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පුවත්පත් ිවේදනය 

ිකුත් කවේ ආර්ික පර්වේෂණ වදපාර්තවේන්නුව 

 

දිනය  2020 අව ෝස්තු මස 20 දින 

 

මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණය: 2020 අව ෝස්තු 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සිය ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්ති ස්තථාවරය අඛණ්ඩව 

පවත්වා  නී 

 

ශ්රී  ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2020 අව ෝස්තු 19 ව ි දින ප වති 

රැස්තීවේ දී, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ ිතය ත න්නපු පහසුකේ අනුපාතිකය 

(SDFR) සහ ිතය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR), පිළිවවළින්න, සියයට 4.50 

සහ සියයට 5.50 ක්  වලස ද නට  පවතින මට්ටවේ පවත්වාව න යෑමට තීරණය 

කවේය. විවේෂවයන්න වමවතක් ක්රියාත්මක කර ඇති ලිහිල් ප්රතිපත්ති 

ක්රියාමාර් වල සේූර්ණ බලපෑම වවළඳවපාළ ණය අනුපාතික මගින්න තවමත් 

පිළිබිඹු වනාවන වහයින්න ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්ති ස්තථාවරය අඛණ්ඩව 

පවත්වාව න යාවේ අවශ්යතාව මුදල් මණ්ඩලය විසින්න සලකා බලන ලදී. 

ආන්නතික ණය ලබා න්නනන්නහට සහාය ීම සඳහා ඉහළ අ යක පවතින 

ඇත ේ වපාලී අනුපාතික අඩු කිරීමට අවශ්ය ඉලක්ක ත ක්රියාමාර්    නීමට 

මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කවේය. අඩු උද්ධමනයක් පවතින වාතාවරණයක්  

යටවත් වවළඳවපාළ ණය අනුපාතික තවදුරටත් පහළ යනු ඇත යි මුදල් 
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මණ්ඩලය අවේක්ෂා කරන අතර එමගින්න ආර්ිකවේ ඵලදායී අංශ් වවත ණය 

ලබාදීම කඩිනේ කිරීම සහ වකාවිඩ්-19 මගින්න බලපෑමට ලක් වූ වයාපාර සඳහා 

වමන්නම පුළුල් ආර්ිකයට වන සහාය වඩාත් ශ්ක්තිමත් වකවරනු ඇත. 

වකාවිඩ්-19 වසං තය සීඝ්ර වලස වයාේතිය මධයවේ ව ෝලීය මුදල් තත්ත්වයන්න 

ලිහිල් කිරීේ අඛණ්ඩව සිදු වේ 

ක ාවිඩ්-19 වසංගතකයහි කේගවත් පැතිරීම හා ඒ ආශ්රිත සංචරණ සීමාවන් පැනවීකේ 

ක්රියාමාර්ග කේතුකවන් 2020 වසකර් මුල් භාගකේදී කගෝලීය ආර්ි කේ සැලකිය යුතු 

පසුබෑමක්ස ඇති වී තිකබ්. ඊට ප්රතිචාර වශකයන්, දියුණු ආර්ි යන්හි කමන්ම නැගී එන 

කවළඳකපාළ ආර්ි යන් සහ සංවර්ධනය කවමින් පවතින ආර්ි යන්හි මහ බැංකු 

සියල්ලම පාකේ, ආර්ි  ක්රියා ාර ේ යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා අදාළ රජයන් 

විසින් ගන්නා ලද රාජය මූලය උත්කත්ජ  හා සමගාමීව මුදල් ප්රතිපත්ති ලිහිල් කිරීකේ 

ක්රියාමාර්ග අඛණ්ඩව ක්රියාත්ම   රයි. 

වකාවිඩ්-19 වසං තය වේුවවන්න ද ඩි වලස බලපෑමට ලක් වූ වද්ශීය ආර්ික 

ක්රියාකාරකේ, 2020 වසවර් වදවන භා වේදී යථා තත්ත්වයට පත්වනු ඇත යි 

අවේක්ෂා වකවර් 

ජනකල්ඛන හා සංඛයාකල්ඛන කදපාර්තකේන්තුව විසින් නිකුත්  රන ලද තාව ාලි  

ඇ්තකේන්තුවලට අනුව ශ්රී ලං ා ආර්ි ය, ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව අකේක්සෂා  ළ 

අගකයන් කවන්ව 2020 පළමු  ාර්තුකේදී සියයට 1.6 කින් සංක ෝචනය විය. පවතින 

දර්ශ යන්ට අනුව, 2020 කදවන  ාර්තුව තුළ ආර්ි  ක්රියා ාර ේ ක කරහි  

ක ාවිඩ්-19හි අහිත ර බලපෑම සැලකිය යුතු කේ යැයි අකේක්සෂා ක කර්. ක ක් වුවද, 

වැඩිදියුණු වූ කේශපාලන ්ථාවරත්වය සහ එමගින් කගාඩනැගුණු වයාපාරි  විශ්වාසය 

කමන්ම මුදල් හා රාජය මූලය උත්කත්ජ  ක්රියාමාර්ගවල පසු බලපෑකමහි සහාය ලබමින් 

විකශ්ෂකයන්ම 2020 සිේවන  ාර්තුකේදී ආර්ි  ක්රියා ාරීත්වය කේගකයන් යථා 

තත්ත්වයට පත්වීමක්ස අකේක්සෂා ක කර්. ආනයන ආකේශනය සඳහා කමන්ම අපනයනය 

සඳහා ද කේශීය නිෂ්පාදනය ක කරහි වැඩි අවධානයක්ස කයාමු කිරීම මගින් සැලකිය යුතු 

දීර්ඝ  ාලීන බලපෑේ සහිතව ඉදිරි ක ටි  ාලකේ ආර්ි  වර්ධනය කගාඩ නැකගනු 

ඇතැයි අකේක්සෂා ක කර්. ක ටි  ාලකයන් ඔබ්බට ආර්ි  වර්ධන කේගය අඛණ්ඩව 

පවත්වා ගැනීම සඳහා ආර්ි කේ වුහාත්ම  ගැටලු විසඳීමට ප්රතිසං් රණ අවශය 

කේ.  
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ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර් වල සහාය ඇතිව විවද්ශීය අංශ්ය ශ්ක්තිමත් වවමින්න 

පවතී 

ක ාවිඩ්-19 පැතිරීයෑමත්  සමඟ  ක්රියාත්ම   රන ලද විචක්සෂණශීලී ප්රතිපත්ති 

ක්රියාමාර්ගවල බලපෑම පිළිබිඹු  රමින් විකේශීය අංශය අඛණ්ඩව ශක්සතිමත් කවමින් 

පවතී. ආනයන සීමා කිරීේ සහ කගෝලීය ඛනිජ කතල් මිල පහළ යෑේහි සහායකයන් 

ආනයන අඩු වූ අතර, එය අපනයනයන්හි පහළ යෑම ඉක්සමවූ බැවින් 2020 පළමු භාගය 

තුළදී  කවළඳ හිඟය පහළ ගිකේය. 2020 මාර්තු මාසකේ සිට පැවති පහළ යෑකේ 

ප්රවණතාවකයන් කවන්ව, 2020 ජූනි මාසකේදී විකේශ ක්වා නියුක්සති යන්කේ කේෂණ 

ලැබීේවල යේ වැඩිවීමක්ස දක්සනට ලැබුණි. ක ක් කවතත්, ක ාවිඩ්-19 වසංගතය හමුකේ 

සිය පැවැත්ම සඳහා කේශීය සංචාර   ර්මාන්තය මත යැපීමට සිදු වී ඇති සංචාර  

අංශය තුළ, 2020 වසකර් විකේශ විනිමය ඉපැයීේ සැලකිය යුතු කලස පහත වැකටනු ඇත. 

2020 මාර්තු සිට අකේල් දක්සවා  ාලය තුළ සැලකිය යුතු කලස අවප්රමාණය වීකමන් පසුව 

එක්සසත් ජනපද කඩාලරයට සාකේක්සෂව ශ්රී ලං ා රුපියකල් අගය අවප්රමාණය වීම වසකර් 

කේ දක්සවා  ාලය තුළදී සියයට 1.3 ක්ස දක්සවා සීමා වී ඇත. කේශීය කවකළඳකපාකළන් විකේශ 

විනිමය මිලදී ගැනීකමන් සහ ඉන්දියානු සංචිත බැංකුව හා බලපත්රලාභී බැංකු සමඟ 

විකේශ මුදල් හුවමාරු ගිවිසුේ හරහා ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව සිය සංචිත ඉහළ නංවා 

ගැනීමත් සමඟ මාස 4.7   ආනයන ආවරණයක්ස සපයමින් දළ නිල සංචිත 2020 ජූලි මස 

අවසන් වන විට ඇමරි ානු කඩාලර් බිලියන 7.1 ක්ස කලස ඇ්තකේන්තු  ර ඇත. 

පුවරෝකථනය කරන ලද කාල පරාසය ුළදී ඉල්ුම මගින්න ජිත වන උද්ධමන 

පීඩන අවේක්ෂා වනාවකවර් 

2020 ජූලි මාසකේදී, ක ාළඹ පාරිකභෝගි  මිල දර්ශ ය (ක ා.පා.මි.ද.) මත පදනේව 

ගණනය  රනු ලබන මතුපිට සහ මූලි  උේධමනය සුළු වශකයන් ඉහළ ගිය නමුත් එය 

සාකේක්සෂව අඩු මට්ටම  පැවතිණි. 2020 ජූනි මාසකේදී, ජාති  පාරිකභෝගි  මිල 

දර්ශ ය (ජා.පා.මි.ද.) මත පදනේව ගණනය  රනු ලබන මතුපිට සහ මූලි  උේධමනයද 

ප්රධාන වශකයන් ආහාර උේධමනකේ බලපෑම පිළිබිඹු  රමින් ඉහළ ගිකේය. එවැනි ක ටි 

 ාලීන උච්චාවචනයන් පැවතියද, සුදුසු ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ග සමඟ උේධමනය ක ටි හා 

මැදි  ාලීනව අකේක්සිත සියයට 4-6 පරාසය තුළ අඛණ්ඩව පවතිනු ඇතැයි අකේක්සෂා 

ක කර්. 
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වපෞද් ලික අංශ්ය වවත සපයන ලද ණය වර්ධනය මන්නද ාමී ීම ඉදිරිවේදී 

ක්රමවයන්න යථා තත්ත්වයට පත්වනු ඇත යි අවේක්ෂා වකවර් 

කවළඳකපාළ තුළ පවත්නා ඉහළ අතිරික්සත ද්රවශීලතාව හමුකේ වුවද, වාණිජ බැංකු විසින් 

කපෞේගලි  අංශය කවත  ලබා දුන් ණකයහි වාර්ි  ලක්සෂයමය වර්ධනය  2020 ජූනි මාසය 

තුළදී මන්දගාමී වූ අතර එම මාසය තුළදී කපෞේගලි  අංශය කවත ලබා දුන් ණය ප්රමාණය 

ද අඛණ්ඩව කදවන මාසයටත් පහළ ගිකේය. ක ක්කවතත්, ආර්ි  ක්රියා ාර ේ ඉහළ 

යෑම, කේශපාලන ්ථාවරත්වය වැඩි දියුණු වීමත් සමඟ වයාපාරි  අකේක්සෂාවන්  ඉහළ 

යෑම, කවළඳකපාළ ණය කපාලී අනුපාති  පහළ යෑම සහ වසංගතකයන් බලපෑමට ලක්ස වූ 

වයාපාර සඳහා සහනදායී ණය කයෝජනා ක්රම  හරහා ණය ලබා දීම කේතුකවන් ඉදිරි 

 ාලකේදී කපෞේගලි  අංශය කවත ලබා දුන් ණය, ක්රමකයන් යථා තත්ත්වයට පත්වනු 

ඇතැයි අකේක්සෂා ක කර්. රජකේ ඉහළ අරමුදල් අවශයතාවය පිළිබිඹු  රමින්, මෑත 

මාසවලදී රජය කවත ලබාදුන් ණය ප්රමාණය ඉහළ කගා් ඇති අතර, එය 2020 වසකර් කේ 

දක්සවා  ාලය තුළදී පුළුල් මුදල් වර්ධනය  සැලකිය යුතු ඉහළ යෑමට කේතු විය. 

මුපිට උද්ධමනය (වකා. පා. මි. ද. මත පදනේ වූ) පුවරෝකථනය: උද්ධමනය වකටිකාලීනව අඩු 

මට්ටමක පවතිනු ඇත යි පුවරෝකථනය වකවර්. ආර්ික වර්ධනය ඉහළ න ංීම සඳහා  නු ල බූ 

ක්රියාමාර් වල බලපෑම සහ ව ෝලීය වතල් මිල  ණන්න යථා තත්ත්වයට පත්ීම මගින්න 2022 වසවර් 

ම ද භා වේ දී උද්ධමනය මත යේ පීඩනයක් ඇති කරනු ඇත.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Source: CBSL staff estimates 
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සටහන: පුවරෝකථනයක් යනු වපාවරාන්නදුවක් වහෝ 

බ ඳීමක් වනාවේ. 

ේභ පරාස භාවිතාමකයන් වර්ණය අඩු වන පරිදි විශ්රක්ර 

කිරීකමන් මූලි  පුකරෝ ථන පථය වටා පවතින 

අවිනිශ්චිතතාව උේධමන වයාේති සටහන (Fan chart) මගින් 

විදහා දැක්සකේ. 2020 වසකර් අකගෝ්තු මාසකේ පුකරෝ ථන 

වාරකේ සිදු ළ උප ල්පන කමන්ම, විනිශ්චයන් සහ පවතින 

දත්ත පුකරෝ ථන මගින්  පිළිබිඹු ක කර්.  

 

රූප සටහකන් දැක්සකවන විශ්රේභ ප්රාන්තර (Confidence 

Intervals, CI) මගින් මැදි ාලීන උේධමනය විචලනය විය හැකි 

අගය පරාසයන් දක්සවයි. විකශ්ෂකයන්, තද ක ාළ පැහැති 

ප්රකේශය සියයට 50 විශ්රේභ ප්රාන්තරය දක්සවන අතර, එමගින් 

උේධමනකේ සැබෑ අගය කමම පරාසය තුළ පැවතීකේ සියයට 

50  සේභාවිතාවයක්ස පවතින බව කපන්නුේ  රයි. විශ්රේභ 

පරාසයන් මගින්, උේධමනය දීර්ඝ  ාලය ට පුකරෝ තනය 

කිරීකේදී ඇතිවිය හැකි අවිනිශ්චිතතාවකේ ඉහළ යෑම 

කපන්නුේ  රයි. මූලය: ශ්රී ලං ා මහ බැංකු  ාර්යමණ්ඩල පුකරෝ ථන  

රූප සටහන : 01 
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වවළඳවපාළ වපාලී අනුපාතික මෑත කාලවේදී ස ලකියයුු  වලස පහළ යෑම 

ුළින්න මුදල් ප්රතිපත්ති ලිහිල් කිරීවේ ක්රියාමාර් වල  බලපෑම පිළිබිඹු වේ 

2020 වසකර් කේ දක්සවා  ාලය තුළදී මහ බැංකුව විසින් ගනු ලැබූ ප්රතිපත්ති හා නියාමන 

ක්රියාමාර්ග ගණනාව ට ප්රතිචාර වශකයන් 2020 ජූලි මාසකේදී කවළඳකපාළ ණය 

අනුපාති  සැලකියයුතු කලස අඩුවීමක්ස දක්සනට ලැබුණි. කවළඳකපාළ ණය අනුපාති  

ක්රමකයන් අඩුවීමත් සමඟ වාණිජ බැංකු විසින් නව ණය දීම සඳහා අදාළ වන කපාලී 

අනුපාති  සාමානයකයන් තනි අගය  මට්ටමක්ස දක්සවා අඩු වී තිකබ්. බරිත සාමානය 

ප්රමුඛ ණය අනුපාති යද (AWPR) මෑත සතිවලදී සැලකිය යුතු කලස අඩු වී තිකබ්. මෑත 

 ාලකේදී සම්ත කවළඳකපාළ කපාලී අනුපාති වල පහළ යෑම  සතුටුදාය  වුවත්, 

විකශ්ෂකයන් ආන්ති  ණය ගැනුේ රුවන්ට ඉතා අවාසිදාය  අන්දමින් කවළඳකපාළ 

ණය අනුපාති   තවමත් ඉහළ අගය  පවතියි. ඉදිරි  ාලකේදී ආර්ි  ක්රියා ාර ේ 

යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා සහාය වීමට අතයාවශයය වන ණය ලබා ගැනීකේ 

හැකියාව ඉහළ නංවමින්, මෑත දී ක්රියාත්ම   රන ලද මුදල් ප්රතිපත්ති ලිහිල් කිරීකේ 

ක්රියාමාර්ගවලට අනුකූලව සම්ත  කවළඳකපාළ  ණය අනුපාති  තවදුරටත් පහළ යනු 

ඇතැයි අකේක්සෂා ක කර්. 

ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික ද නට පවතින මට්ටවේ  පවත්වා ව න යන අතරම  

ණය ලබා දීම ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා ව ඩිදුර ක්රියාමාර්  හඳුන්නවා වදයි 

ඉහත සඳහන් වූ පරිදි දැනට පවතින සහ අකේක්සිත සාර්ව ආර්ි  තත්ත්වයන් 

සැලකිල්ලට ගනිමින්, දැනට පවතින ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්තති ්ථාවරය කයෝගය බවත්  

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

පහසු ේ අනුපාති ය (SLFR), පිළිකවළින් , සියයට 4.50 සහ සියයට 5.50 ක්ස කලස  දැනට 

පවතින මට්ටකේ පවත්වාකගන යෑමට, 2020 අකගෝ්තු මස 19 වැනි දින පැවති රැ්වීකේදී  

මුදල් මණ්ඩලය තීරණය  කේය. අඛණ්ඩව ඉහළ මට්ටම  පවතින ඇතැේ මූලය 

උප රණවල ණය අනුපාති   සැලකිල්ලට කගන ණය  ාඩ්පත් මත උපරිම කපාලී 

අනුපාති ය වාර්ි ව සියයට 18 දක්සවාත්, කපර ගිවිසකගන ඇති තාව ාලි  බැංකු 

අයිරා මත උපරිම කපාලී අනුපාති ය වාර්ි ව සියයට 16 දක්සවාත්, උ ් පහසු ේ මත 

උපරිම කපාලී අනුපාති ය වාර්ි ව සියයට 10 දක්සවාත් අඩු  කිරීමට මුදල් මණ්ඩලය 

තීරණය  කේය. තවද, දඩ කපාලී අනුපාති , අදාළ ණය පහසු ම සඳහා අය  රනු ලබන  

සාමානය කපාලී අනුපාති යට වඩා ප්රතිශතාං  2  උපරිමයක්ස විය යුතු බව මුදල් 
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මණ්ඩලකේ අදහස විය. කමම නියාමනය ක කරන කපාලී අනුපාති  ක්රියාත්ම  කිරීම 

සඳහා වන නිකයෝග ළඟදීම නිකුත් ක කර්. මහ බැංකුව විසින් කේශීය හා කගෝලීය සාර්ව 

ආර්ි  හා මූලය කවළඳකපාළ ප්රවණතා අඛණ්ඩව නිරීක්සෂණය  රනු ලබන අතර 

උේධමනය පහළ මට්ටම  පවතින වාතාවරණයක්ස යටකත්, ආර්ි ය ප්රමාදයකින් 

කතාරව ඉහළ වර්ධන මාවත ට නැවත ළඟා වීමට සහාය වීම සඳහා අවශය වැඩිදුර 

පියවර ගනු ලබනු ඇත. 

 

 

 

ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික සහ වයවස්තථාපිත සංචිත අනුපාතය 

වනාවවනස්තව පවතී 

නිතය තැන්පතු පහසු ේ අනුපාති ය (SDFR) සියයට 4.50 

නිතය ණය පහසු ේ අනුපාති ය (SLFR) සියයට 5.50 

  

බැංකු අනුපාති ය  සියයට 8.50 

වයව්ථාපිත සංචිත අනුපාතය (SRR) සියයට 2.00 

 

ියාමනය වකවරන වපාලී අනුපාතික පහළට සංවශ්ෝධනය කරන ලදි 

ණය  ාඩ්පත් මත උපරිම කපාලී අනුපාති ය  සියයට 18.00 

කපර ගිවිසකගන ඇති තාව ාලි  බැංකු අයිරා මත උපරිම 

කපාලී අනුපාති ය 

සියයට 16.00 

උ ් පහසු ේ මත උපරිම කපාලී අනුපාති ය 
සියයට 10.00 

සාමානය කපාලී අනුපාති  මත දඩ කපාලී අනුපාති ය  ප්රතිශතාං  2.00 

 

වතාරුරු සටහන: 

2020 අකගෝ්තු මස 20 වැනි දින කප.ව. 11.00 ට ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ සන්ථාගාරකේදී 

මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණ මාධය හමුව පැවැත්කේ.  

මීළඟ මුදල් ප්රතිපත්ති නිකේදනය 2020 ඔක්සකතෝබර් මස 08 වැනි දින නිකුත් කිරීමට 

නියමිතය. 
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දත්ත ඇමුණුම: 

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

 

ආර්ික 

කටයුු 

වාර්ික ලක්ෂයමය % වවනස 

2018 2019 2020 

පළමු 

කාර්ුව 

වදවන 

කාර්ුව 

වතවන 

කාර්ුව 

සිේවන 

කාර්ුව 
වාර්ික 

පළමු 

කාර්ුව 

වදවන 

කාර්ුව 

වතවන 

කාර්ුව 

සිේවන 

කාර්ුව 
වාර්ික 

පළමු 

කාර්ුව 

කෘි 

කාර්මික 
5.9 6.6 5.1 8.2 6.5 5.0 1.5 1.0 -4.1 0.6 -5.6 

කර්මාන්නත 1.6 3.5 3.5 -3.4 1.2 3.9 1.6 3.5 1.4 2.7 -7.8 

වස්තවා 5.1 4.6 4.4 4.2 4.6 3.7 0.7 2.1 2.7 2.3 3.1 

ද.වද්.ි 3.8 4.0 3.7 1.9 3.3 3.7 1.1 2.4 2.0 2.3 -1.6 

                                                                                                                    මූලය ᱺ  ජනකල්ඛන හා සංඛයාකල්ඛන කදපාර්තකේන්තුව 

 

 

 

සංඛයා සටහන 02: උද්ධමනය 

මාසය වදස -19 ජන-20 වපබ-20 මාර්-20 අවේ- 20 ම යි- 20 ජූි- 20 ජූලි- 20 

මුපිට උද්ධමනය  

(වාර්ික 

ලක්ෂයමය % 

වවනස) 

ක ා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
4.8 5.7 6.2 5.4 5.2 4.0 3.9 4.2 

ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 
6.2 7.6 8.1 7.0 5.9 5.2 6.3 - 

මූලික උද්ධමනය 

(වාර්ික 

ලක්ෂයමය % 

වවනස) 

ක ා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
4.8 3.0 3.2 2.9 3.1 2.9 3.1 3.2 

 ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 
5.2 3.9 3.4 3.2 3.2 3.7 4.4 - 

                                                                                                                  

 

 

 

 

  මූලය: ජනකල්ඛන හා සංඛයාකල්ඛන කදපාර්තකේන්තුව 
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සංඛයා සටහන 03: මුදල් අංශ්වේ ප්රවණතා (තාවකාලික) 

දර්ශ්කය 

ප්රමාණය )රුපියල් බිලියන(  වාර්ික ලක්ෂයමය % වවනස   

වපබ

20 

මාර් 

20 

අවේ 

20 

ම යි 

20 

ජූි 

20 

වපබ

20 

මාර් 

20 

අවේ 

20 

ම යි 

20 

ජූි 

20 

සංචිත මුදල් 963 1,014 1,022 997 869 0.03 5.3 10.5 17.3 -0.6 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M2b) 7,793 8,098 8,259 8,293 8,365 8.4 11.6 13.2 13.7 14.0 

   ශුේධ විකේශීය වත් ේ 127 63 119 -15 24 232.5 104.8 0.6 -113.5 -78.1 

   ශුේධ කේශීය වත් ේ 7,666 8,036 8,140 8,308 8,341 5.2 11.3 13.4 15.6 15.4 

      රජය කවත ලබා දුන් ශුේධ ණය 2,928 3,199 3,264 3,428 3,562 9.5 22.4 26.2 32.1 33.5 

      රාජය සං්ථා සඳහා ලබා දුන්  

ණය 
833 868 934 953 951 16.5 23.6 28.7 31.1 30.3 

    කපෞේගලි  අංශය කවත ලබා       

දුන් ණය 
5,824 5,944 5,958 5,888 5,834 4.8 6.5 7.6 6.4 4.3 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M4)  9,676 9,973 10,160 10,199 10,262 9.6 12.0 13.3 13.6 13.4 

                                මූලය ᱺ ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව 
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සංඛයා සටහන 04: වපාලී අනුපාතික 

වපාලී අනුපාතික (%) 
2020 

වපබ  

අවසානයට 

2020  

  මාර් 

අවසානයට 

 
2020  

අවේ 

අවසානයට 

2020     

    ම යි 

අවසානයට 

2020 

ජූි 

අවසානයට 

2020 

ජූලි 

අවසානයට 

2020 

අව ෝ 19 

දිනට 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික 

   නිතය තැන්පතු පහසු ේ අනුපාති ය 6.50 6.25 6.00 5.50 5.50 4.50 4.50 

   නිතය ණය පහසු ේ අනුපාති ය 7.50 7.25 7.00 6.50 6.50 5.50 5.50 

බරිත සාමානය ඒක්ෂණ මුදල් 

අනුපාතිකය (AWCMR) 
6.95 6.75 6.40 5.84 5.52 4.53 4.53 

භාණ්ඩා ාර බිල්පත් ඵලදා අනුපාතික  (ප්රාථමික වවළඳවපාළ) 

   දින 91 7.42 7.00 6.75 6.69 5.50 4.59 4.59 

   දින 182 8.06 7.25 6.80 6.82 5.53 4.68 4.71 

   දින 364 8.58 7.50 7.00 6.93 5.66 4.86 4.90 

ණය අනුපාතික 

බරිත සාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාති ය 

(AWPR) (සතිපතා) 
9.47 9.24 9.49 9.16 8.48 7.47 7.00 (අ) 

බරිත සාමානය ණය අනුපාති ය 

(AWLR) 13.36 13.22 13.08 12.96 12.64 12.29 - 

බරිත සාමානය නව ණය අනුපාති ය 

(AWNLR) 12.54 12.19 11.67 11.68 11.18 9.85 - 

ත න්නපු අනුපාතික 

බරිත සාමානය තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWDR) 
8.06 7.90 7.77 7.57 7.38 7.16 6.74 

බරිත සාමානය ්ථාවර තැන්පතු 

අනුපාති ය (AWFDR) 
9.83 9.65 9.51 9.26 9.00 8.69 8.26 

බරිත සාමානය නව තැන්පතු 

අනුපාති ය (AWNDR) 8.55 8.22 7.83 7.83 7.20 5.78 - 

          (අ) 2020 වසරේ අර ෝසතු මස 14 වැනි දිරෙන් අවසන් වෙ සතිය සඳහා                                                                             මූලය ᱺ ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව 

                                                                         

 

 


