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මුදල් ප්රතිපත්තති විවරණය: 2021 මාර්තු - අංක 02 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව වර්තතමාන ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්තති ස්ථාවරය අඛණ්ඩව පවත්තවා 

ග නීම සඳහා ක පවීම යළිත්ත තහවුරු කරයි 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2021 මාර්තු මස 03 ව නි දින ප වති රැස්වීවේ දී  

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ නිත්ය ත් න්පු 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 සාර්තව 

ආර්තික ත්ත්ත්වයන් සහ අවේක්ෂිත් වර්තධනයන් මනාව සලකා බ ලීවමන් අනුරුව මුදල් 

මණ්ඩලය වමම තීරණයට එළ ඹිණි. මෑත්ක දී වපෞේෙලික අංශයට සපයන ලද ණය 

මන්දොමී ීම සහ ආර්තිකවේ ඵලදායී අංශවලට ණය ලබා දීම ප්රමාණවත් වනාීම මුදල් 

මණ්ඩලය නිරීක්ෂෂණය කළ අත්ර වේශීය නිෂ්පාදන මත් පදනේ වූ ආර්තික ක්රියාකාරකේ යථා 

ත්ත්ත්වයට පත්ීම සඳහා සහාය ීමට මූලය පේධතිය මගින් ඵලදායී අංශ සඳහා සක්රීයව 

ණය ලබා දීවේ අවශයත්ාව ද අවධාරණය වකරිණි. ත්වද, මෑත්කදී ඇත් ේ වවළඳවපාළ වපාලී 

අනුපාතිකවල ඉහළ යෑම මුදල් මණ්ඩලය විසින් නිරීක්ෂෂණය කරන ලද අත්ර, අඩු 

උේධමනයක්ෂ  පවතින  වාත්ාවරණය ුළ, ආර්තිකය තිරසාර වලස යථා ත්ත්ත්වයට පත්ීවේ  

සලකුණු වපන්වන වත්ක්ෂ අඩු වපාලී අනුපාතික වුහය අඛණ්ඩව පවත්වාවෙන යෑම සඳහා 

වූ ක පීම මුදල් මණ්ඩලය විසින් යළිත් අවධාරණය කරයි. 

 

ප්රතිපත්තතිමය උත්තතත්තජක ක්රියාමාර්තග සහ ව ඩිදියුණුවන වයාපාරික අතේක්ෂා 

මඟින් සහාය ලබමින් ශ්රී ලංකා ආර්තිකය 2021 වසතර්ත දී ස ලකිය යුු තලස යථා 

තත්තත්තවයට පත්තවීමක් අතේක්ෂා කරයි 

 

අඩු උේධමනයක්ෂ පවතින වාත්ාවරණය ුළ, නිෂ්පාදනය මත් පදනේ වූ ආර්තිකයක්ෂ 

ප්රවර්තධනය කිරීවමහි රජවේ ආර්තික ද ක්ෂමට මහ බ ංකුව ක්රියාකාරී වලස සහාය වවමින් සිටී. 

රට ුළ වකාවිඩ්-19 එන්නත්කරණවයන්  ත්වදුරටත් වර්තධනය වූ ධනාත්මක අවේක්ෂෂා සහ 

ආර්තික පර්තතේෂණ තදපාර්තතතේන්ුව  
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ආර්තික වර්තධනය සඳහා ෙනු ල බූ ප්රතිපත්තිවල බලපෑම වකටි කාලීන හා ම දි කාලීන 

වශවයන් ආර්තිකය යථා ත්ත්වයට පත්ීමට  සහාය වනු ඇත් යි අවේක්ෂෂා වකවර්ත. 

 

විතේශීය අංශතේ ක්රියාකාරිත්තවය ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් සමීපව අධීක්ෂණය 

කරනු ල තේ 

 

අපනයන ආදායම අඩු ීමට වඩා ආනයන වියදම ස ලකිය යුු වලස අඩු ීවමහි ප්රතිලාභ 

ලබමින්, 2020 වසවර්ත දී වවළඳ හිඟය එක්ෂසත් ජනපද වඩාලර්ත බිලියන 2.0කින් අඩුවිය. රජය 

විසින් ෙනු ල බූ ක්රියාමාර්තෙයන්හි සහාය ලබමින් 2021 වසවර්ත දී වවළඳ හිඟය අඩු මට්ටමක 

පවතිනු ඇත් යි අවේක්ෂෂා වකවර්ත. විවේශ වස්වවා නියුක්ෂතිකයන්වේ වේෂණ 2020 වසවර්ත ම ද 

සිට අඛණ්ඩව ඉහළ යමින් සියයට 5.8ක වාර්තික වර්තධනයක්ෂ වාර්තත්ා කළ අත්ර 2021 ජනවාරි 

මාසවේ දී වපර වසරට සාවේක්ෂෂව සියයට 16.3කින් ත්වදුරටත් වර්තධනය විය. වේශීය සහ 

වෙෝලීය වකාවිඩ්-19 එන්නත්කරණයත් සමඟ සංචාරක අංශය 2021 වසවර්ත දී ක්රමවයන් යථා 

ත්ත්ත්වයට පත් වනු ඇත් යි අවේක්ෂෂා වකවර්ත. විනිමය අනුපාතිකය වරින් වර විචලනයන් 

වාර්තත්ා කළ අත්ර විවේශීය විනිමය වවළඳවපාළ ුළ එව නි විචලනයන් ඇතිීම සඳහා වේු 

වූ අහිත්කර සමවේක්ෂෂණයන් පාලනය කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් පියවර 

වෙන ඇත්. එක්ෂසත් ජනපද වඩාලරයට සාවේක්ෂෂව ශ්රී ලංකා රුපියවල් අෙය 2020 වසවර්ත දී 

සියයට 2.6කින් අවප්රමාණය ීවමන් අනුරුව 2021 වසවර්ත වේ දක්ෂවා කාලය ුළ දී සියයට 

4.5කින් අවප්රමාණය ී ඇත්. 2021 ජනවාරි මාසය අවසානය වන විට දළ නිල සංචිත් ප්රමාණය 

මාස 3.7ක ආනයන ආවරණයක්ෂ සහිත්ව එක්ෂසත් ජනපද වඩාලර්ත බිලියන 4.8ක්ෂ වලස 

ඇස්වත්වේන්ු කර ඇත්. විවේශ මූලයකරණය සුරක්ෂිත් කිරීවේ සාකච්ඡා අඛණ්ඩව 

ක්රියාත්මක වේ. ත්වද, රජය සහ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් හඳුන්වාදුන් ක්රියාමාර්තෙයන්හි 

සහාය ලබමින්, ණය වනාවන විවේශ විනිමය ෙලා ඒේ ඉහළ යෑමක්ෂ අවේක්ෂෂා වකවර්ත. 

අහිත්කර සමවේක්ෂෂණයන් මධයවේ වුවද, 2021 වසවර්ත වේ දක්ෂවා කාලය ුළ දී රජවේ 

සියලුම ණය වස්වවාකරණ වෙකීේ නිසි පරිදි සපුරා ඇති අත්ර, ඉදිරිවේදී ද ණය 

වස්වවාකරණවේ වනාක ළ ල් වාර්තත්ාව පවත්වා ෙ නීම සඳහා රජය ක පී සිටී. 

 

2020 වසර ආරේභතේ සිට ක්රියාත්තමක කරන ලද මුදල් ප්රතිපත්තති ලිහිල් කිරීතේ 

ක්රියාමාර්තග තේුතවන් ඉතිහාසතේ තමතතක් ප වති අවම තපාලී අනුපාතික 

වාර්තතා වී ඇත 

 

මෑත් කාලීනව ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් ෙනු ල බූ මුදල් ප්රතිපත්ති ලිහිල් කිරීවේ ක්රියාමාර්තෙ 

සේවේෂණය ීම පිළිබිඹු කරමින්, වවළඳවපාළ ත් න්පු සහ ණය වපාලී අනුපාතික ස ලකිය 
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යුු වලස අඩු වූ අත්ර එමගින් ත්නි අෙයක පවතින වපාලී අනුපාතික වුහයක්ෂ ස්වථාපිත් 

වවමින් පවතී. වබාවහෝ වවළඳවපාළ වපාලී අනුපාතික ඉතිහාසවේ වමවත්ක්ෂ ප වති අවම 

මට්ටේ දක්ෂවා අඩු ී ඇත්. වකවස්ව වවත්ත්, මුදල් ප්රතිපත්ති අවේක්ෂෂාවන්ට අනුකූල වනාවන 

වලස රජවේ සුරැකුේපත් මත් ඵලදා අනුපාතික ව නි ඇත් ේ වවළඳවපාළ වපාලී අනුපාතික 

මෑත්ක දී ඉහළ විචලනයන් වපන්නුේ කර ඇත්. මුදල් වවළඳවපාවළහි ඉහළ මට්ටමක පවතින 

අතිරික්ෂත් ද්රවශීලත්ාව සහ වේ දක්ෂවා සිදු කරන ලද ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික පහළ ද මීේ 

මගින්, ඉතිරිකරන්නන්හට මූර්තත් ප්රතිලාභ ලබා වදන අත්රම, ස්වථාවර අඩු වපාලී අනුපාතික  

වාත්ාවරණයක්ෂ ඇති කිරීමට අරමුණු කර ඇති බව මහ බ ංකුව න වත් අවධාරණය කරයි. 

 

ආර්තිකය තිරසාර තලස යථා තත්තත්තවයට පත්ත කිරීම සහතික කිරීතේ දී ඵලදායී 

අංශවලට ණය ලබා දීම තීරණාත්තමක සාධකයක්ව පවතී 

 

වේශීය ණය ප්රසාරණය පිළිබිඹු කරමින්, පුළුල් මුදල් ස පයුම (M2b) අඛණ්ඩව වර්තධනය විය. 

වකවස්ව වවත්ත්, වවළඳවපාළ ණය වපාලී අනුපාතිකවල ස ලකිය යුු වලස අඩු වුවද, 

ආර්තිකවේ ඵලදායී අංශ වකවරහි සපයන ලද ණය වර්තධනය ප්රමාණවත් වනාවන බව වපවන්. 

අඩු  මට්ටමක පවතින ණය වපාලී අනුපාතික, ක්ෂුද්ර, කුඩා හා මධය පරිමාණ වයවසායකයන් 

වවත් බ ංකු මගින් ප්රමුඛත්ා අංශ වවත් ණය ලබා දීවේ ඉලක්ෂක හඳුන්වා දීම සහ ආවයෝජක 

විශ්වාසය ව ඩිදියුණු ීම මගින් ණය සඳහා ඇති ඉල්ලුම ඉහළ යෑවේ සහාය ලබමින් ඉදිරිවේ 

දී වපෞේෙලික අංශය වවත් සපයන ලද ණය  වර්තධනය ඉහළ යනු ඇත් යි අවේක්ෂෂා වකවර්ත. 

එවමන්ම ආර්තික වර්තධනය සඳහා සහාය වන සහ ඵලදායී අංශවලට ණය ස පයීවේ දී 

ඇතිවන ෙ ටළු නිරාකරණය කිරීම සඳහා බ ංකු ප්රජාව සහ අවනකුත් පාර්තශ්වකරුවන් සමඟ 

වේ වනවිට සාකච්ඡා වකවරමින් පවතී. 

 

2021 වසතර්ත දී උේධමනය අඩු මට්ටමක පවතිනු ඇත 

 

ආහාර මිල ෙණන් විචලනය වුවද ආර්තිකවේ සමස්වත් ඉල්ලුේ ත්ත්ත්වයන් පහළ මට්ටමක 

ප වතීම  පිළිබිඹු කරමින්, පාරිවභෝගික මිල දර්තශක මත් පදනේ වූ මුපිට උේධමනය සහ 

මූලික උේධමනය අඩු මට්ටමක පවතී. වේශීය ස පයුේ ත්ත්ත්වවේ අවේක්ෂිත් ව ඩිදියුණුීේ 

මගින් සහාය ලබමින් වසවර්ත ඉතිරි කාලය ුළ දී උේධමනය අඩු මට්ටමක පවතිනු ඇත් යි 

අවේක්ෂෂා කරන අත්ර, වමම ව ඩිදියුණු ීේ ම දිකාලීනව ඉලක්ෂකෙත් සියයට 4-6 පරාසයක 

උේධමනය පවත්වා ෙ නීමට ද දායක වනු ඇත්.  
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ප්රතිපත්තති තපාලී අනුපාතික ද නට පවතින මට්ටතේ පවත්තවා තගන යයි  

 

ඉහත් දක්ෂවා ඇති වර්තත්මාන හා අවේක්ෂිත් සාර්තව ආර්තික ප්රවණත්ා ස ලකිල්ලට ෙනිමින්, 

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

ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික, එනේ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ නිත්ය ත් න්පු පහසුකේ 

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

සහ සියයට 5.50 වලස ද නට පවතින මට්ටවේ පවත්වාවෙන යෑමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය 

කවේය. ආර්තිකය තිරසාර වලස යථා ත්ත්ත්වයට පත්ීමක්ෂ වපන්නුේ කරන වත්ක්ෂ ණය 

අනුපාතික අඩු මට්ටමක අඛණ්ඩව ප වතීවේ අවශයත්ාව මුදල් මණ්ඩලය අවධාරණය 

කවේය. ත්වද, ජාතික ප්රතිපත්ති රාමුවට අනුකූලව වේශීය නිෂ්පාදනයට සහාය ීම සඳහා 

බ ංකු මගින් ආර්තිකවේ ඵලදායී අංශවලට ණය ලබා දීම ඉහළ න ංීවේ අවශයත්ාව මුදල් 

මණ්ඩලය අවධාරණය කවේය. මහ බ ංකුව විසින් වේශීය හා වෙෝලීය සාර්තව ආර්තික සහ 

මූලය වවළඳවපාළ ප්රවණත්ා අඛණ්ඩව නිරීක්ෂෂණය කරන අත්ර නමයශීලී උේධමන 

ඉලක්ෂකකරණ  රාමුව යටවත් ඉලක්ෂකෙත් සියයට 4-6 අත්ර පරාසයක උේධමනය පවත්වා 

ෙනිමින් ආර්තිකය තිරසාර ඉහළ වර්තධන මාවත්කට ළඟා ී මට සහාය ී ම පිණිස  ත්වදුරටත් 

නිසි පියවර ෙනු ඇත්. 

 

මුදල් ප්රතිපත්තති තීරණය : ප්රතිපත්තති තපාලී අනුපාතික සහ වයවස්ථාපිත 

සංචිත අනුපාතය තනාතවනස්ව පවතී 

නිත්ය ත් න්පු 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 

 

 

තතාරුරු සටහන: 

 

මහ බ ංකු අධිපති වේශමානය මහාචාර්තය ඩබ්ලලිේ. ඩී. ලක්ෂෂ්මන් මහත්ාවේ ප්රධානත්වවයන් 

2021 මාර්තු මස 04 ව නි දින වප.ව. 11.00 ට ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ සන්ථාොරවේ දී මාධය 

හමුවක්ෂ ප ව ත්වේ. 

 

මීළඟ මුදල් ප්රතිපත්ති නිවේදනය 2021 අවේල්  මස 08 ව නි දින නිකුත් කිරීමට නියමිත්ය. 
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ඇමුණුම 1  

සංඛයා සටහන 01: උේධමනය 

මාසය 
ජූලි 

20 

අතගෝ 

20 

ස ේ 

20 

ඔක්  

20 

තනාව  

20 

තදස   

20 

ජන 

21 

තපබ  

21 

මුපිට 

උේධමනය  

(වාර්තික 

ලක්ෂයමය % 

තවනස) 

වකා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 
4.2 4.1 4.0 4.0 4.1 4.2 3.0 3.3 

ජා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
6.1 6.2 6.4 5.5 5.2 4.6 3.7 - 

මූලික 

උේධමනය 

(වාර්තික 

ලක්ෂයමය % 

තවනස) 

වකා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
3.2 3.2 2.9 3.0 3.0 3.5 2.7 2.6 

ජා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
4.5 4.6 4.8 4.5 4.5 4.7 4.2 - 

                                                                                                                             මූලය ᱺ  ජනවල්ඛන හා සංඛයාවල්ඛන වදපාර්තත්වේන්ුව       

 

සංඛයා සටහන 02: මුදල් අංශතේ ප්රවණතා (තාවකාලික) 

දර්තශකය ප්රමාණය (රුපියල් බිලියන) වාර්තික ලක්ෂයමය % තවනස 

 ස ේ   

20 

ඔක්   

20 

තනාව   

20 

තදස   

20 

ජන  

21 

ස ේ   

20 

ඔක්   

20 

තනාව   

20 

තදස   

20 

ජන  

21 

සංචිත් මුදල්  891   928   936   964   976  -2.5 2.2 1.9 3.4 4.3 

පුළුල් මුදල් ස පයුම  (M2b)  8,870   9,017   9,136   9,406   9,533  19.2 20.9 22.3 23.4 23.7 

    ශුේධ විවේශීය වත්කේ  (66)  (247)  (281)  (209)  (321) -151.9 -313.7 -390.1 -308.0 -458.9 

    ශුේධ වේශීය වත්කේ  8,936   9,264   9,417   9,615   9,854  22.1 26.2 27.7 27.8 29.4 

         රජය වවත් ලබා දුන් ශුේධ ණය (අ)    3,982   4,263   4,363   4,548   4,758  45.8 56.2 61.5 62.7 63.1 

         රාජය සංස්වථා සඳහා ලබා දුන් 

ණය 
 1,018   1,003   1,011   1,002   1,058  34.8 27.1 25.9 22.5 29.0 

         වපෞේෙලික අංශය වවත් ලබා  

දුන් ණය (අ) 
 5,994   6,054   6,094   6,171   6,197  5.8 6.3 6.2 6.5 6.9 

පුළුල් මුදල් ස පයුම  (M4)  10,860  11,049  11,194  11,462  11,643    17.9 19.5 20.8 21.4 21.6 

 (අ) සංවශෝධිත්                                                                                                                                                                          මූලය ᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 
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සංඛයා සටහන 03: තපාලී අනුපාතික 

තපාලී අනුපාතික (%) 

2020 

ස ේ 

අවසානයට 

2020      

ඔක් 

අවසානයට 

2020 

තනාව  

අවසානයට 

2020    

තදස  

අවසානයට 

2021        

ජන  

අවසානයට 

2021    

තපබ  

අවසානයට 

2021 

මාර්ත 03  

දිනට 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුතේ ප්රතිපත්තති තපාලී අනුපාතික 

   නිත්ය ත් න්පු 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 4.54 4.55 4.55 4.55 4.54 

භාණ්ඩාගාර බිල්පත්ත ඵලදා අනුපාතික (ප්රාථමික තවළඳතපාළ) 

   දින 91 4.51 4.57 4.64 4.69 4.69 4.90 4.95 

   දින 182 4.64 4.69 4.76 4.80 4.75 4.99 5.03 

   දින 364 4.89 4.96 5.00 5.05 4.98 5.09 5.10 

ණය අනුපාතික 

බරිත් සාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාතිකය 

(AWPR) (සතිපත්ා) 6.19 5.85 5.83 5.81 5.90 5.76 - 

බරිත් සාමානය ණය අනුපාතිකය (AWLR) 11.21 10.82 10.55 10.29 10.17 - - 

බරිත් සාමානය නව ණය අනුපාතිකය 

(AWNLR) 8.82 8.73 8.71 8.38 8.37 - - 

ත න්පු අනුපාතික 

බරිත් සාමානය ත් න්පු අනුපාතිකය 

(AWDR) 6.44 6.23 6.01 5.80 5.58 5.36 - 

බරිත් සාමානය ස්වථාවර ත් න්පු 

අනුපාතිකය (AWFDR) 7.90 7.59 7.37 7.14 6.88 6.53 - 

බරිත් සාමානය නව ත් න්පු 

අනුපාතිකය (AWNDR) 5.31 5.10 4.96 4.93 5.19 - - 

බරිත් සාමානය නව ස්වථාවර ත් න්පු 

අනුපාතිකය (AWNFDR) 5.46 5.25 5.07 5.08 5.30 - - 

                                                                                                                                                                                                              මූලය ᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව        


