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මුදල් ප්රතිපත්තති විවරණය: අංක 03-2021 අප්රේල්  

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සිය ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්තති ස්ථාවරය අඛණ්ඩව  

පවත්තවා ගනියි 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2021 අවේල් මස 07 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 සාර්ව ආර්ික ත්ත්ත්වයන් සහ, 

අවේක්ෂිත් වර්ධනයන් මනාව සලකා බ ලීවමන් අනතුරුව මුදල් මණ්ඩලය වමම තීරණයට 

එළඹුණි. අඩු උේධමන වාත්ාවරණයක්ෂ තුළ සහ මනාව පාලනය වූ උේධමන අවේක්ෂෂා මධයවේ, 

අඩු වපාලී අනුපාතික වුහයක්ෂ  පවත්වාවෙන යෑම සහ එමගින් ආර්ිකය තිරසාර වලස යථා 

ත්ත්ත්වයට පත්ීම සඳහා අඛණ්ඩව සහාය ීම සහතික කිරීම සඳහා මුදල් මණ්ඩලය ක පී 

සිටියි. 

ප්රතිපත්තති උත්තප්රත්තජක ක්රියාමාර්ග සහ ප්රකාවිඩ්-19 එන්නත්තකරණප්රේ සහාය මත, 

ප්රගෝලීය ආර්ිකය අප්රේක්ෂිත මට්ටමට වඩා ප්රේගප්රයන් යථා තත්තත්තවයට පත්තවනු 

ඇත යි අප්රේක්ෂෂා ප්රකප්රර් 

ජාත්යන්ත්ර මූලය අරමුදල 2021 අවේල් මාසවේ දී නිකුත් කළ වලෝක ආර්ික ද ක්ෂමට අනුව, 

සුවිවේෂී ප්රතිපත්තිමය සහවයෝෙය වේතුවවන් 2020 වසවර් වදවන භාෙය තුළදී ආර්ික 

ක්රියාකාරකේ වේෙවයන් යථා ත්ත්ත්වයට පත් ීම පිළිබිඹු කරමින්, 2020 වසවර් දී වෙෝලීය 

ආර්ිකය සියයට 3.3ක සංවකෝචනයක්ෂ වාර්ත්ා වනු ඇත් යි ඇස්වත්වේන්තු කර ඇති අත්ර එය 

වපර අවේක්ෂෂා කළ මට්ටමට වඩා අඩු සංවකෝචනයකි. 2021 සහ 2022 වසර සඳහා වෙෝලීය 

ආර්ිකවේ  වර්ධන පුවරෝකථන, පිළිවවළින්, සියයට 6.0ක්ෂ සහ සියයට 4.4ක්ෂ වලස ඉහළ 

නංවා ඇත්. එන්නත්කරණය සිදු  කිරීවේ වේෙය, ආර්ික ප්රතිපත්ති මගින් ල වබන සහවේ 

ප්රමාණය සහ රටවල පවතින වුහාත්මක වවනස්වකේ මත්, කලාප සහ රටවල් අත්ර ආර්ික 

යථා ත්ත්ත්වයට පත් ීවේ වේෙයන් වවනස්ව වනු ඇත්. 

ආර්ික පර්ප්රේෂණ ප්රදපාර්තප්රේන්ුව  
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ප්රකාවිඩ්-19 වසංගතප්රේ බලපෑමට ලක්ෂ වූ ශ්රී ලංකා ආර්ිකය ස ලකිය යුු ප්රලස 

යථා තත්තත්තවයට පත්ත විය 

ජනවල්ඛන හා සංඛයාවල්ඛන වදපාර්ත්වේන්තුව විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද දළ වේශීය 

නිෂ්පාදිත්වේ ඇස්වත්වේන්තු අනුව, ශ්රී ලංකා ආර්ිකය 2020 වසවර් දී සියයට 3.6කින්  

සංවකෝචනය වූ අත්ර, එය වපර පුවරෝකථනය කරන ලද සංවකෝචනයන්ට වඩා අඩු අෙයක්ෂ 

විය. වකාවිඩ්-19 වසංෙත්වයහි වදවන රැල්ල මධයවේ වුව ද, 2020 වසවර් අවසාන කාර්තුවේ 

දී ශ්රී ලංකා ආර්ිකය වපර වසර හා ස සඳීවේ දී සියයට 1.3කින් වර්ධනය විය. ලිහිල් මුදල් සහ 

රාජය මූලය ප්රතිපත්ති මගින් නිර්මාණය වූ ආර්ික වර්ධනය සඳහා හිත්කර පරිසරයත්, 

වේශීය වශවයන් වකාවිඩ්-19 වසංෙත්වේ වයාේතිය සාර්ථකව පාලනය කිරීමත්, අවේක්ෂිත් 

මට්ටමට වඩා ශක්ෂතිමත් වලස ප්රධාන වවළඳ හවුල්කරුවන්වේ ආර්ික යථා ත්ත්ත්වයට පත් 

ීමත් වේතුවවන් ම දි කාලීනව ශ්රී ලංකා ආර්ිකය ඉහළ වර්ධන වේෙයක්ෂ වාර්ත්ා කරනු 

ඇත් යි අවේක්ෂෂා වකවර්. 

ඇත ේ ප්රකටිකාලීන අභිප්රයෝග මධ්යප්රේ වුව ද විප්රේශීය අංශය ස්ථාවරව පවතී 

අපනයන අදායම අඩු ීමට සාවේක්ෂෂව ආනයන වියදම අඩු ීම වේතුවවන් වවළඳ හිඟය 

2021 ජනවාරි මාසවේ දී ද පහළ ගිය අත්ර, 2021 වපබරවාරි මාසය සඳහා වන මූලික දත්ත් 

මගින් ද වවළඳ හිඟය ත්වදුරටත් අඩු ීමක්ෂ වපන්නුේ කරයි. 2021 වසවර් වේ දක්ෂවා කාලය 

තුළ දී විවේශ වස්වවා නියුක්ෂතිකයන්වේ වේෂණ අඛණ්ඩව ඉහළ වර්ධනයක්ෂ වාර්ත්ා කළ අත්ර, 

වමම ඉහළ යෑවේ ප්රවණත්ාව 2021 වසවර් ඉදිරි කාලවේ දී ද පවතිනු ඇත් යි අවේක්ෂෂා වකවර්.  

වේශ සීමා විවෘත් කිරීමත්, වේශීය හා වෙෝලීය වකාවිඩ්-19 එන්නත්කරණය සාර්ථකව සිදු 

කිරීමත් සමඟ සංචාරක අංශය ක්රමවයන් යථා ත්ත්ත්යවයට පත්වනු ඇත් යි අවේක්ෂෂා 

වකවර්. වේ අත්ර, විවේශ මූලයකරණය සුරක්ෂිත් කිරීම සඳහා, ආවයෝජන සහ ණය ලබා 

වදන පාර්ේවකරුවන්  සමඟ ශ්රී  ලංකා මහ බ ංකුව සහ රජය අඛණ්ඩව සේබන්ධ ී සිටින 

අත්ර, විවේශ මුදල් ණය වස්වවාකරණ වෙකීේ නිසි පරිදි සපුරාලීමට ක ප ී සිටියි. මෑත්ක දී, 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව, චීන මහජන බ ංකුව සමෙ චීන යුවාන් බිලියන 10ක්ෂ (ආසන්න වශවයන් 

එක්ෂසත් ජනපද වඩාලර්  බිලියන 1.5කට සමාන) වූ ේවිපාර්ේවික මුදල් හුවමාරු ගිවිසුමකට 

එළඹිණි. ශ්රී ලංකා රුපියවලහි විනිමය අනුපාතිකය මෑත්කදී යේ විචලනයකට ලක්ෂ වුව ද, 

අත්යවශය වනාවන ආනයන සහ ඇත් ේ විවේශ විනිමය වෙීේ මත් ද නට පවත්නා සීමා 

කිරීේ අඛණ්ඩව පවත්වාවෙන යෑම ව නි ක්රියාමාර්ෙ වේශීය විවේශීය විනිමය වවළඳවපාවේ 

ඇති වන පීඩන අවම කර ෙ නීමට සහාය වනු ඇත් යි අවේක්ෂෂා වකවර්. 2021 මාර්තු මස    

අවසානය වන විට, මාස තුනක ආනයන සඳහා ප්රමාණවත් පරිදි දළ නිල සංචිත් ප්රමාණය 

එක්ෂසත් ජනපද වඩාලර් බිලියන 4.1ක්ෂ (චීන මහජන බ ංකුව සමඟ එළඹි ේීපාර්ේවික මුදල් 

හුවමාරු ගිවිසුම මීට ඇතුළත් වනාවේ) වලස ඇස්වත්වේන්තු කර ඇත්. 
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ආර්ික ක්රියාකාරකේ යථා තත්තත්තවයට පත්ත කිරීම ශක්ෂතිමත්ත කරමින් 

ප්රවළඳප්රපාළ ප්රපාලී අනුපාතික ඉතිහාසප්රේ ප්රමප්රතක්ෂ වාර්තා වූ අවම මට්ටේ කරා 

අඩු විය  

වේ දක්ෂවා  ක්රියාත්මක කරනු ල බූ ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ෙවල බලපෑම පිළිබිඹු 

කරමින් වවළඳවපාළ වපාලී අනුපාතික වබාවහාමයක්ෂ ඉතිහාසවේ වමවත්ක්ෂ වාර්ත්ා වූ අවම 

මට්ටේ කරා අඩු විය. වකවස්ව නමුත්, මුදල් ප්රතිපත්ති අවේක්ෂෂාවන්ට අනුකූල වනාවන පරිදි 

රජවේ සුරැකුේපත් මත් ඵලදා අනුපාතිකවල යේ ඉහළ යෑමක්ෂ මෑත්ක දී දක්ෂනට ල බුණි. 

එබ වින්, වේශීය මුදල් වවළඳවපාළ තුළ අතිරික්ෂත් ද්රවශීලත්ාව ස ලකිය යුතු වලස ඉහළ 

මට්ටමක පවතින වාත්ාවරණය තුළ වේශීය ආවයෝජන ඉහළ න ංීමට පහසුකේ ස ලසීම 

සඳහා අඩු වපාලී අනුපාතික වුහයක්ෂ පවත්වා ෙ නීවේ අවශයත්ාව ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

න වත් අවධාරණය කරයි. 

ආර්ික වර්ධ්නයට සහාය වීම සඳහා ගනු ල බූ ප්රතිපත්තතිවල බලපෑම පිළිබිඹු 

කරමින් 2021 වසප්රර් ප්රේ දක්ෂවා කාලය ුළදී ප්රපෞේගලික අංශයට සපයන ලද ණය 

ස ලකිය යුු ප්රලස ඉහළ ගිප්රේය  

2021 වපබරවාරි මාසවේ දී වපෞේෙලික අංශයට සපයන ලද ණය වර්ධනය ඉහළ ගිවේය. අඩු 

මට්ටමක පවතින ණය වපාලී අනුපාතික, වේශීය මුදල් වවළඳවපාවේ පවතින අතිරික්ෂත් 

ද්රවශීලත්ාව සහ ක්ෂුද්ර, කුඩා හා මධය පරිමාණ වයවසාය අංශයට  ණය ලබාදීම ඉහළ යනු 

ඇත් යි යන අවේක්ෂෂාව වේතුවවන් වපෞේෙලික අංශයට සපයන ලද ණය ඉහළ යෑවේ 

ප්රවණත්ාව අඛණ්ඩව පවතිනු ඇත් යි අවේක්ෂෂා වකවර්. බ ංකු පේධතිය මගින් රාජය අංශයට 

ලබාදුන් ණය, විවේෂවයන් ම රජය වවත් ලබා දුන් ශුේධ ණය, අඛණ්ඩව ඉහළ යෑවේ 

ප්රතිඵලයක්ෂ වලස වේශීය ණය ස ලකිය යුතු වලස ප්රසාරණය වූ අත්ර, පුළුල් මුදල් වර්ධනය 

ඉහළ ගිවේය. 

ප්රකටි කාලීනව උේධ්මනය අඩු මට්ටමක පවතිනු ඇත යි අප්රේක්ෂෂා කරන අතර,  

අප්රේක්ෂිත ස පයුේ අංශප්රේ ව ඩිදියුණු වීේ මගින් ම දි කාලීනව උේධ්මන මත 

පීඩන ප්රබාප්රහෝ දුරට අවම කිරීමට හ කි වනු ඇත  

වේශීය ආහාර මිල ෙණන් ක්රමවයන් අඩු ීම සහ ආර්ිකවේ සමස්වත් ඉල්ුේ ත්ත්ත්වය අඩු 

මට්ටමක ප වතීම වකටිකාලීනව උේධමනය අඩු මට්ටමක පවත්වා ෙ නීමට සහාය වනු ඇත්. 

වකවස්ව වුවද, සමස්වත් ඉල්ුවමහි අවේක්ෂිත් වර්ධනය සහ වෙෝලීය වවළඳවපාළ තුළ භාණ්ඩ 

මිල ෙණන් යථා ත්ත්ත්වයට පත්ීම යනාදී සාධක වේතුවවන් ම දි කාලීනව උේධමනය මත් 

පීඩන ඇති විය හ කිය. ම දිකාලීනව ස පයුේ අංශවේ අවේක්ෂිත් ව ඩිදියුණු ීේ මගින් එව නි 

පීඩනයන් විශාල වශවයන් අවම කළ හ කිය. 
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ප්රතිපත්තති ප්රපාලී අනුපාතික ද නට පවතින මට්ටප්රේ පවත්තවා ග ප්රනයි  

ඉහත් සඳහන් කළ පරිදි පවත්නා සහ අවේක්ෂිත් සාර්ව ආර්ික ප්රවණත්ා ස ලකිල්ලට 

ෙනිමින්, ද නට පවත්නා මුදල් ප්රතිපත්ති ස්වථාවරය ත්වදුරටත් පවත්වා වෙන යෑම වයෝෙය 

බව මුදල් මණ්ඩලවේ අදහස විය. ඒ අනුව, ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික, එනේ 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 මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කවේය. මුදල් මණ්ඩලය විසින් 2020 වසර 

අවසානය වනවිට අවේක්ෂිත් මට්ටමට වඩා ඉහළ ආර්ික වර්ධනයක්ෂ නිරීක්ෂෂණය කළ 

අත්ර, ඉදිරි කාලවේ දී ආර්ිකය තිරසාර වලස යථා ත්ත්වයට පත්ීම සඳහා සහාය ීමට 

ද නට පවතින අඩු වපාලී අනුපාතික වුහය පවත්වාවෙන යෑවේ අවශයත්ාව අවධාරණය 

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

ප්රවණත්ා අඛණ්ඩව නිරීක්ෂෂණය කරනු ලබන අත්ර, නමයශීලී උේධමන ඉලක්ෂකකරණ  රාමුව 

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

තිරසාර ඉහළ වර්ධන මාවත්කට ළඟා ීමට සහාය ීම පිණිස  සුදුසු  ක්රියාමාර්ෙ ෙ නීමට 

සූදානමින් සිටියි. 

 

මුදල් ප්රතිපත්තති තීරණය: ප්රතිපත්තති ප්රපාලී අනුපාතික සහ වයවස්ථාපිත 

සංචිත අනුපාතය ප්රනාප්රවනස්ව 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 

 
 

ප්රතාරුරු සටහන: 

 

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

2021 අවේල් මස 08 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 ම යි  මස 20 ව නි දින නිකුත් කිරීමට නියමිත්ය. 
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ඇමුණුම 1 

 

සංඛයා සටහන 01: මූර්ත ද.ප්රේ.නි.ප්රේ වර්ධ්නය (තාවකාලික)  

 

ආර්ික 

කටයුු 

වාර්ික ලක්ෂෂයමය % ප්රවනස 

2019 2020 

පළමු 

කාර්ුව 

ප්රදවන 

කාර්ුව 

ප්රතවන 

කාර්ුව 

සිේවන 

කාර්ුව 
වාර්ික 

පළමු 

කාර්ුව 

ප්රදවන 

කාර්ුව 

ප්රතවන 

කාර්ුව 

සිේවන 

කාර්ුව 
වාර්ික 

කෘිකාර්මික 5.7 3.1 2.6 -5.8 1.0 -6.5 -8.2 3.1 1.3 -2.4 

කර්මාන්ත 3.9 1.7 3.3 1.3 2.6 -7.9 -23.1 0.6 1.3 -6.9 

ප්රස්වා 4.0 0.7 1.8 2.4 2.2 2.9 -12.9 2.1 1.9 -1.5 

ද.ප්රේ.නි 4.0 1.3 2.3 1.6 2.3 -1.8 -16.4 1.3 1.3 -3.6 

                                                                                                                         මූලයᱺ  ජනවල්ඛන හා සංඛයාවල්ඛන වදපාර්ත්වේන්තුව 

 

 

සංඛයා සටහන 02: උේධ්මනය 
 

මාසය 
අප්රගෝ 

20 

ස ේ 

20 

ඔක්ෂ  

20 

ප්රනාව  

20 

ප්රදස   

20 

ජන 

21 

ප්රපබ  

21 

මාර් 

21 

මුපිට 

උේධ්මනය  

(වාර්ික 

ලක්ෂෂයමය % 

ප්රවනස) 

වකා.පා.මි.ද.  

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

ජා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
6.2 6.4 5.5 5.2 4.6 3.7 4.2 - 

මූලික 

උේධ්මනය 

(වාර්ික 

ලක්ෂෂයමය % 

ප්රවනස) 

වකා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
3.2 2.9 3.0 3.0 3.5 2.7 2.6 3.1 

ජා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
4.6 4.8 4.5 4.5 4.7 4.2 4.1 - 

                                                                                                                             මූලයᱺ  ජනවල්ඛන හා සංඛයාවල්ඛන වදපාර්ත්වේන්තුව       
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සංඛයා සටහන 03: මුදල් අංශප්රේ ප්රවණතා (තාවකාලික) 
 

දර්ශකය ප්රමාණය (රුපියල් බිලියන) වාර්ික ලක්ෂෂයමය % ප්රවනස 

 ඔක්ෂ   

20 

ප්රනාව   

20 

ප්රදස   

20 

ජන  

21 

ප්රපබ   

21 

ඔක්ෂ   

20 

ප්රනාව   

20 

ප්රදස   

20 

ජන  

21 

ප්රපබ   

21 

සංචිත් මුදල්  928   936   964   976   978  2.2 1.9 3.4 4.3 1.5 

පුළුල් මුදල් ස පයුම  (M2b)  9,017   9,136   9,406   9,533   9,651  20.9 22.3 23.4 23.7 23.8 

    ශුේධ විවේශීය වත්කේ  (247)  (281)  (209)  (321)  (386) -313.7 -390.1 -308.0 -458.9 -496.1 

    ශුේධ වේශීය වත්කේ  9,264   9,417   9,615   9,854  10,037  26.2 27.7 27.8 29.4 30.4 

         රජය වවත් ලබා දුන් ශුේධ ණය  4,263   4,363   4,548   4,758   4,793  56.2 61.5 62.7 63.1 61.9 

         රාජය සංස්වථා සඳහා ලබා දුන් 

ණය 

 1,003   1,011   1,002   1,058   1,080  27.1 25.9 22.5 29.0 29.7 

         වපෞේෙලික අංශය වවත් ලබා  

දුන් ණය 

 6,054   6,094   6,171   6,197   6,276  6.3 6.2 6.5 6.9 7.8 

පුළුල් මුදල් ස පයුම  (M4)  11,049  11,194  11,462  11,643  11,799  19.5 20.8 21.4 21.6 21.9 

                                                                                                                                                                                     මූලයᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 
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සංඛයා සටහන 04: ප්රපාලී අනුපාතික 
 

ප්රපාලී අනුපාතික (%) 

2020      

ඔක්ෂ 

අවසානයට 

2020 

ප්රනාව  

අවසානයට 

2020    

ප්රදස  

අවසානයට 

2021        

ජන  

අවසානයට 

2021    

ප්රපබ  

අවසානයට 

2021 

මාර්  

අවසානයට 

2021      

අප්රේ 07 

දිනට  

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුප්රේ ප්රතිපත්තති ප්රපාලී 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 ඒක්ෂෂණ මුදල් 

අනුපාතිකය (AWCMR) 
4.53 4.54 4.55 4.55 4.55 4.62 4.64 

භාණ්ඩාගාර බිල්පත්ත ඵලදා අනුපාතික (ප්රාථමික ප්රවළඳප්රපාළ) 

   දින 91 4.57 4.64 4.69 4.69 4.90 5.05 5.08 

   දින 182 4.69 4.76 4.80 4.75 4.99 5.10 5.12 

   දින 364 4.96 5.00 5.05 4.98 5.09 5.11 5.15 

ණය අනුපාතික 

බරිත් සාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාතිකය 

(AWPR) (සතිපත්ා) 
5.85 5.83 5.81 5.90 5.76 5.78 - 

බරිත් සාමානය ණය අනුපාතිකය (AWLR) 10.82 10.55 10.29 10.17 10.08 - - 

බරිත් සාමානය නව ණය අනුපාතිකය 

(AWNLR) 
8.73 8.71 8.38 8.37 8.26 - - 

ත න්පු අනුපාතික 

බරිත් සාමානය ත් න්පතු අනුපාතිකය 

(AWDR) 
6.23 6.01 5.80 5.58 5.36 5.20 - 

බරිත් සාමානය ස්වථාවර ත් න්පතු 

අනුපාතිකය (AWFDR) 
7.59 7.37 7.14 6.88 6.53 6.29 - 

බරිත් සාමානය නව ත් න්පතු 

අනුපාතිකය (AWNDR) 
5.10 4.96 4.93 5.19 4.96 - - 

බරිත් සාමානය නව ස්වථාවර ත් න්පතු 

අනුපාතිකය (AWNFDR) 
5.25 5.07 5.08 5.30 5.09 - - 

                                                                                                                                                                                                              මූලයᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව   

 

 

 

 


