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මුදල් ප්රතිපත්තිප ිවරණය:  0202 න ොරැම්බර් 

 

ශ්රී ලංකො මහ බැංකුර සි: ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්තිප ස්ථොරණ: අඛණ්ඩර  

තර්රො ගනී 

 
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2020 ව ාව ම්බර් 25 ව නි දි  ප වති රැස්වීවම්දී  

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ නිත්ය ත් න්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිත්ය ණය 

පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR), පිළිවවළින්, සියයට 4.50 සහ සියයට 5.50 වලස ද  ට පවති  

මට්ටවම් පවත්වාවෙ  යෑමට තීරණය කවේය. වේශීය සහ වෙෝලීය වශවයන් ව  සාර්ව 

ආර්ික ත්ත්වයන් සහ අවේක්ෂිත් වර්ධ යන් ම ාව සලකා බ ලීවමන් අ තුරුව මුදල් 

මණ්ඩලය වමම තීරණයට එළඹිණි. වසවර් වම් දක්ෂවා කාලය තුළ සමස්වත් වවළඳවපාළ ණය 

අනුපාතිකවල අඩුීම මුදල් මණ්ඩලය නිරීක්ෂෂණය කළ අත්ර, විවේෂවයන් වේශීය මුදල් 

වවළඳවපාවේ ඉහළ  මට්ටමක පවති  අතිරික්ෂත් ද්රවශීලත්ාව ස ලකිල්ලට ෙනිමින් ඉල්ුම 

මත් පද ම් වූ උේධම  පීඩ  ව ාම ති වාත්ාවරණයක ආර්ික වර්ධ ය ඉහළ   ංීම 

සඳහා ණය අනුපාතිකයන්ි අඛණ්ඩ පහළ යෑවම් අවශයත්ාව අවධාරණය කවේය. ආර්ික 

පු ර්ීව යට සහාය ී ම සඳහා, ව ටුේ ලබ  වස්වවකයින් බලපත්රලාභී බ ංකු වලින් ලබා ෙනු 

ලබ  වේපළ ඇපකර සිත් නිවාස ණය සඳහා උපරිම වපාලී අනුපාතිකයක්ෂ හඳුන්වා දීමට 

මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කළ අත්ර, නුදුරු අ ාෙත්වේ දී ආර්ිකවේ වත්ෝරාෙත් අංශ සඳහා 

ණය ලබා දීවම් ඉලක්ෂක හඳුන්වා වදනු ඇත්. 

 

නකොිවඩ්-19 නදර  රැල්ල මගින් නගෝලී: රර්ධ  අනේක්ෂො අස්ථොරණ කණ ඇතිප 

 මු් නකොිවඩ්-19 සඳහො සොර්ථක එන් තක අනේක්ෂො ඉහළ :ෑම එම 

නරළඳනතොළ අභිප්රො:න් රැඩිදියුණු කිරීමට උතකොරී වී තිපනේ 

 

දුර්වල ආර්ික ක්රියාකාරකම් මධයවේ වලාව පුරා මහ බ ංකු සියල්ලම පාවේ අනුෙම ය 

කර  ලද ලිිල් මුදල් ප්රතිපත්ති අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක විය. වකාවිඩ්-19 වදව  රැල්ල මගින් 

ඇති කර  ලද වෙෝලීය අවිනිේිත්ත්ා වේතුවවන් ප්රමාණාත්මක ලිිල් කිරීම් ඇතුළු 

සම්ප්රදායික ව ාව  ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ෙ ත්වදුරටත් පුළුල් කිරීමට මහ බ ංකු ක්රියාකර 

ආර්ික තර්නේෂය නදතොර්තනම්න්ුර 

2020 න ොරැම්බර් මස 26 දි  
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ඇති අත්ර, ප්රමාණවත් රාජ්ය මූලය අවකාශ ඇති රජ්යන් ඔවුන්වේ ආර්ිකයන්ට අතිවර්ක 

උත්වත්ජ්  ලබාදීම අඛණ්ඩව සිදු කර  ලදී. වකවස්ව  මුත්, වකාවිඩ්-19 සඳහා ව  එන් ත් 

සම්බන්ධව මෑත්දී සිදු වූ ප්රෙතිය වලාවපුරා අවේක්ෂෂාවන් ව ඩිදියුණු කිරීමට ඉවහල් ී තිවේ. 

 

නකොිවඩ්-19 නදර  රැල්ල නේුනරන් ඇතිපවූ බොධොකොරී ත්්ර:ට නතණ 2020 

ුන්ර  කොර්ුනේ දී ශ්රී ලංකො ආර්ික: ශක්තිපම් නලස :ථො ත්්ර:ට 

ත්වීමක් දක් ට ලදී 

 

පවති  ආර්ික දර්ශකයන්ට අනුව 2020 තුන්ව  කාර්තුවේ දී ආර්ික ක්රියාකාරකම් 

ස ලකිය යුතු වලස යථා ත්ත්ත්වයට පත්ව ඇති බව වපන්නුම් වකවර්. වමම වර්ධ ය 

වකවරි ඔක්ෂවත්ෝබර් මාසවේදී ආරම්භ වූ වකාවිඩ්-19 වදව  රැල්ල ස ලකියයුතු වලස 

අයහපත් බලපෑම් ඇති කවේය. වකවස්ව වුවද වත්ෝරාෙත් ප්රවේශවල පමණක්ෂ සංචරණ සීමා 

ප  ීමත් එවස්ව ප ව  ලද සීමාවන් වබාවහෝ ප්රවේශවලින් ඉවත් කිරීමත් වේතුවවන් 

වසංෙත්ය පාල ය කිරීම සඳහා ෙනු ල බූ ක්රියාමාර්ෙ මගින් ආර්ික ක්රියාකාරකම් වකවරි 

ද ඩි බලපෑම් ඇති වනු ඇත් යි අවේක්ෂෂා ව ාවකවර්. වකටි කාලී  වර්ධ  අවේක්ෂෂාවන් 

වකවරි යම් බාධාවන් ප වතිය ද, ද  ටමත් ක්රියාත්මක කර ඇති සානුබල ක්රියාමාර්ෙ සහ 

2021 රජ්වේ අයව වයන් ප්රකාශයට පත් කර  ලද ආර්ික වර්ධ  ිත්කාමී ප්රතිපත්ති 

වයෝජ් ාවන් ඵලදායි වලස ක්රියාත්මක කිරීවම් සහායවයන් 2021 වසවර්දී ආර්ිකය 

ශක්ෂතිමත් වලස   වත් යථා ත්ත්වයට පත්ී  ම දි කාලී ව එම වර්ධ ය පවත්වාවෙ  යනු 

ඇත් යි අවේක්ෂෂා වකවර්. 

      

අභින:ෝගෝමක නගෝලී: රර්ධ :න් මධයනේ ිවනේශී: අංශ: ස්ථොරණර තරතී 

 

2020 ඔක්ෂවත්ෝබර් මාසවේදී, අඛණ්ඩව හයව  මාසයටත් වාර්ික ලක්ෂෂයමය පද ම මත් 

වවළඳ ගිණුවම් ිඟය ස ලකිය යුතු වලස අඩුී ඇතිබව ත්ාවකාලික දත්ත් මගින් වපන්නුම් 

කරයි.  විවේශ වස්වවා නියුක්ෂතිකයන්වේ වේෂණ අඛණ්ඩව පස්වව  මාසයටත් ඉහළ ගිවේය. 

වමම වර්ධ යන්, වසංෙත්ය වේතුවවන් සංචාරක අංශවේ අිත්කර ත්ත්ත්වයන් මගින් 

වෙවුම් වේෂය මත් ඇතිකර  බලපෑම වබාවහෝ දුරට අවම කර ඇත්. 2021 අයව ය ඉදිරිපත් 

කිරීමට වපර සමවේක්ෂෂ  මත් පද ම්ව විනිමය අනුපාතිකවේ යම් පීඩ යක්ෂ දක්ෂ ට ල බුණ 

ද පසුව එය ස්වථාවර ී ඇත්. වසවර් වම් දක්ෂවා කාලය තුළදී එක්ෂසත් ජ් පද වඩාලරයට 

සාවේක්ෂෂව ශ්රී ලංකා රුපියවල් අෙය සියයට 2.0කින් අවප්රමාණය ී ඇත්. 2020 ඔක්ෂවත්ෝබර් 
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මාසය අවසා ය ව  විට දළ නිල සංිත් ප්රමාණය එක්ෂසත් ජ් පද වඩාලර් බිලිය  5.9 ක්ෂ 

වලස ඇස්වත්වම්න්තු කර ඇති අත්ර එය මාස 4.2 ක ආ ය  ආවරණය කිරීමට ප්රමාණවත් 

වේ. වේශීය නිෂ්පාද  ආර්ිකය ව ඩිදියුණු කිරීම, අප ය  ව ඩි දියුණු කිරීම සහ විවේශ සෘජු 

ආවයෝජ්  ආකර්ෂණය කර ෙ නීම සඳහා හඳුන්වාදී ඇති ක්රියාමාර්ෙ වමන්ම වේශපාල  

ස්වථාවරත්වය, ප්රතිපත්ති අනුකූලත්ාව සහ වෙෝලීය ආර්ිකවේ අවේක්ෂිත් යථා ත්ත්ත්වයට 

පත්ීම, ඉදිරි කාලය තුළ ශ්රී ලංකාවේ විවේශීය අංශය ශක්ෂතිමත් කරනු ඇත් යි අවේක්ෂෂා 

වකවර්. 

 

නමනතක් අනුගම : කණ ඇතිප මුදල් ලිහිල් කිරීනම් ක්රි:ොමොර්ග රලට ප්රතිපචොණ 

දක්රමින් නරළඳනතොළ නතොලී අනුතොතිපක අඛණ්ඩර අඩු ිව: 

 

2020 වසර තුළ වමවත්ක්ෂ ක්රියාත්මක කර ඇති මුදල් ලිිල් කිරීවම් පියවර ආර්ිකයට 

සම්වේෂණය වවමින් පවති  බව වවළඳවපාළ වපාලී අනුපාතික වබාවහාමයක ඇති වූ අඩු 

ීම මගින් පිළිබිඹු වකවර්. වවළඳවපාළ ත් න්පතු සහ ණය වපාලී අනුපාතික ස ලකිය යුතු 

වලස අඩු වූ අත්ර ඇත් ම් වපාලී අනුපාතික ඉතිහාසවේ වමවත්ක්ෂ ප වති අවම මට්ටම්වලට 

ළඟා ී ඇත්. වකවස්ව වවත්ත්, මෑත් කාලවේදී වවළඳවපාළ වපාලී අනුපාතික අඩු ීවම් වේෙය 

මන්දොමී ී ඇත්. ඉතිහාසවේ වමවත්ක්ෂ ප වති  අවම මට්ටම්වල පවති   ප්රතිපත්ති වපාලී 

අනුපාතික සහ වයවස්වථාපිත් සංිත් අනුපාත්ය වමන්ම, වේශීය මුදල් වවවළඳවපාළ තුළ 

ස ලකිය යුතු අතිරික්ෂත් ද්රවශීලත්ාවක්ෂ ප වතීම, වේශීය ආර්ික ක්රියාකාරකම් යථා 

ත්ත්ත්වයට පත් කිරීමට සහාය වවමින් වවළඳවපාළ ණය වපාලී අනුපාතික  පහත් ව ටීම 

සඳහා ත්වදුරටත් ඉඩ ප්රස්වථා සලසා වදයි. 

 

මුදල් හො ය: සැතයුනම් රර්ධ : අඛණ්ඩර සිදුිව: 

 

මහ බ ංකුව විසින් වසර තුළ වමවත්ක්ෂ අනුෙම ය කර  ලද ප්රතිපත්ති ලිිල් කිරීවම් 

ක්රියාමාර්ෙවල සහාය ඇතිව, 2020 ඔක්ෂවත්ෝබර් මාසවේදී වපෞේෙලික අංශයට ලබා දුන් ණය 

අඛණ්ඩව තුන් ව  මාසයටත් ඉහළ ගිවේය. වම් අත්ර, 2021 අයව වයන් රජ්ය විසින් වයෝජ් ා 

කර  ලද අඩු වපාලී අනුපාතික යටවත් වූ ණය වයෝජ් ා ක්රම ආර්ිකවේ ණය අවශයය අංශ 

වවත් අරමුදල් වයාමු කරීවම් උත්සාහයන් සවිෙන්වනු ඇත් යි අවේක්ෂෂා වකවර්. වකවස්ව 

වවත්ත්, වපෞේෙලික අංශයට ණය ලබා දීම ඉහළ යෑම, වකාවිඩ්-19 වදව නි රැල්ල පාල ය 

කිරීවම් වේෙය සහ එමගින් වේශීය ආර්ික ක්රියාකාරකම් වකවරි ව   බලපෑම මත් රඳා 

පවතී. වම් අත්ර, බ ංකු පේධතිය මගින් රාජ්ය අංශයට ලබා දුන් ණය අඛණ්ඩව වර්ධ ය විය. 
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එි ප්රතිඵලයක්ෂ වලස ඇති වූ වේශීය ණවයි ස ලකිය යුතු ව ඩිීම, 2020 ඔක්ෂවත්ෝබර් 

මාසවේදී පුළුල් මුදල් ස පයුවම් (M2b) වර්ධ  වේෙය ඉහළ යෑමට වේතු විය. 

 

නකටි කොලී ර උේධම : අඩු මට්ටමක තරතිපනු ඇතිප අතණ මැදි කොලී ර ඇතිපිව: 

හැකි උේධම  පීඩ  සඳහො අරශය ිවනටකදී ක්රි:ොමොර්ග ගනු ඇත 

 

ජ්ාතික හා වකාළඹ පාරිවභෝගික මිල දර්ශකවල හ සිරීම මගින් පිළිබිඹු ව  පරිදි උේධම ය 

2020 ඔක්ෂවත්ෝබර් මාසවේදී අඩු විය. ඒ අනුව, මතුපිට උේධම ය අවේක්ෂිත් සියයට 4-6 

පරාසය තුළ ප වති අත්ර පහළ මට්ටමක පවති  යටිද රි ඉල්ුම් පීඩ  පිළිබිඹු කරමින් 

මූලික උේධම ය අඩු මට්ටමක  ප වතිණි. ඇත් ම් ආහාර මිල ෙණන් පහත් ව ටීමත් සමඟ 

වකටි කාලී  උේධම ය අඩු මට්ටමක පවතිනු ඇත් යි අවේක්ෂෂා වකවර්. ලිිල් මුදල් හා රාජ්ය 

මූලය ප්රතිපත්ති සහ වෙෝලීය වත්ල් මිල ෙණන් සාමා යකරණය ීම හරහා අවේක්ෂිත් 

සමස්වත් ඉල්ුවමි  ව ඩිීම මගින් ඉදිරි වසර වදක තුළදී උේධම ය ක්රමවයන් ඉහළ යනු 

ඇත් යි අවේක්ෂෂා වකවර්. වේශීය නිෂ්පාද  ක්රියාකාරකම් දිරිෙ න්ීම සඳහා අනුෙම ය 

කර  ලද ප්රතිපත්තිවල ස පයුම් අංශවේ යහපත් බලපෑම් මගින්, වමම ඉල්ුම් අංශවේ 

බලපෑම් යම්ත්ාක්ෂ දුරකට සම යවනු ඇත්. එමනිසා, මතුපිට උේධම ය ම දි කාලී ව 

අවේක්ෂිත් පරාසය තුළ පවතිනු ඇත් යි අවේක්ෂෂා වකවර්. 

 

ප්රතිපත්තිප නතොලී අනුතොතිපක දැ ට තරතිප  මට්ටනම් තර්රො නග  :මින්  

නතෝණොග් අංශ සඳහො ය: ලබො දීනම් ඉලක්ක හඳුන්රො දීමට අනේක්ෂො කණ  

අතණ නේතළ ඇතකණ සහිත නිරොස ය: සඳහො උතරිම නතොලී අනුතොතිපක ත රනු 

ලැනේ 

 

ඉහත් දක්ෂවා ඇති වර්ත්මා  හා අවේක්ෂිත් සාර්ව ආර්ික වර්ධ යන් ස ලකිල්ලට ෙනිමින්, 

මුදල් මණ්ඩලවේ 2020 ව ාව ම්බර් 25 ව නි දි  ප වති රැස්වීවම්දී, ද  ට පවත් ා අතිරික්ෂත් 

ද්රවශීලත්ා ත්ත්ත්ව ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික අඩු කිරීමකින්  වත්ාරව වවළඳවපාළ ණය 

අනුපාතික ත්වදුරටත් අඩු ීම සඳහා ප්රමාණවත් අවකාශයක්ෂ ලබා වද  බව මුදල් 

මණ්ඩලවේ අදහස විය. ඒ අනුව, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ නිත්ය ත් න්පතු පහසුකම් 

අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිත්ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR), පිළිවවළින්, සියයට 4.50 

සහ සියයට 5.50 වලස ද  ට පවති  මට්ටවම් පවත්වාවෙ  යෑමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය 

කවේය. ත්වද, 2021 අයව වයන් රජ්ය විසින් වයෝජ් ා කර  ලද සහ  ණය වයෝජ් ා 
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ක්රමවලට අනුපූරකව, ව ටුේ ලබ  වස්වවකයින් බලපත්රලාභී බ ංකු වලින් ලබා ෙන් ා වේපළ 

ඇපකර සිත් නිවාස ණය සඳහා උපරිම වපාලී අනුපාතිකයක්ෂ හඳුන්වා දීමට මුදල් මණ්ඩලය 

තීරණය කවේය. ඒ අනුව, එව නි ණය සඳහා බලපත්රලාභී බ ංකුවලට අවම වශවයන් ණය 

කාල සීමාවේ පළමු වසර පහ සඳහා අය කළ හ ක්ෂවක්ෂ වසරකට සියයට 7ක වපාලී 

අනුපාතිකයක්ෂ පමණි. ඉතිරි ණය කාල සීමාව සඳහා මාසික බරිත් සාමා ය ප්රමුඛ ණය 

අනුපාතිකයට (AWPR) වඩා සියයට 1ක ආන්තිකයක්ෂ සිත් වපාලී අනුපාතිකයකින් අය කළ 

යුතු වේ. වම් සඳහා උපවදස්ව ළඟදීම බලපත්රලාභී බ ංකුවලට නිකුත් වකවර්. අඩු ී ඇති 

අරමුදල් පිරිව වයි ප්රතිලාභ  ව සහ පවත් ා ණය පහසුකම් සඳහා කඩි මින්  ඔවුන්වේ 

ණය ලබාෙන් න් හට ලබා වද  වලස ප්රධා  වශවයන් බලපත්රලාභී වාණිජ් බ ංකු (LCBs) 

ඇතුළු සියුම මූලය ආයත් වලින් මුදල් මණ්ඩලය ද ඩිව ඉල්ලා සිටී. ඉහළ වර්ධ යක්ෂ සහ 

ඉප යීවම් හ කියාවක්ෂ ඇති ආර්ික අංශ ප්රවර්ධ ය කිරීවම් අවශයත්ාවය ද මුදල් මණ්ඩලය 

විසින් හඳු ාවෙ  ඇති අත්ර, වම් සම්බන්ධවයන් රජ්වේ ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව 

වත්ෝරාෙත් අංශ සඳහා ණය දීවම් ඉලක්ෂක හඳුන්වා දීමට තීරණය කර  ලදී.  

 

මහ බ ංකුව විසින් වේශීය හා වෙෝලීය සාර්ව ආර්ික සහ  මූලය වවළඳවපාළ වර්ධ යන් 

අඛණ්ඩව නිරීක්ෂෂණය කරනු ඇති අත්ර  මයශීලී උේධම  ඉලක්ෂකකරණ  රාමුව යටවත් 

ඉලක්ෂකෙත් සියයට 4-6 අත්ර පරාසයක උේධම ය පවත්වා ෙනිමින් ආර්ිකය කඩි මින් 

ඉහළ වර්ධ  මාවත්කට වයාමු ව  බව සහතික කිරීම සඳහා ත්වදුරටත් පියවර නිසි පරිදි 

ෙනු ඇත්. 

 

 

මුදල් ප්රතිපත්තිප තීණය:   ප්රතිපත්තිප නතොලී අනුතොතිපක සහ රයරස්ථොිතත 

සංචිත අනුතොත: න ොනර ස්ර තරතී 

නිත්ය ත් න්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) සියයට 4.50 

නිත්ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR) සියයට 5.50 

  

බ ංකු අනුපාතිකය  සියයට 8.50 

වයවස්වථාපිත් සංිත් අනුපාත්ය (SRR) සියයට 2.00 
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නතොණුරු සටහ   

 

මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණ මාධය හමුව 2020 ව ාව ම්බර් 26 ව  දි  වප.ව. 11.00 ට zoom 

ත්ාක්ෂෂණය ඔස්වවස්ව ප ව ත්වව  අත්ර එය යූ ටියුේ සහ ව ේස්වබුක්ෂ ඔස්වවස්ව සීීව විකාශය 

වකවර්. 

 

මීළඟ මුදල් ප්රතිපත්ති නිවේද ය 2021 ජ් වාරි මස 21 ව නි දි  නිකුත් කිරීමට නියමිත්ය. 
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ඇමුණුම 1 

ද්ත ඇමුණුම 

සංඛයො සටහ  21: උේධම : 

මොස: මොර්-02 අනේ- 02 මැයි- 02 ජුනි- 02 ජූලි-02 අනගෝ- 02 සැේ- 02 ඔක්- 02 

මුිතට උේධම :  

(රොර්ික 

ලක්ෂයම: % 

නර ස) 

වකා.පා.මි.ද. 

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

ජ්ා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 
7.0 5.9 5.2 6.3 6.1 6.2 6.4 5.5 

මූලික උේධම : 

(රොර්ික 

ලක්ෂයම: % 

නර ස) 

වකා.පා.මි.ද. 

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

 ජ්ා.පා.මි.ද.  

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

                                                                                                                  
 

 

 

 

සංඛයො සටහ  20: මුදල් අංශනේ ප්රරයතො (තොරකොලික) 

දර්ශක: ප්රමොය: (රුිත:ල් බිලි: )  රොර්ික ලක්ෂයම: % නර ස   

 ජූනි- 

02 

ජූලි -  

02 

අනගෝ- 

02 

සැේ -  

02 

ඔක්- 

02 

ජූනි- 

02 

ජූලි -  

02 

අනගෝ- 

02 

සැේ -  

02 

ඔක්- 

02 

සංිත් මුදල් 869 879 880 891 928 -0.6 -1.1 -3.7 -2.5 2.2 

පුළුල් මුදල් ස පයුම  (M2b) 8,365 8,507 8,692 8,870 9,017 14.0 15.7 17.5 19.2 20.9 

   ශුේධ විවේශීය වත්කම් 24 -2 32 -66 -247 -78.1 -101.6 -71.6 -151.9 -313.7 

   ශුේධ වේශීය වත්කම් 8,341 8,509 8,660 8,936 9,264 15.4 17.5 18.9 22.1 26.2 

      රජ්ය වවත් ලබා දුන් ශුේධ ණය 3,562 3,734 3,781 3,980 4,261 33.5 38.1 37.4 45.7 56.2 

      රාජ්ය සංස්වථා සඳහා ලබා  

 දුන් ණය 
951 983 1,023 1,018 1,003 30.3 34.7 37.0 34.8 27.1 

    වපෞේෙලික අංශය වවත් ලබා        

දුන් ණය 
5,834 5,830 5,909 5,996 6,055 4.3 4.2 5.2 5.8 6.4 

පුළුල් මුදල් ස පයුම  (M4)  10,262 10,432 10,638 10,860 11,049 13.4 14.9 16.5 17.9 19.5 

 

                   මූලය ᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

 

 

 

 මූලය: ජ් වල්ඛ  හා සංඛයාවල්ඛ  වදපාර්ත්වම්න්තුව 
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සංඛයො සටහ  03: නතොලී අනුතොතිපක 

නතොලී අනුතොතිපක (%) 
2020 

  මැයි 

අරසො :ට 

0202  

  ජූනි 

අරසො :ට 

 
0202 

ජූලි 

අරසො :ට 

0202     

   අනගෝ 

අරසො :ට 

0202 

සැේ 

අරසො :ට 

0202 

ඔක් 

අරසො :ට 

0202 

න ොරැ  05 

දි ට 

ශ්රී ලංකො මහ බැංකුනේ ප්රතිපත්තිප නතොලී අනුතොතිපක 

   නිත්ය ත් න්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය 5.50 5.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 

   නිත්ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය 6.50 6.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 

බරිත සොමො ය කක්ෂය මුදල් 

අනුතොතිපක: (AWCMR) 
5.84 5.52 4.53 4.53 4.53 4.53 4.55 

භොණ්ඩොගොණ බිල්ත් ඵලදො අනුතොතිපක  (ප්රොථමික නරළඳනතොළ) 

   දි  91 6.69 5.50 4.59 4.56 4.51 4.57 4.64 

   දි  182 6.82 5.53 4.68 4.68 4.64 4.69 4.76 

   දි  364 6.93 5.66 4.86 4.89 4.89 4.96 5.00 

ය: අනුතොතිපක 

බරිත් සාමා ය ප්රමුඛ ණය අනුපාතිකය 

(AWPR) (සතිපත්ා) 
9.16 8.48 7.47 6.66 6.19 5.85 5.95 (අ) 

බරිත් සාමා ය ණය අනුපාතිකය (AWLR) 12.96 12.64 12.29 11.84 11.21 10.82 - 

බරිත් සාමා ය  ව ණය අනුපාතිකය 

(AWNLR) 
11.68 11.18 9.85 9.12 8.82 8.73 - 

තැන්තු අනුතොතිපක 

බරිත් සාමා ය ත් න්පතු අනුපාතිකය 

(AWDR) 
7.57 7.38 7.16 6.74 6.44 6.23 6.01 

බරිත් සාමා ය ස්වථාවර ත් න්පතු 

අනුපාතිකය (AWFDR) 
9.26 9.00 8.69 8.26 7.90 7.59 7.37 

බරිත් සාමා ය  ව ත් න්පතු අනුපාතිකය 

(AWNDR) 
7.83 7.20 5.78 5.49 5.31 5.10 - 

බරිත් සාමා ය  ව ස්වථාවර ත් න්පතු 

අනුපාතිකය (AWNFDR) 
7.96 7.37 5.96 5.66 5.46 5.25 - 

    (අ) 2020 වසවර් ව ාව ම්බර් මස 20 ව  දිව න් අවසන් ව  සතිය සඳහා                                                                                 මූලය ᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 


