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මුදල් ප්රතිපත්තති විවරණය: 2021 ජනවාරි - අංක 01 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සිය ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්තති ස්ථාවරය අඛණ්ඩව  

පවත්තවා ගනී 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2021 ජනවාරි මස 18 ව නි දින ප වති රැස්වීවේ දී  

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

පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR), පිළිවවළින්, සියයට 4.50 සහ සියයට 5.50 වලස ද නට පවතින 

මට්ටවේ පවත්වාවෙන යෑමට තීරණය කවේය. වේශීය සහ වෙෝලීය වශවයන් වන සාර්ව 

ආර්ික ත්ත්ත්වයන් සහ අවේක්ෂිත් වර්ධනයන් මනාව සලකා බ ලීවමන් අනතුරුව මුදල් 

මණ්ඩලය වමම තීරණයට එළඹිණි. 2020 වසර තුළ සමස්වත් වවළඳවපාළ ණය අනුපාතිකවල 

අඩුීම මුදල් මණ්ඩලය නිරීක්ෂෂණය කළ අත්ර, විවේෂවයන් වේශීය මුදල් වවළඳවපාවේ ඉහළ 

මට්ටමක පවතින අතිරික්ෂත් ද්රවශීලත්ාව ස ලකිල්ලට ෙනිමින් ඉල්ුම මත් පදනේ වූ උේධමන 

පීඩන වනාම ති වාත්ාවරණයක ආර්ික වර්ධනය ඉහළ න ංීම සඳහා ණය 

අනුපාතිකයන්ි අඛණ්ඩ පහළ යෑවේ අවශයත්ාව අවධාරණය කවේය. 2020 වනාව ේබර් 

මාසවේ දී ප්රකාශයට පත් කළ පරිදි, පුළුල් ආර්ික පුනර්ීවනය සඳහා සහාය ීමට, බ ංකු 

ප්රජාව සමඟ සාකච්ඡා කර, ක්ෂුද්ර, කුඩා හා මධය පරිමාණ වයවසායයන් (MSME) ප්රමුඛ 

අංශයක්ෂ වශවයන් සලකා ණය ලබා දීවේ ඉලක්ෂක හඳුන්වා දීමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය 

කවේය. 

 

කකාවිඩ්-19 වසංගතය කලාව පුරා අඛණ්ඩව ප තිරීම කේතුකවන් ආර්ථික කවත 

පුළුල් කලස බාධා එල්ල වූ නමුත්ත, කකාවිඩ්-19 එන්නත්ත පිළිබඳ මෑත කාලීන ප්රගතිය 

කගෝලීය ආර්ථික ද ක්ම ඉහළ නංවා ඇත 

 

විවිධ රැලි සහ ප්රවේද වශවයන් වකාවිඩ්-19 වසංෙත්ය ප තිරීම වේතුවවන් ඇති වූ ආර්ික 

බාධාවන් මධයවේ, වලාව පුරා වබාවහෝ මහ බ ංකු ඔවුන්වේ ලිිල් මුදල් ප්රතිපත්ති ස්වථාවරය 

අඛණ්ඩව පවත්වාවෙන යෑමට අවේක්ෂෂා කරයි. වකාවිඩ්-19 එන්නත් පිළිබඳ මෑත් කාලීන 

ප්රෙතිය වෙෝලීය ආර්ික ද ක්ෂම ඉහළ නංවා ඇති නමුත්, සංවර්ධනය වවමින් පවතින 

ආර්ථික පර්ථකේෂණ කදපාර්ථතකේන්තුව  

2021 ජනවාරි මස 19 දින 
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ආර්ිකයන් වවත් එන්නත් ස පයීවේ ක්රියාවලිය මන්දොමී ීම, ආර්ික ක්රියාකාරකේ 

වසංෙත්යට වපර ප වති මට්ටේ කරා න වත් ප මිණීමට බාධාවක්ෂ විය හ කිය. 

 

කකාවිඩ්-19 වසංගතය ප තිරීම 2020 වසකර්ථ ශ්රී ලංකාකේ වර්ථධන අකේක්ෂා දුර්ථවල 

කර ඇති නමුත්ත 2021 වසර සඳහා වන ආර්ථික වර්ථධන ද ක්ම තවදුරටත්ත 

ධනාත්තමකව පවතී 

 

ජනවල්ඛන හා සංඛයාවල්ඛන වදපාර්ත්වේන්තුව විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද දළ වේශීය 

නිෂ්පාදිත්වේ ඇස්වත්වේන්තු අනුව, 2020 වසවර් පළමු සහ වදවන කාර්තුවල දී, පිළිවවළින්, 

සියයට 1.7කින් සහ සියයට 16.3කින් සංවකෝචනය වූ ශ්රී ලංකා ආර්ිකය, 2020 වසවර් 

තුන්වන කාර්තුවේ දී සියයට 1.5ක වර්ධනයක්ෂ වාර්ත්ා කරමින් න වත් යථාත්ත්ත්වයට පත් 

විය. වකවස්ව වවත්ත්, වකාවිඩ්-19 වසංෙත්වයි වදවන රැල්ල ඇති ීම වේතුවවන් 2020 

වසවර් සිේවන කාර්තුවේ වර්ධනය මන්දොමී වනු ඇත් යි අවේක්ෂෂා වකවර්. ඒ අනුව, 2020 

වසවර් දී ආර්ිකය සියයට 3.9කින් පමණ සංවකෝචනය වනු ඇත් යි අවේක්ෂෂා වකවර්. වකවස්ව 

වවත්ත්, රජය සහ මහ බ ංකුව විසින් හඳුන්වා දුන් වපර වනාවූ ආකාරවේ ප්රතිපත්ති 

උත්වත්ජක ක්රියාමාර්ෙ සහ වේශීය ආර්ික අවේක්ෂෂා ව ඩිදියුණු ීම වමන්ම වර්ධනය 

වවමින් පවතින වෙෝලීය ආර්ික අවේක්ෂෂාවල සහායවයන් 2021 වසවර් දී ආර්ිකය න වත් 

යථාත්ත්ත්වයට පත්වනු ඇත් යි අවේක්ෂෂා වකවර්. 

 

කේශීය හා කගෝලීය අභිකයෝග මධයකේ සුදුසු ප්රතිපත්තතිමය ක්රියාමාර්ථගවල සහාය 

ඇතිව විකේශීය අංශය ස්ථාවරව පවතිනු ඇත යි අකේක්ෂා කකකර්ථ 

 

වසංෙත් ත්ත්ත්වය වේතුවවන් වෙවුේ වේෂය වකවරි ඇතිවූ අිත්කර බලපෑම අවම 

කරමින් වවළඳ ිඟය අඛණ්ඩව අඩු වූ අත්ර, විවේශ වස්වවා වස්වවා නියුක්ෂතිකයන්වේ වේෂණ 

2020 වසවර් වදවන භාෙය පුරා යථාත්ත්ත්වයට පත්විය. වපර වසරට සාවේක්ෂෂව 2020 

වසවර්දී වවළඳ ිඟය එක්ෂසත් ජනපද වඩාලර් බිලියන 2.0ට වඩා ව ඩිවයන් අඩු ී ඇත් යි 

අවේක්ෂෂා වකවර්. 2020 වදස ේබර් මාසවේ දී ඉතිහාසවේ වමවත්ක්ෂ වාර්ත්ා වූ ඉහළම වේෂණ 

ල බීේ සමඟින් 2020 වසවර් දී විවේශ වස්වවා නියුක්ෂතිකයන්වේ වේෂණ එක්ෂසත් ජනපද 

වඩාලර් බිලියන 7.1ක්ෂ දක්ෂවා සියයට 5.8කින් වර්ධනය විය. වමම වර්ධනයන් සමඟ 2020 

වසවර් දී ජංෙම ගිණුවේ ිඟය ස ලකිය යුතු වලස අඩු ී ඇත් යි ඇස්වත්වේන්තු කර ඇත්. 

භාණ්ඩ හා වස්වවා අපනයනය ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා රජය වෙන ඇති ක්රියාමාර්ෙ 2021 

වසවර්දී විවේශීය අංශය සඳහා සහාය වනු ඇත් යි අවේක්ෂෂා වකවර්. ද ඩි වසෞඛය 

මාර්වෙෝපවේශ යටවත් සංචාරක ප මිණීේ සඳහා රට න වත් විවෘත් කිරීම ඉදිරි කාලය තුළදී  

විවේශීය අංශවේ ත්ත්ත්වයන් ව ඩිදියුණු කිරීමට වේතු වනු ඇත්. 2020 වසර අවසානය වන 
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විට දළ නිල සංචිත් ප්රමාණය එක්ෂසත් ජනපද වඩාලර් බිලියන 5.7ක්ෂ වලස ඇස්වත්වේන්තු කර 

ඇති අත්ර එය මාස 4.3ක ආනයන ආවරණය කිරීමට ප්රමාණවත් වේ. අභිවයෝොත්මක 

වෙෝලීය වවළඳවපාළ ත්ත්ත්වයන් මධයවේ, රජය සහ මහ බ ංකුව විසින් රට තුළට මූලය 

ප්රවාහ ෙලා ඒවේ මාර්ෙයන් පිළිබඳ අඛණ්ඩව වසායා බ ලීම සිදු කරන අත්ර වේ 

සේබන්ධවයන් වේශීය හා විවේශීය පාර්ේවයන් සමඟ වන සාකච්ඡාවල ස ලකියයුතු 

ප්රෙතියක්ෂ අත්කරවෙන තිවේ. 

 

මුදල් ලිහිල් කිරීකේ ක්රියාමාර්ථග සේකේෂණය වීකේ බලපෑම පිළිබිඹු කරමින්, 2020 

වසකර්ථ දී කවළඳකපාළ කපාලී අනුපාතික අඛණ්ඩව අඩු වූ අතර අඩු කපාලී 

අනුපාතික වුහය ඉදිරියටත්ත පවත්තවා ග නීමට අකේක්ෂා කකකර්ථ 

 

වසංෙත්වයන් බලපෑමට ලක්ෂ වූ ආර්ිකය යථාත්ත්ත්වයට පත්කිරීවේ අරමුණින් මහ බ ංකුව 

විසින් 2020 වසවර්දී සිය මුදල් ප්රතිපත්ති ස්වථාවරය වපර වනාවූ මට්ටමකට ලිිල් කවේය. 

වමයට ප්රතිචාර වශවයන් වවළඳළ ත් න්පතු සහ ණය වපාලී අනුපාතික 2020 වසවර් දී 

ස ලකිය යුතු වලස අඩු විය. වබාවහෝ වවළඳවපාළ වපාලී අනුපාතික ත්නි අෙයක මට්ටමට 

අඩු ී ඇති අත්ර ඇත් ේ වපාලී අනුපාතික ඉතිහාසවේ වමවත්ක්ෂ ප වති අවම මට්ටේවලට 

ළඟා ී ඇත්. ත් න්පතු අනුපාතික ත්වදුරටත් පහළ යෑම අවේක්ෂෂා වනාකළද, වේශීය මුදල් 

වවළඳවපාළ තුළ ඉහළ මට්ටමක පවතින අතිරික්ෂත් ද්රවශීලත්ාව මගින් වවළඳවපාළ ණය 

වපාලී අනුපාතික අඩු ීම සඳහා ප්රමාණවත් ඉඩ ප්රස්වථා සලසා වදන අත්ර එමගින් 

ආර්ිකයට අඩු පිරිව ය අරමුදල් සපයනු ලබයි. 

 

2020 වසර අග භාගකේ දී නිරීක්ෂණය කරන ලද මුදල් සහ ණය ස පයුකේ ඉහළ 

යෑම අඛණ්ඩව පවතින අඩු කපාලී අනුපාතිකවල සහාය ඇතිව 2021 වසකර්ථ දී ද  

පවතිනු ඇත යි අකේක්ෂා කකකරන අතර ආර්ථික තත්තත්තවයන් විභව නිම වුමට 

වඩා පහළ මට්ටමක ප වතීම කේතුකවන් ස ලකිය යුතු උේධමන පීඩන ද නට 

අකේක්ෂා කනාකකකර්ථ 

 

වකෝවිඩ්-19 වදවන රැල්වල් බලපෑම තිබියදීත්, මහ බ ංකුව විසින් අනුෙමනය කරන ලද මුදල් 

ප්රතිපත්ති ලිිල් කිරීවේ ක්රියාමාර්ෙවල සහායවයන් 2020 වසවර් වදවන භාෙවේ දී 

වපෞේෙලික අංශයට සපයන ලද ණය අඛණ්ඩව ඉහළ ගිවේය. වේ අත්ර, රාජය අංශය වවත් 

ලබා දුන් ණය ස ලකිය යුතු වලස ව ඩි ීම වේතුවවන් සමස්වත් වේශීය ණය ප්රමාණය ස ලකිය 

යුතු වලස ඉහළ ගිවේය. වේශීය ණය ඉහළ යෑවමි බලපෑම පිළිබිඹු කරමින් 2020 වසවර් දී 

පුළුල් මුදල් ස පයුවේ (M2b) වර්ධනය අඛණ්ඩව ඉහළ ගිය අත්ර එමගින් වේශීය ආර්ික 

ක්රියාකාරකේ සඳහා සහාය ීමට ප්රමාණවත් ද්රවශීලත්ාවක්ෂ සපයනු ල බීය.  ණය වපාලී 
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අනුපාතිකවල අඛණ්ඩ අඩු ීම, අඩු වපාලී අනුපාතික යටවත් විවේෂ ණය වයෝජනා 

ක්රියාත්මක කිරීම වමන්ම ආවයෝජක අවේක්ෂෂා ව ඩිදියුණු ීම  සහ  වේශීය ආර්ික 

ක්රියාකාරකේවල අවේක්ෂිත් යථාත්ත්වයට පත්ීම හරහා ණය සඳහා වන  ඉල්ුම ඉහළ 

යෑවමි සහායවයන් 2021 වසවර් දී ආර්ිකවේ සියු අංශවලට ලබා වදන ණය ඉහළ යනු 

ඇත් යි අවේක්ෂෂා වකවර්. 

 

මතුපිට උේධමනය කකටි කාලීනව අඩු මට්ටමක පවතිනු ඇත යි පුකරෝකථනය කර 

ඇති අතර, කේශීය ස පයුේ තත්තත්තවයන්හි ව ඩිදියුණුවීේ කේතුකවන් මිල පීඩන 

තිරසාර පදනමකින් අවම වනු ඇත යි අකේක්ෂා කකකර්ථ 

 

වකාළඹ පාරිවභෝගික මිල දර්ශකය (වකා.පා.මි.ද.) මත් පදනේ වූ මතුපිට උේධමනය 2020 

වසර තුළ දී වබාවහෝවිට ඉලක්ෂකෙත් සියයට 4-6 පරාසය තුළ ප වතිණි. ආර්ිකවේ පහළ 

ගිය සමස්වත් ඉල්ුේ පීඩන පිළිබිඹු කරමින් වකා.පා.මි.ද. මත් පදනේ වූ මූලික උේධමනය අඩු 

මට්ටමක ප වතුණි. වේ අත්ර, ජාතික පාරිවභෝගික මිල දර්ශකය (ජා.පා.මි.ද.) මත් පදනේ වූ 

මතුපිට සහ මූලික උේධමනය ද විවේෂවයන් 2020 අවසානය වනවිට අඩු මට්ටමක ප වතුණි. 

වසංෙත්ය වේතුවවන් දුර්වල වෙෝලීය සහ වේශීය ආර්ික ත්ත්ත්ව ඇතිීමත් සමඟ වකටි 

කාලීනව උේධමනය අඩු මට්ටමක පවතිනු ඇත් යි අවේක්ෂෂා වකවර්. වකවස්ව වවත්ත්, ස ලකිය 

යුතු ප්රතිපත්ති උත්වත්ජක මගින් සහාය ලබමින් සමස්වත් වේශීය ඉල්ුේ ත්ත්ත්වයන්ි 

අවේක්ෂිත් ව ඩිදියුණු ීේ සහ බාිර ත්ත්ත්වයන්වේ අවේක්ෂිත් ව ඩිදියුණු ීේ සමඟ 

උේධමනය ම දි කාලීනව ඉහළ යා හ කිය. එවස්ව වුවද, රජය විසින් හඳුන්වා දුන් ආර්ික 

වර්ධන ිත්කාමී ප්රතිපත්ති සහ ප්රතිසංස්වකරණ මගින් සහාය ලබමින් වේශීය ස පයුේ 

ත්ත්ත්වවේ අවේක්ෂිත් ව ඩිදියුණු ීේ, ඉදිරි කාලවේ දී ඉල්ුම මගින් ඇතිවිය හ කි මිල පීඩන 

අවම කරනු ඇත්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සටහන: පුකරෝකථනයක් යනු කපාකරාන්දුවක් 

කහෝ බ ඳීමක් කනාකේ. 
 

ක්රමවයන් වර්ණය අඩු වන පරිදි විේරේභ පරාස 

භාවිත්ා කිරීවමන් මූලික පුවරෝකථන පථය වටා 

පවතින අවිනිේචිත්ත්ාව උේධමන වයාේති සටහන 

(Fan chart) මගින් විදහා ද ක්ෂවේ. 2021 වසවර් ජනවාරි 

මාසවේ පුවරෝකථන වාරවේ සිදුකළ උපකල්පන 

වමන්ම, විනිේචයන් සහ පවතින දත්ත් පුවරෝකථන 

මගින් පිළිබිඹු වකවර්.  
 

රූප සටහවන් ද ක්ෂවවන විේරේභ ප්රාන්ත්ර 

(Confidence Intervals, CI) මගින් ම දිකාලීන උේධමනය 

විචලනය විය හ කි අෙය පරාසයන් දක්ෂවයි. 

විවේෂවයන්, ත්ද වකාළ ප හ ති ප්රවේශය සියයට 50 

විේරේභ ප්රාන්ත්රය දක්ෂවන අත්ර, එමගින් 

උේධමනවේ ස බෑ අෙය වමම පරාසය තුළ ප වතීවේ 

සියයට 50ක සේභාවිත්ාවයක්ෂ පවතින බව වපන්නුේ 

කරයි. විේරේභ පරාසයන් මගින්, උේධමනය දීර්ඝ 

කාලයකට පුවරෝකත්නය කිරීවේදී ඇතිවිය හ කි 

අවිනිේචිත්ත්ාවවේ ඉහළ යෑම වපන්නුේ කරයි. 

රූප සටහන : 01 

 

මූලය: ශ්රී ලංකා මහ බ ංකු පුවරෝකථන  

කකාළඹ පාරිකභෝගික මිල දර්ථශකය මත පදනේ වූ මතුපිට උේධමනකේ 

කාර්ථතුමය සාමානයය (වාර්ථික ලක්ෂයමය, %) 

පුකරෝකථන 



5 
 

ප්රතිපත්තති කපාලී අනුපාතික ද නට පවතින මට්ටකේ පවත්තවා කගන යමින්  ක්ුද්ර, 

කුඩා හා මධය පරිමාණ වයවසායයන් (MSME) ප්රමුඛ අංශයක් වශකයන් සලකා ණය 

ලබා දීකේ ඉලක්ක හඳුන්වා දීමට අකේක්ෂා කකකර්ථ 

 

ඉහත් දක්ෂවා ඇති වර්ත්මාන හා අවේක්ෂිත් සාර්ව ආර්ික වර්ධනයන් ස ලකිල්ලට ෙනිමින්, 

ද නට පවත්නා මුදල් ප්රතිපත්ති ස්වථාවරය වයෝෙය බව මුදල් මණ්ඩලවේ අදහස විය. ඒ අනුව, 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික ද නට පවතින මට්ටවේ පවත්වාවෙන 

යෑමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කවේය. ත්වද, අවේක්ෂිත් ආර්ික පුනර්ීවනයට සහාය 

දක්ෂවමින් ආර්ිකවේ  ප්රධානත්ම අංශයක්ෂ  වන ක්ෂුද්ර, කුඩා හා මධය පරිමාණ වයවසායය 

අංශය ප්රවර්ධනය කිරීවේ අවශයත්ාව මුදල් මණ්ඩලය අවධාරණය කවේය. ඒ අනුව, බ ංකු 

ප්රජාව සමඟ සාකච්ඡා කර ක්ෂුද්ර, කුඩා හා මධය පරිමාණ වයවසායයන් ප්රමුඛ අංශයක්ෂ 

වශවයන් සලකා ණය ලබා දීවේ ඉලක්ෂක හඳුන්වා දීමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කරන ලදී. 

 

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

අඛණ්ඩව නිරීක්ෂෂණය කරනු ඇති අත්ර සිය නමයශීලී උේධමන ඉලක්ෂකකරණ  රාමුව යටවත් 

ඉලක්ෂකෙත් සියයට 4-6 අත්ර පරාසයක උේධමනය පවත්වා ෙනිමින් ආර්ිකය කඩිනමින් 

ඉහළ වර්ධන මාවත්ක සිය ස බෑ විභව නිම වුේ මට්ටම වවත් වයාමු වන බව සහතික කිරීම 

සඳහා ත්වදුරටත් පියවර නිසි පරිදි ෙනු ඇත්. 

 

මුදල් ප්රතිපත්තති තීරණය : ප්රතිපත්තති කපාලී අනුපාතික සහ වයවස්ථාපිත 

සංචිත අනුපාතය කනාකවනස්ව පවතී 

නිත්ය ත් න්පතු පහසුකේ අනුපාතිකය (SDFR) සියයට 4.50 

නිත්ය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR) සියයට 5.50 

  

බ ංකු අනුපාතිකය  සියයට 8.50 

වයවස්වථාපිත් සංචිත් අනුපාත්ය (SRR) සියයට 2.00 

 
 

කතාරතුරු සටහන: 

 

මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණ මාධය හමුව 2021 ජනවාරි 19 ව නි දින වප.ව. 11.00 ට zoom 

ත්ාක්ෂෂණය ඔස්වවස්ව ප ව ත්වවන අත්ර එය ව ේස්වුක්ෂ ඔස්වවස්ව සීීව විකාශය වකවර්. 

 

මීළඟ මුදල් ප්රතිපත්ති නිවේදනය 2021 මාර්තු මස 04 ව නි දින නිකුත් කිරීමට නියමිත්ය. 
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ඇමුණුම 1  

 

සංඛයා සටහන 01: මූර්ථත ද.කේ.නි.කේ වර්ථධනය (තාවකාලික) 

ආර්ථික 

කටයුතු 

වාර්ථික ලක්ෂයමය % කවනස 

2019 2020 

පළමු 

කාර්ථතුව 
කදවන 

කාර්ථතුව 
කතවන 

කාර්ථතුව 
සිේවන 

කාර්ථතුව 
වාර්ථික පළමු 

කාර්ථතුව 
කදවන 

කාර්ථතුව 
කතවන 

කාර්ථතුව 
පළමු 

මාස 

නවය  

කෘිකාර්ථමික 5.0 1.5 1.0 -4.1 0.6 -6.2 -5.9 4.3 -2.5 

කර්ථමාන්ත 3.9 1.6 3.5 1.4 2.7 -7.8 -23.1 0.6 -9.5 

කස්වා 3.7 0.7 2.1 2.7 2.3 3.1 -12.9 2.1 -2.6 

ද.කේ.නි 3.7 1.1 2.4 2.0 2.3 -1.7 -16.3 1.5 -5.3 

                                                                                                                               මූලය ᱺ  ජනවල්ඛන හා සංඛයාවල්ඛන වදපාර්ත්වේන්තුව                                               

 
 
 
 

 

සංඛයා සටහන 02: උේධමනය 

මාසය 
ම යි 

20 

ජූනි 

20 

ජූලි 

20 

අකගෝ 

20 

ස ේ 

20 

ඔක්  

20 

කනාව  

20 

කදස   

20 

මතුපිට 

උේධමනය  

(වාර්ථික 

ලක්ෂයමය % 

කවනස) 

වකා.පා.මි.ද.  

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

ජා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
5.2 6.3 6.1 6.2 6.4 5.5 5.2 - 

මූලික 

උේධමනය 

(වාර්ථික 

ලක්ෂයමය % 

කවනස) 

වකා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
2.9 3.1 3.2 3.2 2.9 3.0 3.0 3.5 

ජා.පා.මි.ද. 

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

                                                                                                                             මූලය ᱺ  ජනවල්ඛන හා සංඛයාවල්ඛන වදපාර්ත්වේන්තුව       
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සංඛයා සටහන 03: මුදල් අංශකේ ප්රවණතා (තාවකාලික 

දර්ථශකය ප්රමාණය (රුපියල් බිලියන) වාර්ථික ලක්ෂයමය % කවනස 

 ජූලි  

20 

අකගෝ 

20 

ස ේ   

20 

ඔක්   

20 

කනාව   

20 

ජූලි   

20 

අකගෝ  

20 

ස ේ  

20 

ඔක්   

20 

කනාව   

20 

සංචිත් මුදල් 879 880 891 928 936 -1.1 -3.7 -2.5 2.2 1.9 

පුළුල් මුදල් ස පයුම  (M2b) 8,507 8,692 8,870 9,017 9,136 15.7 17.5 19.2 20.9 22.3 

    ශුේධ විවේශීය වත්කේ (2) 32 (66) (247) (281) -101.6 -71.6 -151.9 -313.7 -390.1 

    ශුේධ වේශීය වත්කේ 8,509 8,660 8,936 9,264 9,417 17.5 18.9 22.1 26.2 27.7 

         රජය වවත් ලබා දුන් ශුේධ ණය 3,734 3,781 3,980 4,261 4,360 38.1 37.4 45.7 56.2 61.4 

         රාජය සංස්වථා සඳහා ලබා දුන් 

ණය 

983 1,023 1,018 1,003 1,011 34.7 37.0 34.8 27.1 25.9 

         වපෞේෙලික අංශය වවත් ලබා  

දුන් ණය 

5,830 5,909 5,996 6,055 6,097 4.2 5.2 5.8 6.4 6.2 

පුළුල් මුදල් ස පයුම  (M4)  10,432 10,638 10,860 11,049 11,194 14.9 16.5 17.9 19.5 20.8 

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

කපාලී අනුපාතික (%) 

2020 

ජූලි 

අවසානයට 

2020   

අකගෝ 

අවසානයට 

2020      

ස ේ 

අවසානයට 

2020      

ඔක් 

අවසානයට 

2020 

කනාව  

අවසානයට 

2020    

කදස  

අවසානයට 

2021 

ජන 18 

දිනට 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුකේ ප්රතිපත්තති කපාලී අනුපාතික 

   නිත්ය ත් න්පතු පහසුකේ අනුපාතිකය 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 

   නිත්ය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 

බරිත සාමානය ඒක්ෂණ මුදල් 

අනුපාතිකය (AWCMR) 
4.53 4.53 4.53 4.53 4.54 4.55 4.55 

භාණ්ඩාගාර බිල්පත්ත ඵලදා අනුපාතික (ප්රාථමික කවළඳකපාළ) 

   දින 91 4.59 4.56 4.51 4.57 4.64 4.69 4.70 

   දින 182 4.68 4.68 4.64 4.69 4.76 4.80 4.78 

   දින 364 4.86 4.89 4.89 4.96 5.00 5.05 5.02 

ණය අනුපාතික 

බරිත් සාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාතිකය 

(AWPR) (සතිපත්ා) 
7.47 6.66 6.19 5.85 5.83 5.81 5.88  (අ) 

බරිත් සාමානය ණය අනුපාතිකය (AWLR) 12.29 11.84 11.21 10.82 10.55 - - 

බරිත් සාමානය නව ණය අනුපාතිකය 

(AWNLR) 
9.85 9.12 8.82 8.73 8.71 - - 

ත න්පතු අනුපාතික 

බරිත් සාමානය ත් න්පතු අනුපාතිකය 

(AWDR) 
7.16 6.74 6.44 6.23 6.01 5.80 - 

බරිත් සාමානය ස්වථාවර ත් න්පතු 

අනුපාතිකය (AWFDR) 
8.69 8.26 7.90 7.59 7.37 7.14 - 

බරිත් සාමානය නව ත් න්පතු 

අනුපාතිකය (AWNDR) 
5.78 5.49 5.31 5.10 4.96 - - 

බරිත් සාමානය නව ස්වථාවර ත් න්පතු 

අනුපාතිකය (AWNFDR) 
5.96 5.66 5.46 5.25 5.07 - - 

   (අ) 2021 වසවර් ජනවාරි මස 15 ව නි දිවනන් අවසන් වන සතිය සඳහා                                                                                     මූලය ᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව        


