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පුවත්පත් ිවේදනය 

ිකුත් කවේ ආර්ික පර්වේෂණ වදපාර්තවේන්නුව 

 

දිනය 2019 අව ෝස්තු  මස 23 දින 

 
 
 

මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණය: 2019 - අංක 05 
 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සිය ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික අඩු කරයි 

 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල්  මණ්ඩලය, 2019 අව ෝස්තු 22 ව ි දින ප වති 

රැස්තීවේදී ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ ිතය ත න්නපු පහසුකේ අනුපාතිකය 

(SDFR) සහ ිතය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR), පිළිවවළින්න, සියයට 7.00 

සහ සියයට 8.00 දක්වා පදනේ අංක 50 කින්න අඩු කිරීමට තීරණය කවේය. 

පවතින අඩු උද්ධමනය සහ ම දි කාලීනව අවේක්ිත සියයට 4-6 පරාසය ුළ 

මනාව පාලනය ී ඇති උද්ධමන අවේක්ෂා සහිත වාතාවරණයක් ුළ ආර්ික 

ක්රියාකාරකේ නඟා සිටුීම සඳහා තවදුරටත් සහාය ස ,ලසීවේ අරමුණ ඇතිව, 

ද නට පවතින සහ අවේක්ිත වද්ශීය ආර්ිකවේ, මූලය වවළඳවපාවළහි වමන්නම 

ව ෝලීය ආර්ිකවේ ප්රවණතාවන්න මනාව ස ලකිල්ලට  ිමින්න මුදල් මණ්ඩලය 

වමම තීරණය  නු ල බීය. 
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ව ෝලීය ආර්ික ක්රියාකාරකේ මන්නද ාමී ීම වබාවහෝ රටවල්වලට තම මුදල් 

ප්රතිපත්ති ලිහිල් කිරීම සඳහා වපළඹීේ කර ඇත 

 

කවළඳ අර්බුද සහ භූ කේශපාලනි  ප්රවණතාවන් තුළින් පැනනඟිනු ලබන 

අවිනිශ්චිතතාවන් කේතු ක ාටකෙන කෙෝලීය ඉල්ුම මන්දොමී වීම මධ්යකේ,  දියුණු හා 

නැගී එන කවළඳකපාළ ආර්බි  රාශිය  මහ බැංකු කේශීය ආර්බි  වර්බධ්නයට සහාය වීකේ 

අරමුණින් ප්රතිපත්තති කපාලී අනුපාති  අඩු  රන ලද අතර, ක ටි  ාලකේදී  තම මුදල් 

ප්රතිපත්තති ්ථාවරය අඛණ්ඩව ලිහිල්ව පවත්තවා ෙන්නා බවද සංඥා  ර ඇත. එම 

තීරණවලට එළඹීම සඳහා කමම ආර්බි යන් තුළ පවතින පවතින අඩු උේධ්මනය හා 

උේධ්මන අකේක්සෂාවන් හිත ර කලස දාය  වී ඇත.   

 

ම දිකාලීනව උද්ධමනය ම දි ති අ යක මට්ටවේ පවතිනු ඇත යි අවේක්ෂා 

වකවර් 

ක ාළඹ පාරික ෝගි  මිල දර්බශ කේ (ක ා.පා.මි.ද.) සහ ජාති  පාරික ෝගි  මිල 

දර්බශ කේ (ජා.පා.මි.ද.) වාර්බි  ලක්සෂයමය කවනස මත පදනේව ෙණනය  රනු ලබන 

මූලි  සහ මතුපිට උේධ්මනය, ආහාර මිල ෙණන් මන්දොමී වීම කිසියේ දුර ට කේතු 

ක ාටකෙන මෑත  මාස කිහිපය තුළදී පහළ අෙය  පැවතිකේය. මෑත ාලීනව සිදු  රනු 

ලැබූ ඉන්ධ්න මිල ෙණන් ඉහළ නැංවීම කමන්ම ඇතැේ  ාණ්ඩවලට අදාළ පරිපාලිත මිල 

ෙණන් ඉහළ නැංවීම  ක ටි  ාලකේදී මිල පීඩනයක්ස ඇති  ළ හැකි වුවද, 2019 වසකර්බ ඉතිරි 

 ාලසීමාව තුළදී උේධ්මනය අකේක්සිත සියයට 4-6 ඉලක්ස ෙත පරාසකයහි පහළ සීමාව 

ආසන්නකේ පවතිනු ඇතැයි අකේක්සෂා ක කර්බ. මනාව පාලනය වූ උේධ්මන අකේක්සෂා සහ 

 ාලීන හා සුදුසු ප්රතිපත්තති ක්රියාමාර්බෙ සමඟ මැදි ාලීනව උේධ්මනය අකේක්සිත පරාසය 

තුළ අඛණ්ඩව පවත්තවා ෙැනීමට අකේක්සෂා ක කර්බ.   

අහිතකර වද්ශීය සහ ව ෝලීය වර්ධනයන්න  වේුවවන්න ආර්ික වර්ධනයට බාධා 

එල්ල ීවේ හ කියාවක් පවතී 

දැනට පවත්තනා ආර්බි  තත්තත්තව සහ ඉදිරි ආර්බි  දර්බශ වල ප්රවණතා අනුව 2019 

වසකර්බදී ද අඩු ආර්බි  වර්බධ්නයක්ස වාර්බතා  රනු ඇතැයි කපන්නුේ ක කර්බ. මෑත ාලීනව 

ආර්බි  වර්බධ්නය වි ව මට්ටම  රා ක්රමකයන් යථා තත්තත්තවයට පත්ත වනු ඇතැයි  

අකේක්සෂා  රන නමුත්ත, කේශීය සහ විකේශීය අවහිරතා කේතුකවන් කමම යථා තත්තත්තවයට 

පත්තවීම ප්රමාද විය හැකිය. එමනිසා, සාර්බව ආර්බි  ්ථායීතාවට අදාළ ළඟා  රෙත්ත 
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ප්රෙතියට බාධ්ා කනාවන පරිදි ඵලදායී ආර්බි   ටයුතුවලට සහය සැලසීම සඳහා පවතින 

ප්රතිපත්තති අව ාශයන්  ාවිත කිරීම අතයවශය කේ. 

වවළඳ හිඟය යහපත් තත්ත්වයට පත්ීම වේුවවන්න විවද්ශ අංශය ශක්තිමත්ව 

පවතියි 

2019 වසකර්බ පළමු  ාෙකේදී අපනයන තිරසාරව වර්බධ්නය වීම  සහ ආනයන වර්බධ්නය 

සැලකිය යුතු කලස පහළ යෑම කේතුකවන් කවළඳ හිඟය අඛණ්ඩව යහපත්තව පැවතුණි. 

පා්කු ඉරිදා ප්රහාර වලින් බලපෑේ එල්ල වූ සංචාර  පැමිණීේ ජූනි මාසකයන් පසුව 

අඛණ්ඩව යථා තත්තත්තවයට පත්ත කවමින් පවතී. විකේශ ක්වා නියුක්සති යන්කේ කේෂණ 

වසකර්බ පළමු  ාෙකේදී පහළ ගියද, ජූනි මාසකේදී සුළු වර්බධ්නයක්ස වාර්බතා  කේය. කේ 

අතර, රජකේ සුරැකුේපත්ත කවළඳකපාළ කවතින් වාර්බතා වූ ශුේධ් මූලය ෙලායෑේ සහ  

ක ාට් කවළඳකපාකේ ප්රාථමි  ලැබීේ ඇතුළත්තව වාර්බතා වූ ශුේධ් ලැබීේ සමඟ විකේශ මූලය 

ප්රවාහ මිශ්ර හැසිරීමක්ස වාර්බතා  රන ලදී. පසුගිය දින කිහිපය තුළදී ශ්රී ලං ා රුපියල යේ 

අවප්රමාණය වීකේ පීඩනය ට ලක්ස වුවද, වසකර්බ කේ දක්සවා  ාලය තුළ එ.ජ. කඩාලරයට 

සාකේක්සෂව ශ්රී ලං ා රුපියල සියයට 2.4 කින් අතිප්රමාණය විය. ප්රධ්ාන වශකයන් රජකේ 

සුරැකුේපත්ත කවළඳකපාළ තුළ ආකයෝජ යන් කිහිප කදකනක්ස විසින් විකේශ ආකයෝජන 

ඉවත්ත  ර ෙැනීම කේතුකවන් හටෙත්ත අවප්රමාණය වීකේ පීඩනය ක ටි  ාලීන වනු ඇතැයි 

අකේක්සිතය. කේ අතර, 2019 ජූලි මස අවසානය වන විට දළ නිල විකේශ සංිත ප්රමාණය 

එ.ජ. කඩාලර්බ බිලියන 8.3 ක්ස පමණ වනු ඇතැයි අකේක්සිත අතර, එය මාස 5.0   ආනයන 

ආවරණය  ර ෙැනීම සඳහා ප්රමාණවත්ත කේ. 

 

මුදල් සහ ණය සමස්තත තවදුරටත් මන්නද ාමී විය 

බලපත්රලාභී වාණිජ බැංකු විසින් කපෞේෙලි  අංශය කවත සපයන ලද ණකයහි වාර්බි  

ලක්සෂයමය වර්බධ්නය 2019 වසකර්බ පළමු මාස හත තුළදී අඛණ්ඩව මන්දොමී විය. ඒ අනුව, 

කමම  ාලපරිච්කේදය තුළ කපෞේෙලි  අංශයට සපයන ලද ණය ප්රමාණකයහි ඉහළ යෑම, 

2018 වසකර්බ එම  ාලපරිච්කේදය තුළ වාර්බතා වූ මට්ටම හා සැසඳීකේදී පහළ අෙයක්ස විය. 

බලපත්රලාභී  වාණිජ බැංකු විසින් කපෞේෙලි  අංශය කවත සපයන ලද ණය හා 

අත්තති ාරේ පිළිබඳ  ාර්බතුමය සමීක්සෂණය අනුව,  ෘි ර්බම,  ර්බමාන්ත හා ක්වා අංශ 

කවත සපයන ලද ණකයහි වාර්බි  ලක්සෂයමය වර්බධ්නය 2019 කදවන  ාර්බතුව තුළදී 

තවදුරටත්ත පහළ ගිය අතර, කපෞේෙලි  ණය හා අත්තති ාරේහි වාර්බි  ලක්සෂයමය 

වර්බධ්නය ඉහළ ගිකේය. කපෞේෙලි  අංශය කවත සපයන ලද ණකයහි පහළ යෑම, කමම 

 ාලපරිච්කේදය තුළදී මුළු මුදල් සම්තයන්හි  වර්බධ්නය මන්දොමී වීම සඳහා බලපා ඇත. 
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ආර්ික කටයුු නඟා සිටුීම සඳහා වවළඳවපාළ ණය වපාලී අනුපාතිකවල 

වේ වත් පහළ යෑමක් අවශය වේ 

2019 මැයි මාසකේදී ප්රතිපත්තති කපාලී අනුපාති  පදනේ අං  50 කින් අඩු කිරීම සහ 2018 

කනාවැේබර්බ හා 2019 මාර්බතු මාසකේදී පියවර කද කින් වයව්ථාපිත සංිත අවශයතාව 

(SRR) ප්රතිශතාං  2.50 කින් අඩු කිරීකමන් ඉහළ ගිය ද්රවශීලතා තත්තත්තවය සඳහා ප්රතිචාර 

දක්සවමින් බරිත සාමානය ඒක්සෂණ මුදල් අනුපාති ය (AWCMR) සැලකිය යුතු කලස පහළ 

ගිකේය. පසුගිය දින කිහිපය තුළ කිසියේ ඉහළ යෑමක්ස දක්සනට ලැුනද, රජකේ සුරැකුේපත්ත 

ඵලදා අනුපාති  වසර තුළදී සැලකිය යුතු කලස පහළ ගිකේය. බරිත සාමානය ඒක්සෂණ 

මුදල් අනුපාති කයහි පහළ යෑම සමඟ මුදල් ප්රතිපත්තති සේකේෂණය  ඩිනේ කිරීකේ 

අරමුණ ඇතිව මූලය ආයතනවල තැන්පතු කපාලී අනුපාති  මත සීමා පැනවීම තුළින් කමම 

ආයතනවල අරමුදල් පිරිවැකයහි තීව්ර පහළ යෑමක්ස සිදු විය. ක ක් කවතත්ත, බරිත සාමානය 

ප්රමුඛ ණය අනුපාති ය සැලකිය යුතු කලස පහළ ගියද, ප්රමුඛ  ණය අනුපාති ය ද ඇතුළුව 

සියු කවළඳකපාළ ණය කපාලී අනුපාති , තැන්පතු කපාලී අනුපාති වල දක්සනට ලද පහළ 

යෑමට සරිලන පරිදි පහළ යෑමක්ස කමකතක්ස සිදුවී නැත. බැංකු හා බැංකු කනාවන මූලය 

ආයතන විසින් ඔවුන්කේ පහළ ගිය අරමුදල් පිරිවැයට ප්රතිචාරීව කවළඳකපාළ ණය 

අනුපාති  පහළ දැමීම අතයවශය වන අතර, එමඟින් ආර්බි කේ ඵලදායී අංශ කවත ණය 

ෙලායෑම ඉහළ නැංවීම හරහා ආර්බි ය නඟා සිටුවීමට සහාය සැලකසනු ඇත. 

වමම මුදල් ප්රතිපත්ති තීරණය මඟින්න වවළඳවපාළ ණය වපාලී අනුපාතිකවල 

වේ වත්  පහළ යෑමක් සිදු වනු ඇත යි අවේක්ෂා වකවර් 

ඉහත සඳහන්  ළ දැනට පවතින සහ අකේක්සිත සාර්බව ආර්බි  තත්තත්තවයන් සැලකිල්ලට 

ෙනිමින්, ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ ප්රතිපත්තති කපාලී අනුපාති  පහළ දැමීම කයෝෙය බව 2019 

අකෙෝ්තු මස 22 වන දින පැවති මුදල් මණ්ඩල රැ්වීකේදී මුදල් මණ්ඩලකේ අදහස විය. ඒ 

අනුව, ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ නිතය තැන්පතු පහසු ේ අනුපාති ය (SDFR) සහ නිතය 

ණය පහසු ේ අනුපාති ය (SLFR),  පිළිකවළින්, සියයට 7.00 සහ සියයට 8.00 දක්සවා පදනේ 

අං  50 කින් අඩු කිරීමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය  කේය. කමම තීරණයත්ත සමඟ, 

දැනටමත්ත පහළ යෑමක්ස කපන්නුේ  රන තැන්පතු කපාලී අනුපාති  හා සමොමීව සියු  

කවළඳකපාළ ණය කපාලී අනුපාති  ද පහළ යනු ඇතැයි ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව අකේක්සෂා 

 රයි. එකමන්ම, ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව කවළඳකපාළ ණය කපාලී අනුපාති වල ප්රවණතා 

අඛණ්ඩව අධීක්සෂණය  රන අතර, අදාළ  ාල රාමුව තුළ අකේක්සිත පරිදි ණය කපාලී 

අනුපාති වල පහළ යෑමක්ස සිදු කනාවුවකහාත්ත මූලය ආයතනවල කවළඳකපාළ ණය කපාලී 

අනුපාති  සඳහා සුදුසු පරිදි සීමා පැනවීමට මුදල් මණ්ඩලයට නිර්බකේශ  රනු ඇත. කේ 
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සඳහා අදාළ පාර්බශ්චව සමඟ සා ච්ඡාවලින් අනතුරුව එවැනි  ාල රාමු සහ ක්රියාමාර්බෙ 

පිළිබඳව නුදුකර්බදීම දැනුේ කදනු ඇත. 

 

වයව්ථාපිත සංිත අනුපාතය අව්ථා කද  දී ප්රතිශතාං  2.50 කින් පහළ දැමීම සහ 

ප්රතිපත්තති කපාලී අනුපාති  කදවතාවක්ස පහළ දැමීම හරහා ප්රතිපත්තති අනුපාති  

ක ාරිකඩෝව සියයට 8.00 – 9.00 පරාසකේ  සිට සියයට 7.00 – 8.00 දක්සවා පහළ දමමින් මුදල් 

ප්රතිපත්තතිය වඩාත්ත ලිහිල්  ර ඇත. කමම ක්රියාමාර්බෙවල බලපෑම  කමන්ම, රාජය මූලය 

ක්රියා ාරිත්තවය සහ කෙෝලීය ප්රවණතාවන් සමාකලෝචනය කිරීකමන් අනතුරුව මුදල් 

ප්රතිපත්තතිකේ අනාෙත ෙමන් මඟ පිළිබඳ ඉදිරිකේදී තීරණය කිරීමට මුදල් මණ්ඩලය අදහ් 

 රනු ලබයි.  

 

මුදල් ප්රතිපත්ති තීරණය: ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික අඩු 

කරන ලද අතර, වයවස්තථාපිත 

සංචිත අනුපාතය වනාවවනස්තව 

පවතී 

නිතය තැන්පතු පහසු ේ අනුපාති ය (SDFR) සියයට 7.00 

නිතය ණය පහසු ේ අනුපාති ය (SLFR) සියයට 8.00 

  

වයව්ථාපිත සංිත අනුපාතය (SRR) සියයට 5.00 

 

වතාරුරු සටහන: 

මහ බැංකු අධිපති ආචාර්බය ඉන්ද්රජිත්ත කුමාර්වාමි මහතාකේ ප්රධ්ානත්තවකයන් 2019 

අකෙෝ්තු මස 23 දින  කප.ව. 11.30 ට ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ සන්ථාොරකේදී මාධ්ය හමුවක්ස 

පැවැත්තකේ.  

මීළඟ මුදල් ප්රතිපත්තති නිකේදනය 2019 ඔක්සකතෝබර්බ මස 11 වැනි දින නිකුත්ත කිරීමට 

නියමිතය. 
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දත්ත ඇමුණුම: 

 

සංඛ්යා සටහන 01: උද්ධමනය 

 

මාසය වදස -18 ජන-19 වපබ -19 මාර් -19 අවේ - 19 ම යි-19 ජූි-19 ජූලි-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 3.3 

ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 0.4 1.2 2.4 2.9 3.6 3.5 2.1 2.2 

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 5.7 

 ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 3.1 5.1 5.5 5.8 6.3 6.3 6.1 6.1 

                                                                                                                                    මූලය ᱺ  ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව 

 

 

 

 

සංඛ්යා සටහන 02: මුදල් අංශවේ ප්රවණතා (තාවකාලික) 

දර්ශකය ප්රමාණය (රුපියල් බිලියන) වාර්ික ලක්ෂයමය % වවනස   

 
මාර්ු  

19  

අවේල්  

19  

ම යි  

19 

ජූි  

19  

ජූලි 

19 

මාර්ු  

19  

අවේල්  

19  

ම යි  

19 

ජූි  

19  

ජූලි 

19 

සංිත මුදල් 
963 924 849 875 888 (3.4) (7.6) (12.7) (12.4) (11.3) 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M2b) 
7,253 7,295 7,295 7,338 7,355 9.8 9.0 9.4 8.7 8.2 

   ශුේධ් විකේශීය වත්ත ේ 
23 110 103 99   105 (78.2)  (7.6)  38.3 (2.2)  (39.0) 

   ශුේධ් කේශීය වත්ත ේ 
7,230 7,185 7,192 7,239 7,251 11.2 9.3 9.0 8.9 9.5 

    රජය කවත ලබා දුන් ශුේධ් ණය 
2,613 2,584 2,594 2,667 2,703 14.7 11.3 11.6 17.3 21.4 

    රාජය සං්ථා සඳහා ලබා දුන් ණය 
703 726 726 730 729 26.2 24.9 19.4 17.9 14.6 

   කපෞේෙලි  අංශය කවත ලබා දුන් ණය 
5,588 5,544 5,542 5,605 5,604 11.3 9.9 9.2 8.7 7.7 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M4)  
8,902 8,968 8,980 9,051 9,082 9.7 9.1 9.4      9.2 9.0 

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

වපාලී අනුපාතික (%) 
2019 

ජන. 

අවසානයට 

2019 

වපබ. 

අවසානයට 

2019 

   මාර්.  

අවසානයට 

2019 

අවේ. 

අවසානයට 

2019 

ම යි 

අවසානයට 

2019 

ජූි 

අවසානයට 

2019  

ජූලි 

අවසානයට 

2019  

අව ෝ 22  

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 7.50 

   නිතය ණය පහසු ේ 

අනුපාති ය 
9.00 9.00 9.00 9.00 8.50 8.50 8.50 8.50 

බරිත සාමානය 

ඒක්ෂණ මුදල් 

අනුපාතිකය 

(AWCMR) 

9.00 8.96 8.51 8.49 7.94 7.86 7.70     7.75 

භාණ්ඩා ාර බිල්පත් ඵලදා අනුපාතික  (ප්රාථමික වවළඳවපාළ) 

   දින 91 - 9.55 9.39 8.89 8.52 8.24 7.85 7.84 

   දින 182 9.87 9.87 9.67 9.09 8.63 8.49 7.94 7.89 

   දින 364 10.69 10.67 10.40 9.81 8.88 8.70 8.21 8.31 

ණය අනුපාතික 

බරිත සාමානය ප්රමුඛ 

ණය අනුපාති ය 

(AWPR) (සතිපතා) 

12.27 12.51 12.23 12.20 11.82 11.52 10.89 10.77 

බරිත සාමානය ණය 

අනුපාති ය (AWLR) 
14.44 14.48 14.49 14.47 14.48 14.36 14.22 - 

බරිත සාමානය නව 

ණය අනුපාති ය 

(AWNLR) 

14.41 14.60 14.56 14.62 14.59 14.35 13.88 - 

ත න්නපු අනුපාතික 

බරිත සාමානය 

තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWDR) 

8.85 8.88 8.98 8.97 9.00 8.94 8.88 8.73 

බරිත සාමානය ්ථාවර 

තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWFDR) 

10.91 10.96 11.11 11.15 11.19 11.07 10.97 10.74 

බරිත සාමානය නව 

තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWNDR) 

11.21 11.13 11.42 11.24 10.05 9.85 8.58 - 

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                 මූලය ᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

                                                                         


