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මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණය: 2020 ඔකවතෝබර් 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සිය ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්ති ස්ථාවරය අඛණ්ඩව 

පවත්වා ගනී 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2020 ඔකවතෝබර් 21 ව ි දින ප වති 

රැස්ීවේ 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 වලස ද නට පවතින මට්ටවේ පවත්වාවගන යෑමට තීරණය 

කළ අතර, එමගින්න ද නට පවත්නා ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්ති ස්ථාවරය 

අඛණ්ඩව පවත්වාවගන යෑමට තීරණය කවේය.  ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින්න 

වසවර් වේ දකවා කාලය ුළ දී වපර වනාවූ අයුරින්න ක්රියාත්මක කරන ලද 

මුදල් ප්රතිපත්ති ලිහිල් කිරීවේ ක්රියාමාර්ග වේුවවන්න සමස්ත වවවළඳවපාළ 

ණය වපාලී අනුපාතිකයන්නවේ පහළ යෑම මුදල් ම ණ්ඩලය විසින්න  ි රීකෂණය 

කළ අතර, වවවළඳවපාළ වපාලී අනුපාතික පුළුල් වලස පහළ යෑම අඛණ්ඩව 

පවතිනු ඇත යි අවේකෂා කරන  අතර එමඟින්න ද නට පවත්නා අඩු උද්ධමන 
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වාතාවර ණය ුළ ආර්ිකවයහි ඵලදායි අංශ වවත අඩු පිරිව ය යටවත් ණය 

ප්රවාහ ගලායෑම සහතික වකවරනු ඇත. 

 

වබාවහෝ රටවල වකාවිඩ්-19 වසංගතය න වත ප තිරීමත් සමඟ වගෝලීය 

වර්ධන අවේකෂා මන්නදගාමී ීම වේුවවන්න වගෝලීය මුදල් ප්රතිපත්ති 

අඛණ්ඩව ලිහිල්ව පවතී 

2020 ඔක්සකතෝබර් මාසකේ දී නිකුත්  රන ලද ජාතයන්තර මූලය අරමුදකල් කලෝ  

ආර්ි  දැක්සමට අනුව ක ෝලීය ආර්ි ය 2020 වසකර් දී සියයට 4.4කින් සංක ෝචනය 

වනු ඇතැයි අකේක්සෂා ක කර්. කලාව පුරා පුළුල් වශකයන් ක්රියාත්ම   රන ලද 

ප්රතිපත්ති උත්කත්ජ වල සහාය මගින් 2020 වසකර් ක ෝලීය ආර්ි  වර්ධනකේ 

පහළ යෑම, මීට කපර ජාතයන්තර මූලය අරමුදල විසින් පුකරෝ ථනය  ළ ප්රමාණයට 

වඩා අඩු මට්ටම  පවතී. ක ක් කවතත්, මෑත  දී ක ෝලීය වශකයන් ක ාවිඩ්-19 

වයාේතිය වැඩි වීමත් සමඟ රටවල් කිහිපයක්ස සංචරණ සීමා පැනවීේ යළි ක්රියාත්ම  

 ර ඇති අතර එමගින් ක ෝලීය වර්ධන අකේක්සෂා අඩාල විය හැකිය. කමම 

වාතාවරණය තුළ ඉදිරි  ාලකේ දී කලාව පුරා කබාකහෝ මහ බැංකු ඔවුන්කේ ලිහිල් මුදල් 

ප්රතිපත්ති ්ථාවරය අඛණ්ඩව ක්රියාත්ම   රනු ඇතැයි අකේක්සෂා ක කර්. 

වද්ශීය වශවයන්න මෑතක දී ඇති වූ වකාවිඩ්-19 වරෝගීන්නවේ ව ඩි ීම හමුවේ 

වකටිකාලීන වර්ධන අවේකෂා අඩාල විය හ කි වුවද, ශ්රී ලංකා ආර්ිකය 

වේගවත්ව යථා තත්ත්වයට පත්වනු ඇත යි අවේකෂා වකවර් 

ජනකල්ඛන හා සංඛයාකල්ඛන කදපාර්තකේන්තුව විසින් 2020 වසකර් කදවන  ාර්තුව 

සඳහා දළ කේශීය නිෂ්පාදිතකේ ඇ්තකේන්තු ප්ර ාශයට පත් කිරීම ප්රමාද වී ඇත. 

2020 වසකර් කදවන  ාර්තුකේ දී ආර්ි කයහි සංක ෝචනය වූ ප්රමාණය පළමු 

 ාර්තුවට වඩා විශාල අ යක්ස විය හැකි අතර තුන්වන  ාර්තුකේ දී ආර්ි  වර්ධනය 

යථා තත්ත්වයට පත් වීම ඇරඹිණි. ක ක් කවතත්, ජනකල්ඛන හා සංඛයාකල්ඛන 

කදපාර්තකේන්තුවට අනුව, 2020 වසකර් පළමු  ාර්තුකේ දී සියයට 5.7ක්ස කලස 

ඇ්තකේන්තු  ර තිබූ ක්වා වියුක්සති අනුපාති ය කදවන  ාර්තුකේ දී සියයට 5.4ක්ස 

දක්සවා අඩු වී තිකබ්. එක්ම, කදවන  ාර්තුකේ දී ක්වා නියුක්සතිය ද, පළමුවන 
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 ාර්තුකේ දී වාර්තා වූ විශාල අඩු වීමට සාකේක්සෂව සම්තයක්ස කලස කනාකවන්ව 

පැවතුණු බව වාර්තා වී ඇත. කදවන  ාර්තුකේ දී ආර්ි  වර්ධනය අතිශය පිරිහීමට 

ලක්ස කනාවී පැවතුණු බව එයින් කපනී යයි. රට පුරා පැවති සංචරණ සීමා කිරීකේ 

ක්රියාමාර්  ලිහිල් කිරීකමන් පසුව පූර්ව දැනුේ දීකේ දර්ශ  සහ අධි සං ඛයාත 

දත්තයන්හි ප්රවණතා මගින් ද ශ්රී ලං ාව ආර්ි මය වශකයන් යථා තත්ත්වයට ළඟා 

කවමින් ඇති බව කපන්නුේ  රයි. මෑත  දී ඇති වූ අනකේක්සිත ක ාවිඩ්-19 කපාකුර 

මගින් ක ටි  ාලීනව යේ තරම ට බලපෑමක්ස කමම වර්ධන තත්ත්වයන් ක කරහි 

ඇති විය හැකි නමුත් වසං තය පැතිරීම පාලනය කිරීම සඳහා රජය විසින්  ක න 

යමින් පවතින  ඩිනේ පියවර මගින් කමම බලපෑම සීමා වනු ඇත. 

විවද්ශ විිමය වවළඳවපාළ ද්රවශීලතාව වර්ධනය ීමත් සමඟ විවද්ශීය 

අං ශය ස්ථාවරව පවතී 

ලැකබමින් පවතින දත්ත මගින් කපන්නුේ ක කරන අකේක්සිත මට්ටමට වඩා යහපත් 

විකේශීය අංශකේ ප්රවණතා මගින්, ක ාවිඩ්-19 වසං තකේ වයාේතිය කේතුකවන්  

වර්ධනය වන ක ෝලීය අවිනිශ්චිතතා හමුකේ, විකේශීය අංශකේ ඔකරාත්තු දීකේ 

හැකියාව පිළිබිඹු කේ. කවළඳ භාණ්ඩ අපනයන ආදායකමහි වර්ධනයත් සමඟ 

අතයවශය කනාවන භාණ්ඩ ආනයන මත සීමා පැනවීම සහ කබාරකතල් මිල පහළ 

මට්ටම  පැවතීම, 2020 සැේතැේබර් මාසකයන් අවසන් වන මාස නවය   ාලය තුළ 

දී කවකළඳ හිඟය සැලකිය යුතු කලස අඩු වීමට සහාය විය. පරි ණ  සහ සැපයුේ 

ක්වා ආශ්රිත ක්රියා ාර ේ වර්ධනය වීම කේතුකවන් සංචාර  අංශය හැර ක්වා 

අපනයන අඛණ්ඩව යහපත් වර්ධනයක්ස වාර්තා  රන ලදී. 2020 ජූනි මාසකේ දී 

සැලකිය යුතු වර්ධනයක්ස වාර්තා  රන ලද විකේශ ක්වා නියුක්සති යන්කේ කේෂණ 

ලැබීේ තවදුරටත් අඛණ්ඩව ඉහළ ගිකේය. කේ අතර, ශ්රී ලං ාව විසින් 2020 

ඔක්සකතෝබර් මස මුලදී  ල් පිරුණු එක්සසත් ජනපද කඩාලර් බිලියන එ   ජාතයන්තර 

්වවරීත්ව බැඳුේ රය පියවීම මගින් ණය ක්වා රණය පිළිබඳ පවතින කනා ැ ළැල් 

වාර්තාව අඛණ්ඩව පවත්වා  න්නා ලදී. විනිමය අනුපාති ය ්ථාවර මට්ටම  

පැවැති අතර, එක්සසත් ජනපද කඩාලරයට සාකේක්සෂව ශ්රී ලං ා රුපියකල් අ ය 

අවප්රමාණය වීම 2020 වසකර් කේ දක්සවා  ාලය තුළ දී සියයට 1.5 ට සීමා විය. කමම 

තත්ත්වය යටකත්,  ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව විසින් කේශීය කවළඳකපාකළන් සැලකිය යුතු 

ප්රමාණකයන් විකේශ විනිමය මිලදී  ැනීම අඛණ්ඩව සිදු  රන ලදී. 2020 වසකර් 
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සැේතැේබර් අවසානය වන විට දළ නිල විකේශ සංිත ප්රමාණය එක්සසත් ජනපද 

කඩාලර් බිලියන 6.7ක්ස කලස ඇ්තකේන්තු  ත  ර ඇති අතර, එය මාස 4.6  ආනයන 

ආවරණය  ර  ැනීමට ප්රමාණවත් කේ. 

 

උද් ධමනය  අභිමත පරාසවේ  පවතිනු ඇත යි අවේකෂා වකවර් 

2020 සැේතැේබර් මාසකේ දී ක ා ළඹ පාරි කභෝගි  මිල දර්ශ ය (ක ා.පා.මි.ද.) මත 

පදනේව   ණනය  රනු ලබන මතුපිට උේ ධමනය වාර්ි  ලක්සෂයමය පදනම මත 

පහ ළ ගිය අතර, ජාති  පාරි කභෝගි  මිල දර්ශ ය (ජා.පා.මි.ද) මත පදනේව 

 ණනය  රනු ලබන මතුපිට උේ ධමනය ප්රධාන වශකයන් ආහාර මිල  ණන් ඉහළ 

යෑම කේතුකවන්  යේ ඉහළ යෑමක්ස කපන්නුේ  කේය. කේ අතර , අඩු ඉල්ුේ තත්ත්ව 

පිළිබිඹු  රමින් ක ා ළඹ පාරි කභෝගි  මිල දර්ශ ය කමන්ම ජාති  පාරි කභෝගි  මිල 

දර්ශ ය මත පදනේ වූ මූලි  උේ ධමනය අඛණ්ඩව පහළ මට්ටම  පැවතිණි. 

මෑත ාලීනව ඇති වූ ආහාර මිල   ණන් ඉහ ළ යෑම, මෑත  දී අතයවශය භාණ්ඩ 

කිහිපය ම මිල පහළ දැමීම කමන්ම කේශීය සැපයුේ අංශකේ ප්රවණතා කේතුකවන් 

ක ටි  ලකින් ය ථා තත්ත්වයට පත්වනු ඇතැයි අකේක්සෂා ක කර්. ඒ් අනුව , සුදුසු 

ප්රතිපත්ති  ක්රියාමාර්  සමඟ, උේධමනය ක ටි හා මැදි  ාලීනව අ භිමත සියයට 4-6 

පරාසය තු ල කබාකහෝදුරට පවතිනු ඇතැයි අකේක්සෂා ක කර්.   

 

වසවර් වේ දකවා කාලය ුළ දී ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින්න ගනු ල බූ 

ක්රියාමාර්ගවල බලපෑම පිළිබිඹු කරමින්න වබාවහෝ වවළඳවපාළ වපාලී 

අනුපාතික ස ලකිය යුු වලස පහළ වගාස් ඇත 

වයාපාර සහ කුටුේභයන්කේ ණය  ැනීකේ පිරිවැය පහත කහලීම සඳහා  නු ලැබූ 

මුදල් ප්රතිපත්ති ලිහිල් කිරීකේ ක්රියාමාර් යන්ට ප්රතිචාර වශකයන්, වසකර් කේ දක්සවා 

 ාලය තුළ දී කවළඳකපාළ තැන්පතු සහ ණය කපාලී අනුපාති  සැලකිය යුතු කලස අඩු 

වී ඇත. මහ බැංකුකේ අකේක්සෂාවන්ට අනුකූලව, මෑත  ාලකේ දී බරිත සාමානයය 

ප්රමුඛ ණය අනුපාති ය (AWPR) පහළ ගිය අතර එහිදී ඉතිහාසකේ කමකතක්ස පැවැති 

අවම මට්ටම ද වාර්තා වූ අතර, නව ණය අනුපාති යන් ද පහළ ගිකේය. 2020 

අක ෝ්තු මාසකේ දී කතෝරා ත් මූලය උප රණ කිහිපය  ණය අනුපාති  මත 

උපරිම සීමා පැනවීම ද කවළඳකපාළ තුළ සම්ත ණය අනුපාති  පහළ යෑමට ඉවහල් 
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වී ඇත. විකශ්චෂකයන්, වර්තමානකේ දී සියයට 4.50ක්ස වන මහ බැංකුකේ නිතය තැන්පතු 

පහසු ම යටකත් තැන්පත්  රනු ලබන මුදල් කවළඳකපාකළහි පවතින අධි  

අතිරික්සත ද්රවශීලතාව කේතුකවන්, කවළඳකපාළ ණය කපාලී අනුපාති  තවදුරටත් 

පහළ යෑමට ඉඩ ඩ පවතී.  

වපෞද්ගලික අංශය වවත සපයන ලද ණය 2020 අවගෝස්ු මාසවේ දී ස ලකිය 

යුු වලස ඉහළ ගිය අතර, අඩු වපාලී අනුපාතිකවල සහායවයන්න වමම ඉහළ 

යෑවේ ප්රවණතාව අඛණ්ඩව පවතිනු ඇත යි අවේකෂා වකවර් 

කපෞේ ලි  අංශය කවත සපයන ලද ණය කපර මාස තුන තුළ දී අඛණ්ඩව අඩු වීකමන් 

පසුව 2020 අක ෝ්තු මාසකේ දී, අඩු ණය කපාලී අනුපාති  සහ සහනදායී ණය 

කයෝජනා ක්රමවල බලපෑම පිළිබිඹු  රමින් සැළකිය යුතු කලස ඉහළ ගිකේය. ක ටි 

 ාලයක්ස පමණක්ස පවතිනු ඇතැයි අකේක්සෂා  රනු ලබන මෑත  ාලීනව ඉහළ ගිය 

ක ාවිඩ්-19 ආසාදිතයන් ප්රමාණය හමුකේ වුවද, කපෞේ ලි  අංශය කවත සපයන ලද 

ණය ඉහළ යෑම ඉදිරි  ාලය තුළදී ද අඛණ්ඩව පවතිනු ඇතැයි අකේක්සෂා ක කර්. කේ 

අතර, රාජය අංශය කවත ණය ලබාදීේ සැලකිය යුතු කලස ඉහළ යෑම කේතුකවන් 

සම්ත කේශීය ණය අඛණ්ඩව ඉහළ ගිකේය. ඒ අනුව,  2020 අක ෝ්තු මාසකේ දී පුළුල් 

මුදල් වර්ධනය තවදුරටත් ඉහළ ගිකේය. 

 වපාලී අනුපාතික ද නට පවතින මට්ටවේ  වනාවවනස්ව පවතී 

ඉහත සඳහන්  ළ දැනට පවතින සහ අකේක්සිත සාර්ව ආර්ි  තත්ත්වයන් 

සැලකිල්ලට  නිමින් දැනට පවතින ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්ති ්ථාවරය කයෝ ය බව 2020 

ඔක්සකතෝබර් මස 21 වැනි දින පැවති රැ්වීකේ දී මුදල් මණ්ඩලකේ අදහස විය. ඒ අනුව, 

නිතය තැන්පතු පහසු ේ අනුපාති ය (SDFR) සහ නිතය ණය පහසු ේ අනුපාති ය 

(SLFR), පිළිකවළින්, සියයට 4.50 සහ සියයට 5.50 කලස දැනට පවතින මට්ටකේ පවත්වා 

ක න යෑමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය  කේය. ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව විසින් කේශීය සහ 

ක ෝලීය සාර්ව ආර්ි  කමන්ම මුලය කවළඳකපාළ ප්රවණතා අඛණ්ඩව නිරීක්සෂණය 

 රන අතර, නමයශීලි උේධමන ඉලක්ස  රණ රාමුව යටකත් උේධමනය සියයට 4-6 

පරාසය තුල පවත්වා  නිමින් ආර්ි ය තිරසාර ඉහළ මූර්ත වර්ධන මාවතක්ස කවතට 

 ඩිනමින් කයාමු කිරීම සහති  කිරීම සඳහා සුදුසු පියවර තවදුරටත්  නු ඇත. 
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ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික සහ වයවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය 

වනාවවනස්ව 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 සංිත අනුපාතය (SRR) සියයට 2.00 

 

වතාරුරු සටහන: 

මීළඟ මුදල් ප්රතිපත්ති නිකේදනය 2020 කනාවැේබර් මස 26 වැනි දින නිකුත් කිරීමට 

නියමිතය. 
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දත්ත ඇමුණුම: 

සංඛයා සටහන 01: උද්ධමනය 

මාසය වපබ-20 මාර්-20 අවේ- 20 ම යි- 20 ජුි- 20 ජූලි-20 අවගෝ- 20 ස ේ- 20 

මුපිට උද්ධමනය  

(වාර්ික 

ලකෂයමය % 

වවනස) 

ක ා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
6.2 5.4 5.2 4.0 3.9 4.2 4.1 4.0 

ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 
8.1 7.0 5.9 5.2 6.3 6.1 6.2 6.4 

මූලික උද්ධමනය 

(වාර්ික 

ලකෂයමය % 

වවනස) 

ක ා.පා.මි.ද. 

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

ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 
3.4 3.2 3.2 3.7 4.4 4.5 4.6 4.8 

                                                                                                                  

 

 

සංඛයා සටහන 02: මුදල් අංශවේ ප්රවණතා (තාවකාලික) 

දර්ශකය ප්රමාණය )රුපියල් බිලියන(  වාර්ික ලකෂයමය % වවනස   

 අවේ 

20 

ම යි 

20 

ජූි 

20 

ජූලි     

20 

අවගෝ 

20 

අවේ 

20 

ම යි  

20 

ජූි 

20 

ජූලි     

20 

අවගෝ 

20 

සංිත මුදල්  1,022   997   869   879   880  10.5 17.3 -0.6 -1.1 -3.7 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M2b)  8,259   8,293   8,365   8,507   8,692  13.2 13.7 14.0 15.7 17.5 

   ශුේධ විකේශීය වත් ේ  119   -15  24   -2  32  0.6 -113.5 -78.1 -101.6 -71.6 

   ශුේධ කේශීය වත් ේ  8,140   8,308   8,341   8,509   8,660  13.4 15.6 15.4 17.5 18.9 

  රජය කවත ලබා දුන් ශුේධ 

ණය  3,264   3,428   3,562   3,734   3,781  26.2 32.1 33.5 38.1 37.4 

       රාජය සං්ථා සඳහා ලබා දුන් 

ණය  934   953   951   983   1,023  28.7 31.1 30.3 34.7 37.0 

     කපෞේ ලි  අංශය කවත ලබා 

දුන් ණය  5,958   5,888   5,834   5,830   5,909  7.6 6.4 4.3 4.2 5.2 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M4)  10,160  10,199  10,262   10,432   10,638  13.3 13.6 13.4 14.9 16.5 

                  මූලය ᱺ ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව 

 

  මූලය: ජනකල්ඛන හා සංඛයාකල්ඛන කදපාර්තකේන්තුව 
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සංඛයා සටහන 03: වපාලී අනුපාතික 

වපාලී අනුපාතික (%) 
2020 

 අවේ 

අවසානයට 

2020  

  ම යි 

අවසානයට 

 
2020  

ජූි 

අවසානයට 

2020   

   ජූලි  

අවසානයට 

0202  

අවගෝ 

අවසානයට 

2020 

ස ේ 

අවසානයට 

2020 

ඔක 21 

දිනට 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික 

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

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

බරිත සාමානය ඒකෂණ මුදල් 

අනුපාතිකය (AWCMR) 
6.40 5.84 5.52 4.53 4.53 4.53 4.53 

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ඵලදා අනුපාතික  (ප්රාථමික වවළඳවපාළ) 

   දින 91 
6.75 6.69 5.50 4.59 4.56 4.51 - 

   දින 182 
6.80 6.82 5.53 4.68 4.68 4.64 3.87 

   දින 364 
7.00 6.93 5.66 4.86 4.89 4.89 4.13 

ණය අනුපාතික 

බරිත සාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාති ය 

(AWPR) (සතිපතා) 
9.49 9.16 8.48 7.47 6.66 6.19 6.51 (අ) 

බරිත සාමානය ණය අනුපාති ය (AWLR) 
13.08 12.96 12.64 12.29 11.84 11.21 - 

බරිත සාමානය නව ණය අනුපාති ය 

(AWNLR) 
11.67 11.68 11.18 9.85 9.12 8.82 - 

ත න්නපු අනුපාතික 

බරිත සාමානය තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWDR) 
7.77 7.57 7.38 7.16 6.74 6.44 6.23 

බරිත සාමානය ්ථාවර තැන්පතු 

අනුපාති ය (AWFDR) 
9.51 9.26 9.00 8.69 8.26 7.90 7.59 

බරිත සාමානය නව තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWNDR) 
7.83 7.83 7.20 5.78 5.49 5.31 - 

(අ)   2020 වසරේ ඔකරතෝබේ මස 16 වන දිරනන් අවසන් වන සතිය සඳහා මූලය ᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

                                                                                                                                                                              

 


