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මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණය: 2020 - අංක 01 
 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සිය ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික අඩු කරයි 

 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල්  මණ්ඩලය, 2020 ජනවාරි 29 ව ි දින ප වති 

රැස්වීවේදී ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ ිතය ත න්නපු පහසුකේ අනුපාතිකය 

(SDFR) සහ ිතය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR), පිළිවවළින්න, සියයට 6.50 

සහ සියයට 7.50 දක්වා පදනේ අංක 50 කින්න අඩු කිරීමට තීරණය කවේය. ද නට 

පවතින සහ අවේක්ිත වේශීය ආර්ිකවේ, මූලය වවළඳවපාවළහි වමන්නම 

ව ෝලීය ආර්ිකවේ ප්රවණතාවන්න මනාව ස ලකිල්ලට  ිමින්න මුදල් මණ්ඩලය 

වමම තීරණය  නු ල බීය. ම දි කාලීනව අවේක්ිත සියයට 4-6 පරාසය ුළ 

මනාව පාලනය ී ඇති උේධමන අවේක්ෂා සහිත වාතාවරණයක් ුළ, වමම 

මුදල් ප්රතිපත්ති තීරණය මඟින්න වවළඳවපාළ ණය අනුපාතික වල අඛණ්ඩ 

පහළයෑමට උපකාරී වන අතර, එමඟින්න ආර්ිකවේ අවේක්ිත යථා තත්ත්වයට 

පත්ීම සඳහා සහාය වනු ඇත. 
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අඩු ආර්ික වර්ධනය ස ලකිල්ලට  ිමින්න ව ෝලීය මුදල් ප්රතිපත්තිය අඛණ්ඩව 

ලිහිල්ව පවතී 

 

නැඟී එන කවළඳකපාළ ආර්ථි යන්, විකේෂකයන් ඉන්ියාව තුළ අකේක්සිත මට්ටමට වඩා 

මන්දගාමී ආර්ථි  වර්ථධනයක්ස පැවතීම කේතුකවන්, ජාතයන්තර මූලය අරමුදකල් කලෝ  

ආර්ථි  දැක්සකමහි (World Economic Outlook) 2020 ජනවාරි ප්ර ාශය මගින් කගෝලීය වර්ථධන 

පුකරෝ ථනයන්  පහළ දමමින් සංකශෝධනය  ර ඇත. කගෝලීය ආර්ථි ය 2019 වසකර්ථදී 

සියයට 2.9 කින් වර්ථධනය වී ඇතැයි ඇ්තකේන්තු  ර ඇති අතර, 2020 සහ 2021 යන 

වසරවලදී, පිළිකවළින්, සියයට 3.3 කින් සහ සියයට 3.4 කින් වර්ථධනය වනු ඇතැයි 

පුකරෝ ථනය  ර ඇත. කේ අතර, චීනකේ ආරේභ වූ ක ාකරෝනා වයිරසය පැතිරීම 

කේතුකවන් කගෝලීය වර්ථධන පුකරෝ ථන සඳහා තවදුරටත් බලපෑේ එල්ල වී ඇත. මන්දගාමී 

කගෝලීය  ආර්ථි  වර්ථධනය සහ අඩු උද්ධමන පීඩනය සැලකිල්ලට ගනිමින් 2020 වසකර්ථ කේ 

දක්සවා  ාලය තුළදී ියුණු ආර්ථි වල මහ බැංකු විසින් ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්ති ්ථාවරයක්ස 

අඛණ්ඩව පවත්වාකගන යන ලද අතර, 2020 වසකර්ථ කේ දක්සවා  ාලය තුළ  නැඟී එන 

කවළඳකපාළ ආර්ථි  වල මහ බැංකු ගණනාවක්ස ප්රතිපත්ති කපාලී අනුපාති  තවදුරටත් 

අඩු  කේය.   

 

වේශීය ආර්ික වර්ධනය  යථා තත්ත්වයට පත්වනු ඇත යි අවේක්ිතය 

 

දැනට පවතින දර්ථශ  සහ නවතම ඇ්තකේන්තු අනුව,  ෘි ාර්ථමි  සහ  ර්ථමාන්ත 

ආශ්රිත ක්රියා ාර ේවල මන්දගාමී වර්ථධනය මූලි වම කේතුකවමින්, 2019 වසකර්ථ 

හතරවැනි  ාර්ථතුව තුළදී කද්ශීය ආර්ථි   ටයුතු මන්දගාමීව පැවතිණි. ක ක් කවතත්, 

සුදුසු රාජය මූලය හා මුදල් ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ථග,  වයාපාර විේවාසය වැඩිියුණු වීම සහ 

කද්ශපාලන ්ථාවරභාවකයහි සහාය ඇතිව 2020 වසකර්ථදී ආර්ථි  ක්රියා ාර ේවල 

වැඩිියුණු වීමක්ස අකේක්සෂා ක කර්ථ. අඩු හා ්ථාවර උද්ධමන වාතාවරණය, තරඟ ාරී 

විනිමය අනුපාති ය, අඩු ණය අනුපාති  කමන්ම, වැඩිියුණු වූ පාරිකභෝගි  හා 

ආකයෝජන ආ ල්ප මඟින් ප්රතිලාභ ලබමින් මැි ාලීනව ආර්ථි ය සිය උපරිම මට්ටම  

 රා  ළඟාකවනු ඇතැයි අකේක්සෂා ක කර්ථ. රජකේ ප්රතිපත්තිමය ප්රමුඛතාවන්ට අනුකූලව 

සැලසුේ ක කරන සුදුසු වයූහාත්ම  ප්රතිසං් රණ ක්රියාත්ම  කිරීම හරහා ආර්ථි කේ 

වර්ථධන ප්රවණතාව තිරසාරව පවත්වාගනු ඇතැයි අකේක්සෂා ක කර්ථ.  
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උේධමනය ම දිකාලීනව ම දි  ති අ යක මට්ටවේ පවතිනු ඇත යි අවේක්ෂා 

වකවර් 

ක ාළඹ පාරිකභෝගි  මිල දර්ථශ කේ (ක ා.පා.මි.ද.) වාර්ථි  ලක්සෂයමය කවනස මත 

පදනේව ගණනය  රනු ලබන මතුපිට උද්ධමනය, කද්ශීය සැපයුේ අඩාලවීම කේතුකවන් 

2019 කදසැේබර්ථ මාසකේදී ඉහළ ගිකේය. එවැනි ක ටි ාලීන උච්චාවචනයන් පැවතියද, 

සුදුසු ප්රතිපත්තිමය ක්රියාමාර්ථග සහ මනාව පාලනය වූ උද්ධමන අකේක්සෂා වල සහාය 

ඇතිව  2020 වසකර්ථදී උද්ධමනය සියයට 5  ට වඩා අඩු මට්ටම  පවතිනු ඇතැයි 

ක ටි ාලීන පුකරෝ ථනයන් මගින් දැක්සකවන අතර, ඉන්පසුව  සියයට 4-6 පරාසය තුළ 

උද්ධමනය ්ථාවර වනු ඇතැයි අකේක්සෂා ක කර්ථ. කේ අතර, ආහාර භාණ්ඩ පැස සඳහා 

වැඩි බරක්ස තැබූ ජාති  පාරිකභෝගි  මිල දර්ථශ කයහි (ජා.පා.මි.ද.) වාර්ථි  ලක්සෂයමය 

කවනස මත පදනේව ගණනය  රනු ලබන මතුපිට උද්ධමනය 2019 වසකර්ථ කදසැේබර්ථ 

මාසකේදී ඉහළ ගිකේය. ක ක් කවතත්, මන්දගාමී වූ සම්ත ඉල්ුේ තත්ත්වයන් පිළිබිඹු 

 රමින් මිල දර්ථශ  කදක හිම මූලි  උද්ධමනය පහළ ගිකේය.  

  

මුපිට උේධමන (වකා.පා.මි.ද. මත පදනේ  ) පුවරෝකථනය: 2020 වසවර්දී සියයට 5 කට වඩා පහළ අ යකට  

පුවරෝකථනය කරන ලද උේධමනය, පසුව ම ද ති අ යක මට්ටම කරා  මවයන්න ස්වථාවර වනු ඇත යි 

අවේක්ෂා වකවර්. නු   අනා තවේදී  ල් ම මත පදනේ    නෑම මිල  ඩනයකට ප්රති ාර ද ක්ීම සඳහා 

මුදල් මණ්ඩලය  දානේව සි යි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ක ාළඹ පාරිකභෝගි  මිල දර්ථශනය මත පදනේ වූ  මතුපිට 

උද්ධමනකේ  ාර්ථතුමය සාමානය )වාර්ථි  ලක්සෂයමය(  

 

 ප සටහකන් දැක්සකවන වි ේභ ප්රාන්තර ( Confidence Intervals, CI ) මගින් මැි ාලීනව උද්ධමනය විචලනය විය හැකි අගය 

පරාසයන් දක්සවයි. විකේෂකයන්, තද ක ාළ පැහැති ප්රකද්ශය සියයට 50  වි ේභ ප්රාන්තරය දක්සවන අතර, එමගින් උද්ධමනකේ 

සැබෑ අගය කමම පරාසය තුල පැවතීකේ සියයට 50   සේභාවිතාවයක්ස පවතින බව කපන්නුේ  රයි. වි ේභ පරාසයන් 

මගින්, උද්ධමනය දීර්ථ   ාලය ට පුකරෝ ථනය කිරීකේදී ඇතිවිය හැකි අවිනිේ තතාවකේ  ඉහළ යෑම කපන්නුේ  රයි. 

සටහන: පුවරෝකථනයක්  යනු  විසුමක් 

වහෝ ව  මක් වනාවේ. 

 මකයන් වර්ථණය අඩු වන පරිි වි ේභ පරාස 

භාවිතා කිරීකමන් මූලි  පුකරෝ ථන පථය වටා 

පවතින අවිනිේ තතාව උද්ධමන වයාේති 

සටහන ( Fan Chart) මගින් විදහා දැක්සක . 2020 

වසකර්ථ ජනවාරි මාසකේ පුකරෝ ථන වාරකේ සිදු 

 ළ උප ල්පන කමන්ම, විනිේචයන් සහ පවතින 

සටහන: පුවරෝකථනයක්  යනු 

වපාවරාන්න වක් වහෝ බ  මක් වනාවේ. 

 මකයන් වර්ථණය අඩු වන පරිි වි ේභ පරාස 

භාවිතා කිරීකමන් මූලි  පුකරෝ ථන පථය වටා 

පවතින අවිනිේ තතාව උද්ධමන වයාේති 

සටහන (Fan Chart) මගින් විදහා දැක්සක . 2020 

වසකර්ථ ජනවාරි මාසකේ පුකරෝ ථන වාරකේ සිදු 

 ළ උප ල්පන කමන්ම, විනිේචයන් සහ 

පවතින දත්ත පුකරෝ ථන මගින් පිළිබිඹු  රන 

අතර, නව දත්ත ලැ මත් සමඟ උප ල්පන සහ 

විනිේචයන්   අනුව කවන් වීම කේතුකවන්, 

2020 වසකර්ථ අක ල් මාසකේදී සිදුවන  ාර්ථතුමය 

යාවත් ාලීනකේදී පුකරෝ ථන කවන් විය 

හැ . 

 

 ප සටහන : 01 

       : 01  
වකාළ  පාරිව ෝ ක මිල දර් කය මත පදනේ    මුපිට උේධමනවේ 

කාර්ුමය සාමානය (වාර්ික ලක්ෂයමය,%) 

මූලය: ශ්රී ලං ා මහ බැංකු  ාර්ථයමණ්ඩල පුකරෝ ථන 

 පුකරෝ ථනය 
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වර්ධනය වන සාර්ව ආර්ික අභිවයෝ යන්න හමුවේ වුවද විවේශීය අං ය 

 ක්තිමත්ව පවතී 

ආනයන සැලකිය යුතු කලස අඩු වීම සහ භාණ්ඩ අපනයනය සුළු වශකයන් ඉහළ යෑකමහි 

ප්රතිඵලයක්ස කලස සැලකිය යුතු කලස අඩු වූ කවළඳ හිඟය සමඟ කවළඳ අංශකේ 

ක්රියා ාරීත්වය 2019 වසකර්ථ පළමු මාස 11 තුළදී කපර වසරට වඩා වැඩිියුණු විය. සංචාර  

අංශය අකේක්සිත මට්ටමට වඩා ක ගකයන් යථා තත්ත්වයට පත්වීම, පා්කු ඉරිදා 

ප්රහාරවලින් වූ  බලපෑම විශාල කලස අඩු කිරීමට ඉවහල් වූ නමුත්, සංචාර  පැමිණීේ සහ 

සංචාර  ඉපැයීේ 2018 වසරට සාකේක්සෂව අඩු මට්ටම  පැවතිණි. මෑත වසර වල දක්සනට 

ලද ප්රවණතාව පිළිබිඹු  රමින් විකද්ශ ක්වා නියුක්සති යන්කේ ක ෂණ 2019 වසකර්ථදී 

කිසියේ දුර ට මන්දගාමී විය. කේ අතර, කද්ශීය රජකේ සුරැකුේපත් කවළඳකපාළ ක කරහි 

විකද්ශි යන්කේ උනන්දුව ඉහළයෑම කේතුකවන් වසකර්ථ  කේ දක්සවා  ාලය තුළදී රාජය 

සුරැකුේපත් කවළඳකපාළ තුළ ශුද්ධ ලැ ේ වාර්ථතා වූ නමුත්, කමම  ාලය තුළදී ක ාළඹ 

ක ාට් හුවමාරුකවහි ද්විතීයි  කවළඳකපාළ තුළ සුළු වශකයන් ශුද්ධ විකද්ශ ආකයෝජන 

ගලා යෑේ වාර්ථතා විය. 2019 වසර තුළදී එ.ජ. කඩාලරයට සාකේක්සෂව සියයට 0.6 කින් 

අතිප්රමාණය වූ ශ්රී ලං ා රුපියල, 2020 වසකර්ථ කේ දක්සවා  ාලය තුළදී පුළුල් වශකයන් 

කනාකවන්ව පැවතුණි. 2019 අවසානය වන විට දළ නිල විකද්ශ සං ත ප්රමාණය එ.ජ. 

කඩාලර්ථ බිලියන 7.6 ක්ස කලස ඇ්තකේන්තුගත  ර ඇති අතර, එය මාස 4.6   ආනයන 

ආවරණය  ර ගැනීමට ප්රමාණවත් ක . 

2019 වදස ේබර් මාසවේදී දක්නට ලද මුදල් සහ ණය වර්ධනවේ  හළ යෑම 2020 

වසර ුළදී අඛණ්ඩව පවතිනු ඇත යි අවේක්ෂා වකවර්  

2018 වසකර්ථ කදසැේබර්ථ මාසකේ සිට අඛණ්ඩව මන්දගාමී වූ කපෞද්ගලි  අංශය කවත 

සපයන ලද ණකයහි වාර්ථි  ලක්සෂයමය වර්ථධනය, පවත්නා ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්ති 

්ථාවරකේ සහාය ඇතිව 2019 කදසැේබර්ථ මාසය තුළදී ඉහළ ගිකේය. කද්ශීය ණය 

ප්රසාරණය කේතුකවන් පුළුල් මුදල් සැපයුකමහි වාර්ථි  ලක්සෂයමය වර්ථධනයද 2019 

කදසැේබර්ථ මාසකේදී ඉහළ ගිකේය. ක ක් කවතත්, 2019 වසර තුළදී කපෞද්ගලි  අංශය 

සහ රාජය අංශය කවත සපයන ලද ණකයහි සම්ත ප්රසාරණය 2018 වසර හා සැසඳීකේදී 

අඛණ්ඩව පහළ මට්ටම  පැවතිණි. ණය කපාලී අනුපාති වල අකේක්සිත අඛණ්ඩ පහළ 

යෑම, රාජය මූලය අංශකයන් ලැකබන උත්කත්ජනය කේතුකවන් ආර්ථි  ක්රියා ාර ේහි 

අකේක්සිත ප්රසාරණය, කුඩා හා මධය පරිමාණ වයවසායයන් සඳහා ප්ර ාශයට පත්  රන 

ලද ණය සහන සහ වර්ථධනය වූ ආකයෝජන අකේක්සෂා සමඟ ඉිරිකේදී මුදල් සහ ණය 

සම්ත වර්ථධනය තවදුරටත් ඉහළ යනු ඇතැයි අකේක්සෂා ක කර්ථ. 
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වවළඳවපාළ ණය වපාලී අනුපාතික අඛණ්ඩව පහළ  ය නමුත්, ණය අනුපාතික 

පහළ යෑවේ වේ ය මන්නද ාමී විය 

ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව  විසින් ගනු ලැබූ මුදල් සහ නියාමන ක්රියාමාර්ථගවලට ප්රතිචාරීව 

කවළඳකපාළ ණය කපාලී අනුපාති  පහළ ගිය නමුත්, පහළ යෑකේ ක ගය මන්දගාමී විය. 

බරිත සාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාති ය හැර අකනකුත් ණය කපාලී අනුපාති වල පහළ 

යෑම අකේක්සිත මට්ටමට වඩා පහළ අගය  පවතී.  බැංකු මගින් තැන්පතු සඳහා 

පිරිනමන කපාලී අනුපාති  මත පැනවූ උපරිම සීමා ඉවත් කිරීමත් සමඟ, 2019 

සැේතැේබර්ථ මස සිට නව තැන්පතු අනුපාති  ඉහළ ගිකේය. මෑත ාලීන කවන්කද්සිවලදී 

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ඵලදා අනුපාති  ඉහළ යෑකේ ප්රවණතාවක්ස කපන්නුේ  කේය.  

  සඳහා සුදුසු ක්රියාමාර්ථග කනාගතකහාත්, කමම ප්රවණතාවන් මගින් කවළඳකපාළ ණය 

කපාලී අනුපාති  නැවතත් ඉහළ නැංකවන පරිි අහිත ර බලපෑමක්ස ඇති  ළ හැකිය. 

වවළඳවපාළ ණය අනුපාතික වල අඛණ්ඩ පහළයෑම සඳහා මුදල් ප්රතිපත්ති 

තීරණය උපකාරී වන අතර, එමඟින්න ආර්ික කටයුු වල පුළුල් හා තිරසාර යථා 

තත්ත්වයට පත්ීමක් සහතික කරනු ඇත 

ඉහත සඳහන්  ළ දැනට පවතින සහ අකේක්සිත සාර්ථව ආර්ථි  තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට 

ගනිමින්, ණය වර්ථධනකයහි සහ ආර්ථි   ටයුතු වල අකේක්සිත ඉහළයෑමට සහායවීම 

සඳහා කවළඳකපාළ ණය අනුපාති  තවදුරටත් පහළයෑම අවශය බව 2020 ජනවාරි මස 29 

ින පැවති රැ්වීකේදී මුදල් මණ්ඩලකේ අදහස විය.   අනුව, 2020 ජනවාරි 30 වැනි ින සිට 

ක්රියාත්ම  වන පරිි ශ්රී ලං ා මහ බැංකුක  නිතය තැන්පතු පහසු ේ අනුපාති ය (SDFR) 

සහ නිතය ණය පහසු ේ අනුපාති ය (SLFR), පිළිකවළින්, සියයට 6.50 සහ සියයට 7.50 

දක්සවා පදනේ අං  50 කින් අඩු කිරීමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය  කේය. ඉිරිකේදී, සම්ත 

ඉල්ුේ තත්ත්වයන් සුදුසු මට්ටේවල පවත්වා ගැනීකේ අරමුණ ඇතිව, ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව 

විසින් සාර්ථව ආර්ථි  සහ මූලය කවළඳකපාළ ප්රවණතා අඛණ්ඩව සුපරීක්සෂණ  රනු ඇත.  

මුදල් ප්රතිපත්ති තීරණය: 

ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික 

පදනේ අංක 50 කින්න අඩු කරන 

ලදී. 

නිතය තැන්පතු පහසු ේ අනුපාති ය (SDFR) සියයට 6.50 

නිතය ණය පහසු ේ අනුපාති ය (SLFR) සියයට 7.50 
 

 

වයව්ථාපිත සං ත අනුපාතය (SRR) සියයට 5.00 (කනාකවන්ව පවතී) 
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වතාරු  සටහන: 

මහ බැංකු අධිපති මහාචාර්ථය ඩබ්ලි . ඩී. ලක්ස්මන් මහතාකේ ප්රධානත්වකයන් 2020 

ජනවාරි මස 30 ින  කප.ව. 11.30 ට ශ්රී ලං ා මහ බැංකුක  සන්ථාගාරකේදී මාධය හමුවක්ස 

පැවැත්ක .   

මීළඟ මුදල් ප්රතිපත්ති නික දනය 2020 මාර්ථතු මස 05 වැනි ින නිකුත් කිරීමට නියමිතය.  
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දත්ත ඇමුණුම   

සංඛයා සටහන 01:  උේධමනය 

මාසය වදස  

18 

මාර් 

19 

ජූි 

19 

අව ෝ 

19 

ස ේ  

19 

ඔක්   

19 

වනාව . 

19 

වදස    

19 

මුපිට උේධමනය  

(වාර්ික ලක්ෂයමය 

% වවනස) 

ක ා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 2.8 4.3 3.8 3.4 5.0 5.4 4.4 4.8 

ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 0.4 2.9 2.1 3.4 5.0 5.6 4.1 6.2 

මූලික උේධමනය 

(වාර්ික ලක්ෂයමය 

% වවනස) 

 ක ා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 3.1 5.6 5.8 5.6 5.6 5.5 5.1 4.8 

 ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 3.1 5.8 6.1 5.9 5.6 5.6 5.5 5.2 

                                                                                                                        මූලයᱺ  ජනකල්ඛන හා සංඛයාකල්ඛන කදපාර්ථතකේන්තුව 

                
 

                                                      

 

සංඛයා සටහන 02: මුදල් අං වේ ප්රවණතා (තාවකාලික) 

දර් කය ප්රමාණය ( පියල් බිලියන) වාර්ික ලක්ෂයමය % වවනස   

 අව ෝ 

19 

ස ේ  

19 

ඔක් 

19 

වනාව  

19 

වදස  

19 

අව ෝ 

19 

ස ේ 

19 

ඔක් 

19 

වනාව  

19 

වදස    

19 

සං ත මුදල් 913 915 908 919 933 -9.1 -9.5 -9.0 -2.4 -3.0 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M2b) 7,397 7,443 7,456 7,473 7,624 7.7 7.4 6.7 6.1 7.0 

   ශුද්ධ විකද්ශීය වත් ේ 102 113 102 83 115 -39.0 1,374.4 698.7 292.9 272.1 

   ශුද්ධ කද්ශීය වත් ේ 7,295 7,331 7,355 7,390 7,509 8.9 5.8 5.0 4.3 4.4 

    රජය කවත ලබා දුන් ශුද්ධ ණය  2,752 2,732 2,729 2,702 2,767 21.1 12.5 12.6 9.6 9.9 

    රාජය සං්ථා සඳහා ලබා දුන් ණය 747 755 789 803 818 16.8 15.1 12.5 12.2 8.3 

   කපෞද්ගලි  අංශය කවත ලබා දුන් ණය 5,626 5,680 5,706 5,753 5,811 7.2 6.1 5.1 4.4 4.5 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M4)  9,133 9,211 9,244 9,269 (අ) 9,412 8.7 8.3 8.1 7.6 7.8 

(අ) සංකශෝධිත                                 මූලය ᱺ ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව 
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සංඛයා සටහන 03: වපාලී අනුපාතික 

වපාලී අනුපාතික 

(%) 

2019 

   ජූලි 

අවසානයට 

2019 

අව ෝ. 

අවසානයට 

2019 

ස ේ. 

අවසානයට 

2019 

ඔක්. 

අවසානයට 

2019  

වනාව . 

අවසානයට 

2019  

වදස . 

අවසානයට 

220 0 

   ජන.29 

දිනට 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික 

නිතය තැන්පතු 

පහසු ේ අනුපාති ය 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

නිතය ණය පහසු ේ 

අනුපාති ය 8.50 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

බරිත සාමානය 

ඒක්ෂණ මුදල් 

අනුපාතිකය 

(AWCMR) 

7.70 7.43 7.45 7.45 7.48 7.45 7.47 

 ාණ්ඩා ාර බිල්පත් ඵලදා අනුපාතික  (ප්රාථමික වවළඳවපාළ) 

   ින 91 7.85 7.63 7.62 7.49 7.45 7.51 7.51 

   ින 182 7.94 7.70 7.75 7.65 7.67 8.02 8.15 

   ින 364 8.21 8.22 8.41 8.35 8.29 8.45 8.59 

ණය අනුපාතික 

බරිත සාමානය ප්රමුඛ 

ණය අනුපාති ය 

(AWPR) (සතිපතා) 

10.89 10.66 10.49 10.44 10.15 9.74 9.62(අ) 

බරිත සාමානය ණය 

අනුපාති ය (AWLR) 14.22 14.04 13.91 13.71 13.65 13.59 - 

බරිත සාමානය නව 

ණය අනුපාති ය 

(AWNLR)  

13.91 13.84 13.50 13.19 12.87 12.80 - 

ත න්නපු අනුපාතික 

බරිත සාමානය 

තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWDR) 

8.88 8.73 8.51 8.37 8.27 8.20 8.14 

බරිත සාමානය 

්ථාවර තැන්පතු 

අනුපාති ය (AWFDR) 

10.97 10.74 10.46 10.27 10.14 10.05 9.97 

බරිත සාමානය නව 

තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWNDR) 

8.58 8.40 8.41 8.66 8.78 8.89 - 

(අ) 2020 ජනවාරි 24 ිකනන් අවසන් වන සතිය සඳහා                                                                             මූලය ᱺ ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව 

 

         

 

  

 


