදුවූ ත්ර්ත ප්රහාර වලින් පසුව 

සංචාර  අංශය ආශ්රිත ඉපැයීේහි පහළ යෑමක්ස සිදු වූ අතර, විකේශ ක්වා 

නියුක්සති යන්කේ කේණද  පහළ මට්ටම  පැවැතිණි. කේ අතර, 2019 වසකර්ථ ජූනි 

මාසකේදී ජාතයන්තර ්වවරීත්ව බැඳුේ ර සාර්ථථ ව නිකුත් කිරීම තුළින් ශ්රී ලං ාකේ 

මැදි ාලීන වර්ථධන අකේක්සා පිළිබඳ ආකයෝජ යන්කේ අඛණ්ඩ විශ්වාසය කපන්නුේ 
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 රන ලදී. ජාතයන්තර ් වවරීත්ව බැඳුේ ර නිකුතුකවන් ලද ලැබීේ කේතුකවන් 2019 ජූනි 

මස අවසානය වන විට දළ නිල විකේශ සංචිත ප්රමාණය එ.ජ. කඩාලර්ථ බිලියන 8.9 ක්ස වූ අතර, 

එය මාස 5.1   ආනයන ආවරණය  ර ෙැනීම සඳහා ප්රමාණවත් කේ. කවකළඳ හිඟය අඩු 

ීම සහ ජාතයන්තර ්වවරීත්ව බැඳුේ ර නිකුතුකවන් මුදල් ලැබීම කමන්ම ජාතයන්තර 

මූලය අරමුදකල් වි්තීර්ථණ ණය පහසු ේ වැඩසටහන අඛණ්ඩව පවත්වා කෙන යෑම 

කේතුකවන් විනිමය අනුපාති ය මත පැවති පීඩනය අඩු වූ අතර, එහි ප්රතිඵලයක්ස කලස 

2019 වසකර්ථ කේ දක්සවා  ාලය තුළ එ.ජ. කඩාලරයට සාකේක්සව ශ්රී ලං ා රුපියල සියයට 

4.1 කින් අතිප්රමාණය විය. රුපියකලහි කමම අතිප්රමාණය ීම තුළින් 2018 වසර අවසාන 

භාෙකේ දක්සනට ලද රුපියකලහි තියුණු අවප්රමාණය ීම  තරමක්ස දුරට නිවැරදි ී ඇත. 

2019 වසර අවසානය වන විට වපෞද්ගලික අංශය වවත සපයන ලද ණය ක්රමවයන්න 

ඉහෙ යනු ඇත යි අවේක්ිතය 

2019 වසකර්ථ පළමු මාස පහ තුළ වාණිජ බැංකු විසින් කපෞේෙලි  අංශය කවත සපයන ලද 

ණකයහි වාර්ථි  ලක්සයමය වර්ථධනය අඛණ්ඩව පහළ ගිය අතර, කමම  ාලපරිච්කේදය 

තුළ ලබාදුන් ණය ප්රමාණයද පහළ යෑමක්ස වාර්ථතා  කේය. ණය වර්ථධනකයහි කමම 

ප්රවණතාව අනුව යමින්, 2019 වසකර්ථ කේ දක්සවා  ාලය තුළ පුළුල් මුදල් සැපයුකමහි වාර්ථි  

ලක්සයමය  වර්ථධනයද පහළ ගිකේය. කවකළඳකපාළ ණය කපාලී අනුපාති වල අකේක්සිත 

පහළ යෑම සමඟ කපෞේෙලි  අංශය කවත සපයනු ලබන ණය 2019 වසකර්ථ අවසාන 

භාෙකේදී ක්රමකයන් ඉහළ යනු ඇතැයි අකේක්සා ක කර්ථ.  

වකටි කාලවේදි වවෙඳවපාෙ ණය වපාලී අනුපාතිකවල ස ලකිය යුු පහෙ 

යෑමක් අවේක්ෂා කරයි 

 

මුදල් ප්රතිපත්තිය සහ මුදල් තත්ත්වය ලිහිල් කිරිම සඳහා දැනටමත් කෙන ඇති 

ක්රියාමාර්ථෙවලට ප්රතිචාර දක්සවමින් කවළඳකපාළ තැන්පතු කපාලී අනුපාති  පහළ ගිකේය. 

විකශ්කයන්ම, 2019 මැයි මාසකේදී ප්රතිපත්ති කපාලී අනුපාති  පහළ දැමිම, වයව්ථාපිත 

සංචිත අනුපාතය පහළ දැමීම හරහා සැලකිය යුතු ද්රවශීලතාවක්ස කවළඳකපාළට සැපයීම 

සහ 2019 අකේල් මාසකේදි තැන්පතු සඳහා උපරිම කපාලී අනුපාති  පැනීකමහි 

ප්රතිඵලයක්ස කලස බරිත සාමානය ඒක්සණ මුදල් අනුපාති ය (AWCMR), රජකේ 

සුරැකුේපත් ඵලදා අනුපාති , නව තැන්පතු අනුපාති  කමන්ම බරිත සාමානය ප්රමුඛ ණය 

අනුපාති ය (AWPR) සැලකිය යුතු කලස පහළ ගිකේය. ක ක් කවතත්, මෑතදී සිදු  ළ මුදල් 

තත්ත්ව ලිහිල් කිරිකේ බලපෑම, බරිත සාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාති ය ඇතුළු 

කවකළඳකපාළ ණය කපාලී අනුපාති  කවත සේූර්ථණ වශකයන් තවමත් සේකේණය ී 
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නැත. කවකළඳකපාළ ණය කපාලී අනුපාති වල දැනට දක්සනට ලැකබන පහළ යෑකේ 

ප්රවණතාව නුදුරු අනාෙතකේදී  ඩිනේ වනු ඇතැයි අකේක්සා  රන අතර, එමගින් 

කපෞේෙලි  අංශකේ ණය ඉල්ුම යළි වර්ථධනය කිරීමට හා ආර්ථි  ක්රියා ාර ේ යථා 

තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා සහාය සපයනු ඇත.  

තාවකාලික මිල ඉහෙ යෑේ ඇති වුවද, ම දි කාලීන උද්ධමන අවේක්ෂා යහපත් 

මට්ටමක පවතී 

ක ාළඹ පාරිකභෝගි  මිල දර්ථශ ය (ක ා.පා.මි.ද.) මත පදනේව ෙණනය  රනු ලබන 

මතුපිට හා මූලි  උේධමනය, 2019 ජූනි මාසකේදී පහළ ගිය අතර, ජාති  පාරිකභෝගි  මිල 

දර්ථශ ය (ජා.පා.මි.ද.) මත පදනේ වූ උේධමනය ද ජූනි මාසකේදී පහළ යනු ඇතැයි 

අකේක්සා ක කර්ථ. ඉන්ධන මිල ඉහළ යෑම, කෙෝලීය ආහාර මිල ෙණන්වල ඇති විය හැකි  

ඉහළ යෑම සහ අයහපත්  ාලගුණ තත්ත්වයන් කේතුකවන් කේශීය ආහාර මිල ෙණන් 

ඉහළ යෑම පිළිඹිු  රමින් ක ටි ාලීනව මිල ෙණන් මත යේ පීඩනයක්ස ඇති විය හැකිය. 

උේධමනකේ කමවැනි ඉහළ යෑේ තාව ාලි  විය හැකි අතර, සාමානය වශකයන් උේධමනය 

අකේක්සිත සියයට 4-6 පරාසය තුළ මනාව පාලනය වනු ඇතැයි පුකරෝ ථනය ක කර්ථ. 

මන්දොමී ආර්ථි   ටයුතු කේතුකවන් උේධමනය මත ඉල්ුේ පීඩනයක්ස ඇති ීම 

ක ටි ාලකේදී අකේක්සා කනා රන අතර, සුදුසු මුදල් ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ථෙවල සහායත් 

සමඟ මැදි ාලීන උේධමන අකේක්සා යහපත්ව පවතිනු ඇත. 

ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික ද නට පවතින මට්ටවේ පවතී 

දැනට පවත්නා සහ අකේක්සිත සාර්ථව ආර්ථි  තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ෙනිමින්, දැනට 

කෙන ඇති ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ථෙවලට ප්රතිචාරීව කවකළඳකපාළ ණය කපාලි අනුපාති  

සැලකිය යුතු අෙයකින් පහළ යෑම සඳහා ප්රමාණවත් අව ාශයක්ස පවතින බව මුදල් 

මණ්ඩලකේ අදහස විය. ඒ අනුව, ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ නිතය තැන්පතු පහසු ේ 

අනුපාති ය (SDFR) සහ නිතය ණය පහසු ේ අනුපාති ය (SLFR) දැනට පවතින මට්ටකේ, 

එනේ  පිළිකවළින්, සියයට 7.50 සහ සියයට 8.50 කලස කනාකවන්ව පවත්වා ෙැනීමට මුදල් 

මණ්ඩලය තීරණය  කේය. ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව කෙෝලීය හා කේශීය මූලය කවකළඳකපාළ 

වර්ථධනයන් පිළිබඳව අඛණ්ඩව සුපරික්සා ාරී වනු ඇති අතර, මනාව පාලනය වූ උේධමන 

හා උේධමන අකේක්සා තත්ත්වයක්ස තුළ ආර්ථි  වර්ථධනයට සහාය සැපයීම සඳහා අවශය 

පරිදි සුදුසු ක්රියාමාර්ථෙ තවදුරටත් ෙනු ඇත. 
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වතාරුරු සටහන: 

මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ථය ඉන්ද්රජිත් කුමාර්වාමි මහතාකේ ප්රධානත්වකයන් අද දින 

(2019 ජූලි මස 11) ප.ව. 5.00 ට ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ සන්ථාොරකේදී මාධය හමුවක්ස 

පැවැත්කේ.  

මීළඟ මුදල් ප්රතිපත්ති නිකේදනය 2019 අකෙෝ්තු මස 23 වැනි දින නිකුත් කිරීමට නියමිතය. 
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දත්ත ඇමුණුම: 

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

ආර්ික 

කටයුු  

වාර්ික ලක්ෂයමය % වවනස 

2017 2018 2019 

වදවන 
කාර්ුව 

වතවන 
කාර්ුව 

 

සිේවන 
කාර්ුව 

 

වාර්ික 
පෙමු 

කාර්ුව 

වදවන 
කාර්ුව 

වතවන 
කාර්ුව 

 

සිේවන 
කාර්ුව 

 

වාර්ික 
පෙමු 

කාර්ුව 

කෘිකාර්මික -2.6 -2.0 7.2 -0.4 5.1 5.6 4.0 4.5 4.8 5.5 

කර්මාන්නත 4.7 4.7 4.3 4.1 1.7 2.8 3.1 -3.6 0.9 3.0 

වස්වා 3.9 2.8 3.4 3.6 5.5 4.8 4.3 4.3 4.7 4.1 

ද.වද්.ි 3.6 3.2 3.7 3.4 4.0 3.9 3.5 1.8 3.2 3.7 

                                                                                                                                    මූලය :   ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව 

 

සංඛ්යා සටහන 20 : උද්ධමනය 

මාසය වදස -18 ජන-19 වපබ -19 මාර් -19 අවේ - 19 ම යි-19 ජූි-19 

මුපිට උද්ධමනය  

(වාර්ික ලක්ෂයමය 

% වවනස) 

ක ා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 2.8 3.7 4.0 4.3 4.5 5.0 3.8 

ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 0.4 1.2 2.4 2.9 3.6 3.5 - 

මූලික උද්ධමනය 

(වාර්ික ලක්ෂයමය 

% වවනස) 

 ක ා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 3.1 5.5 5.4 5.6 5.5 6.2 5.8 

 ජා.පා.මි.ද.  

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

                                                                                                                                    මූලය ᱺ  ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව 
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සංඛ්යා සටහන 03: මුදල් අංශවේ ප්රවණතා (තාවකාලික) 

දර්ශකය ප්රමාණය (රුපියල් බිලියන) වාර්ික ලක්ෂයමය % වවනස   

 ජන-

19 

වපබ-

91  

මාර්- 

19 (අ) 

අවේ- 

19 (අ) 

ම යි - 

19 

ජන-   

19 

වපබ- 

19 

මාර්-  

19 (අ) 

අවේ- 

19 (අ) 

ම යි- 

19 

සංචිත මුදල් 
949 963 963 924 849 2.1 2.7 (3.4) (7.6) (12.7) 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M2b) 
7,111 7,189 7,253 7,295 7,295 11.5 11.4 9.8 9.0 9.4 

   ශුේධ විකේශීය වත් ේ 
(129) (103) 23 110 103 (201.3) (189.2) (78.2)  (7.6)  38.3 

   ශුේධ කේශීය වත් ේ 
7,240 7,292 7,230 7,185 7,192 15.8 15.1 11.2 9.3 9.0 

     රජය කවත ලබා දුන් 

ශුේධ ණය 
2,625 2,672 2,613 2,584 2,595 18.2 19.0 14.7 11.3 11.6 

     රාජය සං්ථා සඳහා 

ලබා දුන් ණය 
711 715 703 726 726 34.6 31.0 26.2 24.9 19.4 

   කපෞේෙලි  අංශය කවත 

ලබා       දුන් ණය 
5,557 5,565 5,588 5,544 5,542 14.8 13.6 11.3 9.9 9.2 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M4)  
8,741 8,831 8,902 8,968 8,980 10.7 10.7 9.7 9.1 9.4 

(අ)  සංල ෝධිත                  මූලය: ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 
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සංඛ්යා සටහන 04: වපාලී අනුපාතික 

වපාලී අනුපාතික (%) 
9201  

ජන. 

අවසානයට 

9201  

වපබ. 

අවසානයට 

9201  

   මාර්.  

අවසානයට 

9201  

අවේ. 

අවසානයට 

9201  

ම යි 

අවසානයට 

9201  

ජූි 

අවසානයට 

2019  

ජූලි 10   

දිනට 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ ප්රතිපත්ති 

වපාලී අනුපාතික 

 

 

     

   නිතය තැන්පතු පහසු ේ අනුපාති ය 8.00 8.00 8.00 8.00 7.50 7.50 7.50 

   නිතය ණය පහසු ේ අනුපාති ය 9.00 9.00 9.00 9.00 8.50 8.50 8.50 

බරිත සාමානය ඒක්ෂණ මුදල් 

අනුපාතිකය (AWCMR) 
9.00 8.96 8.51 8.49 7.94 7.86 7.80 

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ඵලදා 

අනුපාතික  (ප්රාථමික වවෙඳවපාෙ) 
 

 

     

   දින 91 - 9.55 9.39 8.89 8.52 8.24 8.09 

   දින 182 9.87 9.87 9.67 9.09 8.63 8.49 8.21 

   දින 364 10.69 10.67 10.40 9.81 8.88 8.70 8.54 

ණය අනුපාතික  

 

     

බරිත සාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාති ය 

(AWPR) (සතිපතා) 
12.27 12.51 12.23 12.20 11.82 11.52 11.13 

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

බරිත සාමානය නව ණය අනුපාති ය 

(AWNLR) 
14.41 14.60 14.56 14.62 14.59 - - 

ත න්නපු අනුපාතික  

 

     

බරිත සාමානය තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWDR) 
8.85 8.88 8.98 8.97 9.00 8.94 - 

බරිත සාමානය ්ථාවර තැන්පතු 

අනුපාති ය (AWFDR) 
10.91 10.96 11.11 11.15 11.19 11.07 - 

බරිත සාමානය නව තැන්පතු 

අනුපාති ය (AWNDR) 
11.21 11.13 11.42 11.24 10.05 - - 

                                                                                                                                                                                 මූලය ᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

                                                                         

 


