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ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සිය ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික වනාවවනස්ව 

පවත්වා ගනී 

 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල්  මණ්ඩලය, 2019 ඔකවතෝබර් 10 ව ි දින ප වති 

රැස්ීවේදී 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 ක වලස ද නට පවතින මට්ටවේ වනාවවනස්ව පවත්වාවගන 

යෑමට තීරණය කවේය. ද නට පවතින සහ අවේකිත 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 අවේකිත 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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වබාවහෝ ආර්ිකයන්නවල මුදල් ප්රතිපත්ති ස්ථාවරය වඩාත් ලිහිල්ව ඇත 

 

ප්රධාන වශකයන් භූ කේශපාලනි  අ්ථාවරතාවන් හා කවළඳ අර්බූද කේතුක ාටකෙන 

කෙෝලීය ආර්බි  ඉදිරි දැක්සම අඛණ්ඩව අයහපත් වූ අතර, දුර්බවල ඉල්ුේ තත්ත්වය හා අඩු 

මට්ටකේ භාණ්ඩ මිල ෙණන් සමඟ කෙෝලීය උේධමන අකේක්සෂා තවදුරටත් මන්දොමීව 

පවතී.  දුර්බවල කෙෝලීය වර්බධන ප්රවණතාව සහ මන්දොමී උේධමනය, ක ාකහෝ දියුණු 

කමන්ම නැඟී එන කවළඳකපාළ ආර්බි වල මහ  ැංකු වඩාත් ලිහිල් ්ථාවරයක්ස 

පවත්වාකෙන යෑම සඳහා මඟ පාදා ඇත. 

  

ආර්ික වර්ධනය ක්රමවයන්න යථා තත්ත්වයට පත්වනු ඇත යි අවේකෂා වකවර් 

ජන කල්ඛන හා සංඛයා කල්ඛන කදපාර්බතකේන්තුව මඟින් ප්ර ාශයට පත්  ළ තාව ාලි  

ඇ්තකේන්තු අනුව, ශ්රී ලං ා ආර්බි ය 2019 පළමු  ාර්බතුව තුළදී වාර්බතා  ළ සියයට  

3.7   වර්බධනයට අනතුරුව, 2019 වසකර්බ කදවන  ාර්බතුව තුළදී වාර්බි  ලක්සෂයමය පදනම 

මත සියයට 1.6 කින් මූර්බත වශකයන් වර්බධනය විය. පා්කු ඉරිදා ප්රහාරකයන් දැඩි කලස 

 ලපෑමට ලක්ස වූ ක්වා ආශ්රිත ක්රියා ාර ේවල වර්බධනකේ සැලකියයුතු පහළ යෑමක්ස 

දක්සනට ලැබුණි. 2019 වසකර්බ කදවන  ාර්බතුව තුළදී,  ෘි ර්බම හා  ර්බමාන්ත ආශ්රිත 

ක්රියා ාර ේ පසුගිය  ාර්බතුවට සාකේක්සෂව මන්දොමීව වර්බධනය වී ඇතැයි 

ඇ්තකේන්තු  ර ඇත. ඒ අනුව, 2019 වසර තුළදී ආර්බි  වර්බධනය මන්දොමී මට්ටම  

පවතිනු ඇති අතර, මැදි ාලීනව ක්රමකයන් යථා තත්ත්වයට පත්කවනු ඇතැයි අකේක්සෂා 

ක කර්බ.   

ස පයුේ අංශවේ තාවකාලික පීඩන ප වතියද, උේධමනය අවේකිත  මට්ටවේ 

පවතිනු ඇත 

ක ාළඹ පාරිකභෝගි  මිල දර්බශ කේ (ක ා.පා.මි.ද) වාර්බි  ලක්සෂයමය කවනස මත 

පදනේව ෙණනය  රනු ල න මතුපිට උේධමනය, කේශීය ආහාර සැපයුේ මිල ඉහළ යෑම 

කේතුකවන් 2019 සැේතැේ ර්බ මාසකේදී ඉහළ ගිකේය. ආහාර සඳහා වැඩි  රක්ස ත න ලද 

ජාති  පාරිකභෝගි  මිල දර්බශ කේ (ජා.පා.මි.ද.) වාර්බි  ලක්සෂයමය කවනස මත පදනේව 

ෙණනය  රනු ල න මතුපිට උේධමනයද, සැේතැේ ර්බ මාසකේදී ඉහළ යෑකේ හැකියාවක්ස 

පවතී.  ආහාර මිල උේධමනය කේතුකවන් 2019 වසකර්බ ඉතිරි  ාලසීමාව තුළදී මතුපිට 

උේධමනය කිසියේ දුර ට ඉහළ මට්ටම  පවතිනු ඇතැයි අකේක්සෂා ක කර්බ. ක ක් 

කවතත්, සැපයුේ අංශකේ කමම තාව ාලි  පීඩනයන් ලිහිල් වීමත් සමඟ, සුදුසු ප්රතිපත්ති 

ක්රියාමාර්බෙ සහ මනාව පාලනය වූ උේධමන අකේක්සෂාවන් හමුකේ ඉන්පසු  ාලකේදී 
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උේධමනය අකේක්සිත සියයට  4-6 ඉලක්ස ෙත පරාසය තුළ ්ථායී වනු ඇතැයි අකේක්සෂා 

ක කර්බ. මන්දොමී ඉල්ුේ තත්ත්ව මධයකේ, 2019 වසකර්බ මුල්  ාලකේදි නිවාස කුලිය 

පිළි ඳව එක්ස වරක්ස පමණක්ස සිදු  රන ලද විශාල ෙැළපීකේ  ලපෑම පහව යෑමත් සමඟ, 

මූලි  උේධමනය 2020 ජනවාරි මාසකේ සිට නැවතත් පහළ මට්ටම ට පැමිකණනු ඇතැයි 

අකේක්සෂා ක කර්බ. 

වගෝලීය අවහිරතා මධයයවේ විවේශ අංශය ශකතිමත්ව ප වුණි 

ආනයන වර්බධනකයහි සැලකිය යුතු කලස පහළ යෑම සහ අපනයනවල සුළු වර්බධනයද 

කේතුකවන්, 2019 පළමු මාස අට තුළදී විකේශ කවළඳ ක්රියා ාරීත්වය 2018 වසකර්බ අදාළ 

 ාලපරිච්කේදය හා සාකේක්සෂව වර්බධනයක්ස කපන්නුේ  කේය. පා්කු ඉරිදා ප්රහාරකේ 

 ලපෑේවලින් පසුව ක්රමකයන් යථා තත්ත්වයට පත්කවමින්,  සංචාර  පැමිණීේ අඛණ්ඩව 

ඉහළ ගිය අතර, විකේශ ක්වා නියුක්සති යන්කේ කේෂණ පහළ ගිකේය. රජකේ 

සුරැකුේපත් කවළඳකපාකළහි 2019 අකෙෝ්තු මස වාර්බතා වූ විකේශ ආකයෝජන ෙලායෑේ 

ඉන්පසුව නැවතී ඇති අතර, ප්රාථමි  හා ේවිතියී  කවළඳකපාළ කදක හිම ෙනුකදනු 

සල ා  ැලීකේදී, වසකර්බ කේ දක්සවා  ාලය තුළ  ක ාට් කවළඳකපාකේ ශුේධ විකේශ ලැබීේ 

අඩු ප්රමාණයකින් වාර්බතා විය. කිසියේ දුර ට කවළඳකපාළ අහිත ර අකේක්සෂා කේතුකවන් 

සැේතැේ ර්බ මාසකේදී එ.ජ. කඩාලරයට සාකේක්සෂව ශ්රී ලං ා රුපියල අවප්රමාණය වුවද, 

විකේශ විනිමය කවළඳකපාළ කවත අඛණ්ඩව ලද ලැබීේ සමඟ ඔක්සකතෝ ර්බ මාසකේදී කමම 

ප්රවණතාවකයහි කවන්වීමක්ස කපන්නුේ  කේය. 2019 වසකර්බ කේ දක්සවා  ාලය තුළ 

තවදුරටත් ශ්රී ලං ා රුපියල එ.ජ. කඩාලරයට සාකේක්සෂව සියයට 1.3 කින් අතිප්රමාණය වී 

ඇත. 2019 සැේතැේ ර්බ මස අවසානය වන විට දළ නිල විකේශ සංචිත ප්රමාණය එ.ජ. 

කඩාලර්බ බිලියන 7.6 ක්ස වූ  වට ඇ්තකේන්තු  ර ඇති අතර,  එය මාස 4.5   ආනයන 

ආවරණය  ර ෙැනීමට ප්රමාණවත් කේ.     

මුදල් සහ ණය සමස්තවල වර්ධනය අඛණ්ඩව මන්නදගාමී විය 

මන්දොමී වූ ආර්බි  ක්රියා ාර ේ, දුර්බවල ආකයෝජන අකේක්සෂාවන් සහ ඉහළ ගිය ණය 

අනුපාති  හමුකේ  ලපත්රලාභී වාණිජ  ැංකු විසින් කපෞේෙලි  අංශය කවත සපයන ලද 

ණකයහි වාර්බි  ලක්සෂයමය වර්බධනය, 2019 අකෙෝ්තු මාසකේදී අඛණ්ඩව මන්දොමී විය. 

2019 අකෙෝ්තු මාසකේදී කමන්ම, 2019 වසකර්බ පළමු මාස අට තුළදී ද කපාෞේෙලි  අංශය 

කවත සපයන ලද ණය ප්රමාණය ඉහළ ගියද, 2018 වසකර්බ අනුරූප  ාලපරිච්කේදකේ දී 

වාර්බතා වූ මට්ටේ හා සාකේක්සෂව එය වඩා පහළ අෙයක්ස විය. කපෞේෙලි  අංශය කවත 

සපයන ලද ණය වර්බධනය අඩු වීම කේතුකවන්, 2019 වසකර්බ පළමු මාස අට තුළදී වාර්බි  

ලක්සෂයමය පදනම මත පුළුල් මුදල් (M2b) වර්බධනයද මන්දොමී විය. දැනට අඩුකවමින් 
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පවතින කවළඳකපාළ ණය අනුපාති  සහ ආර්බි  ක්රියා ාර ේ නැවත යථා තත්ත්වයට 

පත් වීකේ අකේක්සෂාවන් හමුකේ, ඉදිරි  ාලකේදී ආර්බි  ක්රියා ාර ේ සඳහා තවදුරටත් 

සහාය කවමින් ණය ප්රසාරණය ක්රමකයන් වර්බධනය වනු ඇතැයි අකේක්සිතය.          

ද නට වගන ඇති ක්රියාමාර්ගවලට ප්රතිචාර වශවයන්න, ණය වපාලී අනුපාතිකවල 

සීඝ්ර පහළ යෑමක අවේකෂා වකවර්  

මුදල් ප්රතිපත්තිය සහ මුදල් තත්ත්වය ලිහිල් කිරීම සඳහා පසුගිය මාස කදාළහ  

 ාලපරිච්කේදය තුළදී ශ්රී ලං ා මහ  ැංකුව ප්රතිපත්ති, කමකහයුේ කමන්ම නියාමන 

ක්රියාමාර්බෙ රාශියක්ස ෙන්නා ලදී. 2019 අකේල් මාසකේදී මූලය ආයතනවල තැන්පතු කපාලී 

අනුපාති  මත උපරිම සීමා පැනවීමත් සමඟ තැන්පතු කපාලී අනුපාති  සැළකිය යුතු 

කලස පහළ ගිකේය. කවළඳකපාළ ණය කපාලී අනුපාති වල තියුණු පහළ යෑමක්ස ඇති 

 රවීම සහ මෑත ාලීනව ෙනු ලැූ ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්බෙ කවළඳකපාළ ණය කපාලී 

අනුපාති  කවත  ාර්බයක්ස්මව සේකේෂණය කිරීම සඳහා 2019 සැේතැේ ර්බ මාසකේදී  ශ්රී 

ලං ා මහ  ැංකුව විසින් ණය කපාලී අනුපාති  මත උපරිම සීමා පනවන ලද අතර, ඒ 

සමඟ  ලපත්රලාභී  ැංකුවල තැන්පතු කපාලී අනුපාති  මත පනවනු ලැූ උපරිම සීමාව 

ඉවත්  රන ලදී. 2020 වසකර්බ මාර්බතු මාසකේදී නැවත සල ා  ැලීමට නියමිත කමම 

නියාමන ක්රියාමාර්බෙ සමඟ ප්රතිපත්ති කපාලී අනුපාති  සහ වයව්ථාපිත සංචිත 

අනුපාතය පහළ දැමීම මඟින් ණය කපාලී අනුපාති වල සැලකිය යුතු සහ තියුණු පහළ 

යෑමක්ස අකේක්සෂා  රන අතර, ඉදිරිකේදී එය ණය සඳහා වන ඉල්ුම ඉහළ නැංවීමට කේතු 

වනු ඇත.   

 

ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික ද නට පවතින මට්ටවේ වනාවවනස්ව පවතී  

දැනට පවත්නා සහ අකේක්සිත ආර්බි  සහ මූලය කවළඳකපාළ තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට 

ෙනිමින්, පසුගිය මාස කදාළහ   ාලය තුළ ෙනු ලැූ ක්රියාමාර්බෙ අකේක්සිත ප්රතිඵල ලඟා 

 ර ෙැනීමට ප්රමාණවත්  වත්, මූලය අංශය හරහා එම ප්රතිපත්ති සේකේෂණය වීමට 

ප්රමාණවත්  ාලයක්ස ල ාදීම අවශය  වත්, 2019 ඔක්සකතෝ ර්බ මස 10 කවනි දින පැවති 

රැ්වීකේදී මුදල් මණ්ඩලකේ අදහස විය. ඒ අනුව, ශ්රි ලං ා මහ  ැංකුකේ නිතය තැන්පතු 

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

සියයට 7.00 සහ සියයට 8.00 ක්ස කලස දැනට පවතින මට්ටකේ පවත්වා කෙන යෑමට මුදල් 

මණ්ඩලය තීරණය  කේය.   
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මුදල් ප්රතිපත්ති තීරණය: ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික සහ 

වයවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය 

වනාවවනස්ව පවතී 

නිතය තැන්පතු පහසු ේ අනුපාති ය (SDFR) සියයට 7.00 

නිතය ණය පහසු ේ අනුපාති ය (SLFR) සියයට 8.00 
 

 

වයව්ථාපිත සංචිත අනුපාතය (SRR) සියයට 5.00 

 

වතාරුරු සටහන: 

මහ  ැංකු අධිපති ආචාර්බය ඉන්රජිත් කුමාර්වාමි මහතාකේ ප්රධානත්වකයන් 2019 

ඔක්සකතෝ ර්බ මස 11 දින  කප.ව. 11.30 ට ශ්රී ලං ා මහ  ැංකුකේ සන්ථාොරකේදී මාධය 

හමුවක්ස පැවැත්කේ.   

මීළඟ මුදල් ප්රතිපත්ති නිකේදනය 2019 කනාවැේ ර්බ මස 29 වැනි දින නිකුත් කිරීමට 

නියමිතය. 

රූප සටහන 1 

මුදල් ප්රතිපත්තති සහ මුදල් තත්තත්තවය ලිහිල් කිරීම සඳහා මෑතකාලීනව ගනු ලැබූ ක්රියාමාර්ග 
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ඇමුණුම   

සංඛයා සටහන 01: මූර්ත ද.වේ.ි.වේ වර්ධනය (තාවකාලික) 

ආර්ික 

කටයුු  

වාර්ික ලකෂයමය % වවනස 

2017 2018 2019 

වදවන 
කාර්ුව 

 

වාර්ික පළමු 

කාර්ුව 

වදවන 
කාර්ුව 

වතවන 
කාර්ුව 

 

සිේවන 
කාර්ුව 

 

වාර්ික පළමු 

කාර්ුව 

වදවන 
කාර්ුව 

කෘිකාර්මික -2.6 -0.4 5.1 5.6 4.0 4.5 4.8 5.5 1.0 

කර්මාන්නත 4.7 4.1 1.7 2.8 3.1 -3.6 0.9 3.0 1.4 

වස්වා 3.9 3.6 5.5 4.8 4.3 4.3 4.7 4.1 1.6 

ද.වේ.ි 3.6 3.4 4.0 3.9 3.5 1.8 3.2 3.7 1.6 

                                                                                                                                මූලය:   ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව 

 

 

සංඛයා සටහන 02: උේධමනය 

මාසය වදස -18 මාර්-19 අවේ -19 ම යි -19 ජූි - 19 ජූලි -19 අවගෝ -19 ස ේ-19 

මුපිට උේධමනය  

(වාර්ික ලකෂයමය 

% වවනස) 

ක ා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 2.8 4.3 4.5 5.0 3.8 3.3 3.4 5.0 

ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 0.4 2.9 3.6 3.5 2.1 2.2 3.4 - 

මූලික උේධමනය 

(වාර්ික ලකෂයමය 

% වවනස) 

 ක ා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 3.1 5.6 5.5 6.2 5.8 5.7 5.6 5.6 

 ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 3.1 5.8 6.3 6.3 6.1 6.1 5.9 - 

                                                                                                                                         මූලයᱺ  ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව 
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සංඛයා සටහන 03: මුදල් අංශවේ ප්රවණතා (තාවකාලික) 

දර්ශකය ප්රමාණය (රුපියල් බිලියන) වාර්ික ලකෂයමය % වවනස   

 අවේල්  

19 

ම යි  

19 

ජූි  

19 

ජූලි 

19 

අවගෝ 

19 

අවේල්  

19 

ම යි  

19 

ජූි  

19 

ජූලි 

19 

අවගෝ 

19 

සංචිත මුදල් 924 849 875 888 913 (7.6) (12.7) (12.4) (11.3) (9.1) 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M2b) 7,295 7,295 7,338 7,355 7,397 9.0 9.4 8.7 8.2 7.7 

   ශුේධ විකේශීය වත් ේ 110 103 99 105 102 (7.6)  38.3 (2.2)  (39.0) (39.0) 

   ශුේධ කේශීය වත් ේ 7,185 7,192 7,239 7,251 7,295 9.3 9.0 8.9 9.5 8.9 

    රජය කවත ල ා දුන් ශුේධ ණය 2,584 2,594 2,667 2,703 2,751 11.3 11.6 17.3 21.4 21.1 

    රාජය සං්ථා සඳහා ල ා දුන් ණය 726 726 730 729 747 24.9 19.4 17.9 14.6 16.8 

   කපෞේෙලි  අංශය කවත ල ා දුන් ණය 5,544 5,542 5,605 5,604 5,626 9.9 9.2 8.7 7.7 7.2 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M4)  8,968 8,980 9,051 9,082 9,133 9.1 9.4 9.2 9.0 8.7 

 
                                                                                    මූලය ᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 
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සංඛයා සටහන 04: වපාලී අනුපාතික 

වපාලී අනුපාතික (%) 
2019 

මාර්.  

අවසානයට 

2019 

අවේ. 

අවසානයට 

2019 

   ම යි 

අවසානයට 

2019 

ජූි 

අවසානයට 

2019 

ජූලි 

අවසානයට 

2019 

අවගෝ. 

අවසානයට 

2019  

ස ේ. 

අවසානයට 

2019  

ඔක. 10  

දිනට 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික 

   නිතය තැන්පතු 

පහසු ේ අනුපාති ය 
8.00 8.00 7.50 7.50 7.50 7.00 7.00 7.00 

   නිතය ණය පහසු ේ 

අනුපාති ය 
9.00 9.00 8.50 8.50 8.50 8.00 8.00 8.00 

බරිත සාමානය 

ඒකෂණ මුදල් 

අනුපාතිකය 

(AWCMR) 

8.51 8.49 7.94 7.86 7.70 7.43 7.45 7.47 

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ඵලදා අනුපාතික  (ප්රාථමික වවළඳවපාළ) 

   දින 91 9.39 8.89 8.52 8.24 7.85 7.63 7.62 7.58 

   දින 182 9.67 9.09 8.63 8.49 7.94 7.70 7.75 7.73 

   දින 364 10.40 9.81 8.88 8.70 8.21 8.22 8.41 8.41 

ණය අනුපාතික 

 රිත සාමානය ප්රමුඛ 

ණය අනුපාති ය 

(AWPR) (සතිපතා) 

12.23 12.20 11.82 11.52 10.89 10.66 10.49 10.46 

 රිත සාමානය ණය 

අනුපාති ය (AWLR) 
14.49 14.47 14.48 14.36 14.22 14.04 - - 

 රිත සාමානය නව 

ණය අනුපාති ය 

(AWNLR) (අ) 

14.64 14.71 14.67 14.43 13.91 13.84 - - 

ත න්නපු අනුපාතික 

 රිත සාමානය 

තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWDR) 

8.98 8.97 9.00 8.94 8.88 8.73 8.51 - 

 රිත සාමානය ්ථාවර 

තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWFDR) 

11.11 11.15 11.19 11.07 10.97 10.74 10.46 - 

 රිත සාමානය නව 

තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWNDR) 

11.42 11.24 10.05 9.85 8.58 8.40 - - 

(අ)  සංල ෝධිත                       මූලය ᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

 

 

 

 

                                     


