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මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණය: 2019 - අංක 08 
 

 

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සිය ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික වනාවවනස්ව 

පවත්වා ගනී 

 

 

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල්  මණ්ඩලය, 2019 වදසැේබර් 26 වැි දින පැවති 

රැස්ීවේදී ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ ිතය තැන්නපු පහසුකේ අනුපාතිකය 

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

සහ සියයට 8.00 ක් වලස දැනට පවතින මට්ටවේ වනාවවනස්ව තබා ගිමින්න සිය 

ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්ති ස්ථාවරය පවත්වා වගන යෑමට තීරණය කවේය. දැනට 

පවතින සහ අවේක්ිත වේශීය ආර්ිකවේ, මූලය වවළඳවපාවළහි වමන්නම 

වගෝලීය ආර්ිකවේ ප්රවණතාවන්න මනාව සැලකිල්ලට ගිමින්න මුදල් මණ්ඩලය 

වමම තීරණය ගනු ලැබීය. මුදල් මණ්ඩලවේ වමම තීරණය, උේධමනය සියයට  

4-6 අතර පරාසය ුළ පවත්වා ගැනීවේ අරමුණ සමඟ අනුකූල වන අතර, 

මැදිකාලීනව ආර්ිකයට සිය විභව වර්ධන මට්ටමට ළඟාීම සඳහා සහාය වනු 

ඇත. 
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දියුණු ආර්ිකවල මුදල් ප්රතිපත්ති ලිහිල් කිරීවේ ක්රියාවලිවයහි 

මන්නදගාමීීමක් වපන්නනුේ වකවර් 

 

ආර්ථි  වර්ථධනය මන්දගාමීවීම සහ අඩු උද්ධමන අකේක්සෂා කේතු ක ාටකගන මුදල්  

ප්රතිපත්තති ලිහිල් කිරීකේ ක්රියාමාර්ථග අනුගමනය  ළ ක ාකහෝ දියුණු ආර්ථි , මුදල් 

ප්රතිපත්තතිය තවදුරටත්ත ලිහිල් කිරීම තාව ාලි ව නවතා ඇති  ව කපකන්. ක ක් කවතත්ත, 

ක ාකහෝ නැගී එන කවළඳකපාළ ආර්ථි වල ප්රතිපත්තති සේපාද කයෝ ඔවුන්කේ ආර්ථි වල 

ක්රියා ාරිත්තවය ඉහළ නැංවීකේ අරමුණින් ඉදිරි  ාලය තුළදී සිය මුදල් ප්රතිපත්තතිය 

තවදුරටත්ත ලිහිල් කිරීම  සඳහා සූදානේව සිටිති. 

 

වේශීය ආර්ික ක්රියාකාරකේ ක්රමවයන්න යථා තත්ත්වයට පත්වේ 

 

ජනකල්ඛන හා සංඛයාකල්ඛන කදපාර්ථතකේන්තුව මගින් ප්ර ාශිත තාව ාලි  

ඇ්තකේන්තු අනුව, ශ්රී ලං ා ආර්ථි ය 2019 වසකර්ථ කදවන  ාර්ථතුව තුළදී වාර්ථතා  ළ 

සියයට 1.5   වර්ථධනකයන් අනතුරුව, 2019 වසකර්ථ කතවන  ාර්ථතුව තුළදී සියයට 2.7   

අඩු කේගයකින් වර්ථධනය විය.  ෘෂි ර්ථමාන්තය ආශ්රිත ක්රියා ාර ේ සුළු වශකයන් 

සියයට 0.4 කින් වර්ථධනය වූ අතර, ක්වා සහ  ර්ථමාන්ත ආශ්රිත ක්රියා ාර ේ පිළිකවළින් 

සියයට 2.8 කින් සහ සියයට 3.3 කින් වර්ථධනය විය. වර්ථධනය වූ කද්ශපාලන ්ථාවරත්තවය 

සහ ආර්ථි   ටයුතු වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ගනු ල න ක ටි ාලීන ක්රියාමාර්ථගවල 

සහාය ඇතිව ඉදිරිකේදී ආර්ථි  ක්රියා ාර ේ ්ථාවරව වැඩිදියුණු කේ යැයි අකේක්සෂා 

ක කර්ථ. සුදුසු මැදි ාලීන සහ දිගු ාලීන වයූහාත්තම  ප්රතිසං් රණ හඳුන්වාදීම තුළින් 

කමම වර්ථධන ප්රවණතාව තිරසාරව  පවත්තවාගනු ඇතැයි අකේක්සෂා ක කර්ථ. 

 

වකටිකාලීනව උේධමනය පහළ මැදි ති අගයක මට්ටවේ පවතිනු ඇති අතර, 

මැදි කාලීනව සියයට 4-6 පරාසවේ ස්ථායීව පවතිනු ඇත 

ආහාර උද්ධමනකේ පහළ යෑම කේතුකවන්, ක ාළඹ පාරික ෝගි  මිල දර්ථශ කයහි 

(ක ා.පා.මි.ද.) සහ ජාති  පාරික ෝගි  මිල දර්ථශ කයහි  (ජා.පා.මි.ද.) වාර්ථෂි  ලක්සෂයමය 

කවනස මත පදනේව ගණනය  රනු ල න මතුපිට උද්ධමනය 2019 කනාවැේ ර්ථ මාසකේදී 

පහළ ගිකේය. ප්රධාන වශකයන්  දු පහළ දැමීකේ සංකශෝධන  සහ කතෝරාගත්ත  පරිපාලිත 

මිල ගණන්වල සිදු  රන ලද පහළ දැමීේ කේතු ක ාටකගන ඉදිරි  ාල සීමාව තුළදී 

උද්ධමනය තවදුරටත්ත මන්දගාමී වනු ඇතැයි අකේක්සෂා ක කර්ථ. ක ක් කවතත්ත, 

 ාලගුණකයන්  ලපෑමට ලක්සවන ආහාර මිල ගණන්වල ප්රතිඵලයක්ස කලස, ක ටි  ාලීනව 
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උද්ධමනකේ ඉහළ විචලනයක්ස ඇති විය හැකිය. මනාව පාලනය වූ උද්ධමන අකේක්සෂා සමඟ 

ඍණ නිමැවුේ පරතරය ක්රමකයන් අඩුවීම තුළින් මැදි  ාලීනව උද්ධමනය සියයට 4-6 

පරාසකේ අඛණ්ඩව පවතිනු ඇතැයි පුකරෝ ථන මගින් කපන්නුේ ක කර්ථ.  

අභිවයෝගාත්මක ආර්ික තත්ත්වයන්න මධයවේ විවේශීය අංශය සාවේක්ෂ 

වශවයන්න ස්ථාවරව පවතී 

ආනයන සැලකිය යුතු කලස පහළ යෑම සහ කවළඳ  ාණ්ඩ අපනයනවල වාර්ථතා වූ සුළු 

වර්ථධනය කේතුකවන් කවළඳ ගිණුකමහි හිඟය පහළයෑමත්ත සමඟ, 2019 වසකර්ථ පළමු මාස 

දහය තුළදී කවළඳ අංශකේ ක්රියා ාරීත්තවය අඛණ්ඩව වර්ථධනය විය. තාව ාලි  දත්තත 

අනුව, 2019 වසකර්ථ පළමු මාස නවය තුළදී ජංගම ගිණුකේ හිඟය, 2018 වසකර්ථ ඊට අනුරූප 

 ාලපරිච්කේදය හා සාකේක්සෂව සැලකිය යුතු කලස පහළයෑමක්ස කපන්නුේ  රයි. පා්ු 

ඉරිදා සිදු වූ ප්රහාරකයන් අනතුරුව දැඩි කලස  ලපෑමට ලක්සවූ සංචාර  අංශය, එතැන් සිට 

අකේක්සෂිත මට්ටමටත්ත වඩා කේගකයන් යථා තත්තත්තවයට පත්තවීමක්ස වාර්ථතා  කේය. වසර 

තුළදී විකද්ශ ක්වා නියුක්සති යන්කේ කේෂණ ලැබීේ කිසියේ දුර ට පහළ මට්ටම  

පැවති අතර, රජකේ සුරැුේපත්ත කවළඳකපාළ හා ක ාට් කවළඳකපාළ කවතින් ආ කයෝජන 

පිටතට ගලායෑමක්ස දක්සනට ලැබුණි. ක ක්කවතත්ත, වසර පුරා මිශ්ර හැසිරීමක්ස කපන්නුේ 

 රමින්, එක්සසත්ත ජනපද කඩාලරයට සාකේක්සෂව ශ්රී ලං ා රුපියල 2019 වසකර්ථ කේ දක්සවා 

 ාලය තුළ සියයට 0.7 කින් අතිප්රමාණය විය. කේ අතර, 2019 කනාවැේ ර්ථ මස අවසානයට 

දළ නිල විකද්ශ සංචිත ප්රමාණය එක්සසත්ත ජනපද කඩාලර්ථ බිලියන 7.5 ක්ස වූ අතර, එය මාස 

4.5   ආනයන ආවරණය  ර ගැනීමට ප්රමාණවත්ත කේ. 

මුදල්  සහ ණය සමස්තවල වර්ධනය 2020 වසවර්දී වේගවත් වනු ඇතැයි 

අවේක්ෂා වකවර්  

කපෞද්ගලි  අංශය කවත ල ා දුන් ණය ප්රමාණය, 2019 වසකර්ථ අකගෝ්තු මාසකයන් 

ආරේ  වූ පසුගිය මාස හතර තුළදී ්ථාවර වර්ථධනයක්ස කපන්නුේ  ළද, කපෞද්ගලි  

අංශය කවත ල ා දුන් ණකයහි වාර්ථෂි  ලක්සෂයමය වර්ථධනය, වසකර්ථ කේ දක්සවා  ාලය තුළ 

අඛණ්ඩව මන්දගාමී විය. මන්දගාමී ණය වර්ථධනය කේතු ක ාටකගන පුළුල් මුදල් සැපයුකේ 

(M2b) වාර්ථෂි  ලක්සෂයමය වර්ථධනයද මන්දගාමී විය. ණය කපාලී අනුපාති වල අකේක්සෂිත 

අඛණ්ඩ පහළ යෑම සහ ආර්ථි  ක්රියා ාර ේ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා හඳුන්වා දී ඇති 

ක්රියාමාර්ථග සමඟ ඉදිරිකේදී මුදල් සහ ණය සම්ත ක්රමකයන් යථා තත්තත්තවයට පත්තකවනු 

ඇතැයි අකේක්සෂා ක කර්ථ. 



4 
 

අඛණ්ඩව අඩුවූ වවළඳවපාළ ණය වපාලී අනුපාතික තවදුරටත් අඩු වනු ඇතැයි 

අවේක්ෂා වකවර්  

ශ්රී ලං ා මහ  ැංුව  විසින් ගනු ලැබූ මුදල් සහ නියාමන ක්රියාමාර්ථගවලට ප්රතිචාර 

වශකයන් කවළඳකපාළ කපාලී අනුපාති  අඛණ්ඩව පහළ ගිකේය. ක ක් කවතත්ත, කේ 

දක්සවා දක්සනට ලද කපාලී අනුපාති වල පහළයෑම අකේක්සෂා  ළ මට්ටමට වඩා අඩු වන 

අතර, ඉදිරි  ාලකේදී මූලය ආයතන විසින් ණය කපාලී අනුපාති  නියම  ර ඇති මට්ටම 

දක්සවා පහළ දමනු ඇතැයි අකේක්සෂා ක කර්ථ.  

ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික දැනට පවතින මට්ටවේ වනාවවනස්ව පවතී 

ඉහත සඳහන්  ළ දැනට පවතින සහ අකේක්සෂිත සාර්ථව ආර්ථි  තත්තත්තවයන් සැලකිල්ලට 

ගනිමින්, දැනට පවතින ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්තති ්ථාවරය කයෝගය  වත්ත ප්රතිපත්තති කපාලී 

අනුපාති  තවදුරටත්ත  කවන් කිරීමකින්  කතාරව කවළඳකපාළ ණය කපාලී අනුපාති  අඩු 

වීම සඳහා ප්රමාණවත්ත අව ාශයක්ස ඇති  වත්ත 2019 කදසැේ ර්ථ මස 26 වැනි දින පැවති 

රැ්වීකේදී මුදල් මණ්ඩලකේ අදහස විය. දැනටමත්ත ප්ර ාශයට පත්ත  ර ඇති  දු සහන 

කමන්ම සුළු හා මධය පරිමාණ වයවසාය අංශ සඳහා  ැංු ණය ප්රාේධන ආපසු කගවීේ 

සඳහා කයෝජිත සහන  ාලය ආර්ථි යට තවදුරටත්ත ශක්සතියක්ස වනු ඇතැයි මුදල් 

මණ්ඩලය සඳහන්  කේය. මීට අමතරව, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් රජකේ ප්රතිපත්තති 

ප්ර ාශය 2020 ජනවාරි මස 03 වැනි දින ප්ර ාශයට පත්ත කිරීමට අකේක්සෂිත අතර, එය 

මැදි ාලීන පුළුල් ආර්ථි  ප්රතිපත්තති රාමුව කමන්ම රාජය මූලය ප්රතිපත්තති දිශානතිය 

පිළි ඳ තවදුරටත්ත පැහැදිලි කිරීමක්ස සපයනු ඇත. ඒ අනුව, ශ්රී ලං ා මහ  ැංුකේ 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 පවත්තවා කගන 

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  ැංු අධිපති මහාචාර්ථය ඩබ්ලිේ. ඩී. ලක්ස්මන් මහතාකේ ප්රධානත්තවකයන් 2019 

කදසැේ ර්ථ මස 27 දින  කප.ව. 10.30 ට ශ්රී ලං ා මහ  ැංුකේ සන්ථාගාරකේදී මාධය 

හමුවක්ස පැවැත්තකේ.   

මීළඟ මුදල් ප්රතිපත්තති නිකේදනය 2020 ජනවාරි මස 30 වැනි දින නිුත්ත කිරීමට නියමිතය.  
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දත්ත ඇමුණුම   

 

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

ආර්ික 

කටයුු  

වාර්ික ලක්ෂයමය % වවනස 

2017 2018 2019 

 වතවන  
කාර්ුව 

වාර්ික 

 

පළමු 

කාර්ුව 
  වදවන 

කාර්ුව 

වතවන 
කාර්ුව 

සිේවන 
කාර්ුව 

වාර්ික 

 

පළමු 

කාර්ුව 
වදවන 

කාර්ුව 

වතවන 
කාර්ුව 

කෘිකාර්මික -2.0 -0.4 5.1 5.6 4.0 4.5 4.8 5.6 0.7 0.4 

කර්මාන්නත 4.7 4.1 1.7 2.8 3.1 -3.6 0.9 2.9 1.3 3.3 

වස්වා 2.8 3.6 5.5 4.8 4.3 4.3 4.7 4.1 1.6 2.8 

ද.වේ.ි 3.2 3.4 4.0 3.9 3.5 1.8 3.2 3.7 1.5 2.7 

                                                                                                                                                         මූලය:  ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව 

                  
 

  
                                                                      

සංඛයා සටහන 02: උේධමනය 

මාසය වදසැ-18 මාර්-19 ජූි -19 ජූලි -19 අවගෝ-19 සැේ-19 ඔක් -19 වනාවැ.19 

මුපිට උේධමනය  

(වාර්ික ලක්ෂයමය 

% වවනස) 

ක ා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
2.8 4.3 3.8 3.3 3.4 5.0 5.4 4.4 

ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 
0.4 2.9 2.1 2.2 3.4 5.0 5.6 4.1 

මූලික උේධමනය 

(වාර්ික ලක්ෂයමය 

% වවනස) 

 ක ා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
3.1 5.6 5.8 5.7 5.6 5.6 5.5 5.1 

 ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 
3.1 5.8 6.1 6.1 5.9 5.6 5.6 5.5 

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

දර්ශකය ප්රමාණය (රුපියල් බිලියන) වාර්ික ලක්ෂයමය % වවනස   

 ජූලි  

19 

අවගෝ 

19 

සැේ  

19 

ඔක් 

19 

වනාවැ. 

19 

ජූලි 

19 

අවගෝ 

19 

සැේ 

19 

ඔක් 

19 

වනාවැ. 

19 

සංචිත මුදල් 888 913 915 908 919 -11.3 -9.1 -9.5 -9.0 -2.4 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M2b) 7,355 7,397 7,443 7,456 7,473 8.2 7.7 7.4 6.7 6.1 

   ශුද්ධ විකද්ශීය වත්ත ේ 105 102 113 102 83 -39.0 -39.0 1,374.4 698.7 292.9 

   ශුද්ධ කද්ශීය වත්ත ේ 7,251 7,295 7,331 7,355 7,390 9.5 8.9 5.8 5.0 4.3 

    රජය කවත ල ා දුන් ශුද්ධ ණය  2,704 2,752 2,732 2,729 2,702 21.4 21.1 12.5 12.6 9.6 

    රාජය සං්ථා සඳහා ල ා දුන් ණය 729 747 755 789 803 14.6 16.8 15.1 12.5 12.2 

   කපෞද්ගලි  අංශය කවත ල ා දුන් ණය 5,604 5,626 5,680 5,706 5,753 7.7 7.2 6.1 5.1 4.4 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M4)  9,082 9,133 9,211 9,244 9,267 9.0 8.7 8.3 8.1 7.6 

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

වපාලී අනුපාතික (%) 
2019 

ජූි 

අවසානයට 

2019 

   ජූලි 

අවසානයට 

2019 

අවගෝ. 

අවසානයට 

2019 

සැේ. 

අවසානයට 

2019 

ඔක්. 

අවසානයට 

2019  

වනාවැ. 

අවසානයට 

2019  

වදසැ. 26 

දිනට 

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික 

   නිතය තැන්පතු 

පහසු ේ අනුපාති ය 7.50 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

   නිතය ණය පහසු ේ 

අනුපාති ය 8.50 8.50 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

බරිත සාමානය 

ඒක්ෂණ මුදල් 

අනුපාතිකය 

(AWCMR) 

7.86 7.70 7.43 7.45 7.45 7.48 7.50 

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ඵලදා අනුපාතික  (ප්රාථමික වවළඳවපාළ) 

   දින 91 8.24 7.85 7.63 7.62 7.49 7.45 7.51 

   දින 182 8.49 7.94 7.70 7.75 7.65 7.67 8.02 

   දින 364 8.70 8.21 8.22 8.41 8.35 8.29 8.45 

ණය අනුපාතික 

 රිත සාමානය ප්රමුඛ 

ණය අනුපාති ය 

(AWPR) (සතිපතා) 

11.52 10.89 10.66 10.49 10.44 10.15 10.04 

 රිත සාමානය ණය 

අනුපාති ය (AWLR) 14.36 14.22 14.04 13.91 13.71 13.65 - 

 රිත සාමානය නව 

ණය අනුපාති ය 

(AWNLR)  

14.43 13.91 13.84 13.50 13.19 12.87 - 

තැන්නපු අනුපාතික 

 රිත සාමානය 

තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWDR) 

8.94 8.88 8.73 8.51 8.37 8.27 8.20 

 රිත සාමානය ්ථාවර 

තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWFDR) 

11.07 10.97 10.74 10.46 10.27 10.14 10.05 

 රිත සාමානය නව 

තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWNDR) 

9.85 8.58 8.40 8.41 8.66 8.78 - 

                            මූලය ᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

 

 

         


