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මුදල් ප්රතිපත්තිප ිවරණය:  අංක 04-2021 මැයි 

 

 

ආර්ථික: තිපණසාණර :ථා ත්්ර:ට ත්ීම සඳහා සහා: ීමට ශ්රී ලංකා 

මහ බැංකුර සි: ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්තිප ස්ථාරණ: අඛණ්ඩර තර්රා ගනියි 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2021 ම යි මස 19 ව නි දින ප වති රැස්වීවේදී 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 එළඹුණි. අඩු උේධමන වාත්ාවරණයක්ෂ තුළ හා  

මනාව පාලනය වූ උේධමන අවේක්ෂෂා සහ වකාවිඩ්-19 වසංෙත්වේ තුන්වන රැල්ල මගින් 

ඇති කරන ලද නව අභිවයෝෙ මධයවේ ආර්ිකය තිරසාර වලස යථා ත්ත්ත්වයට පත්ීම 

සඳහා සහාය ීමට ද නට පවතින ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්ති ස්වථාවරය පවත්වාවෙන යෑමට 

මුදල් මණ්ඩලය ක පී සිටියි. 

කකාිවඩ්-19 රසංගතකේ තුන්රන රැල්ල මගින් දැනට තරතිපන ආර්ථික 

ක්රි:ාකාණක ය :ථා ත්්ර:ට ත් රීමේක ය ක්රි:ාරලි: සඳහා බා ා සි ක කණ 

ඇත 

 

පවතින දර්ශකවලට අනුව 2021 වසවර් මුල් කාලවේ දී වමන්ම 2020 වසවර් වදවන 

භාෙවේ දී ස ලකිය යුතු වලස යථා ත්ත්ත්වයට පත් වූ ශ්රී ලංකා ආර්ිකය, වකාවිඩ්-19 

වසංෙත්වේ තුන්වන රැල්ල ඇති ීම සහ ප්රවේශ හුදකලා කිරීම ඇතුළු වසංෙත්ය 

ව ළක්ෂීම සඳහා ෙනු ල බූ ක්රියාමාර්ෙ වුතුවවන් න වත්ත් බාධාකාරී ත්ත්ත්වයන්ට 

මුහුණ වදමින් සිටියි. සංචරණ සීමා වත්ෝරාෙත් ප්රවේශවලට පමණක්ෂ සීමා ීම සහ ද නට 

පවතින එන්නත්කරණ ක්රියාවලිය වුතුවවන් ආර්ික ක්රියාකාරකේ සඳහා 

වසංෙත්වයන් වන අහිත්කර බලපෑම වකාවිඩ්-19 පළමු රැලි වදකට සාවේක්ෂෂව අඩු වනු 

ආර්ථික තර්ථකේෂය කදතාර්ථතක යන්තුර  

2021 මැයි  මස 20 දින 
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ඇත් යි අවේක්ෂෂා කරන අත්ර, වකාවිඩ්-19 තුන්වන රැල්ල මගින් න වත්ත් වසංෙත්වේ 

බාධාකාරී ස්වවභාවය සහ වසංෙත්ය මධයවේ ආර්ිකය යථා ත්ත්ත්වයට පත් ීම   

පවත්වාවෙන යෑවේදී මුහුණ දී ඇති අභිවයෝෙ වපන්නුේ කරයි. ආර්ිකය යථා 

ත්ත්ත්වයට පත් කිරීවේ ක්රියාවලිය ස්වථාවරව පවත්වාවෙන යෑම සඳහා රාය ූලලය හා 

ූලලය සහාය අණණ්ඩව අවශය බව ද එමගින් අවධාරණය කරයි. 

 

ිවිව  අභික:ෝග ම යකේ වුරද ිවකේශී: අංශ: ස්ථාරණර තරතී 

 

අපනයන අදායම ඉහළ යෑමට සාවේක්ෂෂව ආනයන වියදම ව ඩි වශවයන් ඉහළ යෑම 

වුතුවවන් 2021 මාර්තු මාසවේදී වවළඳ හිඟය පුළුල් විය. වේ අත්ර, වපර වසවර් අනුරූපී 

කාලයට සාවේක්ෂෂව 2021 වසවර් නවාරි සිට අවේල් දක්ෂවා කාලය තුළ දී විවේශ වස්වවා 

නියුක්ෂතිකයන්වේ වේෂණ අණණ්ඩව ස ලකිය යුතු ඉහළ ගිවේය. වකවස්ව වවත්ත්, මෑත් 

කාලීනව සිදු වූ වකාවිඩ්-19 වෙෝලීය වයාේතිවේ ඉහළ යෑම සංචාරක අංශය යථා 

ත්ත්ත්වයට පත්ීම වකවරහි බලපෑේ ඇති කළ හ කි අත්ර ඒ හරහා විවේශීය අංශය 

වකවරහි නව අභිවයෝෙ ඇති කරයි. 2021 වසවර් වේ දක්ෂවා කාලය තුළ දී එක්ෂසත් නපද 

වඩාලරයට සාවේක්ෂෂව ශ්රී ලංකා රුපියල සියයට 6.6 කින් අවප්රමාණය වූ අත්ර අත්යවශය  

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

අණණ්ඩව පවත්වා වෙන යෑම වේශීය විවේශීය විනිමය වවවළඳවපාළ මත් වන පීඩනය 

අවම කර ෙ නීමට උපකාරී වනු ඇත් යි අවේක්ෂෂා වකවර්. වේ අත්ර, රය සහ මහ 

බ ංකුව විසින් ෙනු ල බූ ක්රියාමාර්ෙ රට තුළට විවේශ විනිමය ෙලා ඒේ සුරක්ෂිත් කිරීමට 

ඉවහල් වූ අත්ර ශ්රී ලංකා ආර්ිකය වකවරහි විශ්වාසය ව ඩි දියුණු කිරීම සඳහා අවශය  

අතිවර්ක පූර්වාරක්ෂෂණ විධිවිධාන ද වයාදා තිවේ. 2021 අවේල් මස අවසානය වන විට, 

දළ නිල සංචිත් ප්රමාණය එක්ෂසත් නපද වඩාලර් බිලියන 4.5ක්ෂ වලස ඇස්වත්වේන්තු කර 

ඇති අත්ර එය මාස 3.2ක ආනයන සදහා ප්රමාණවත් වේ. වමයට, චීන මහන බ ංකුව 

සමඟ එළඹි ේවිපාර්ශ්වික මුදල් හුවමාරු ගිවිසුම ඇතුළත් වනාවේ. 

 

ඉතිපහාසකේ කමකතක් රාර්ථතා වූ අරම මට්ට යරල කතාලී අනුතාතිපක තැරතීක ය 

ප්රතිපඵල:ක් කලස කතෞේගලික අංශ: සඳහා ලබා  කන් ය: ඉහළ ගිකේ: 

  

මහ බ ංකුව විසින් වමවත්ක්ෂ අනුෙමනය කරන ලද ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ෙ 

ක්රමවයන් සේවේෂණය ීම පිළිබිඹු කරමින් වවළඳවපාළ වපාලී අනුපාතික ඉතිහාසවේ 

වමවත්ක්ෂ වාර්ත්ා වූ අවම මට්ටේ දක්ෂවා සමස්වත්යක්ෂ වලස අඩු ීමක්ෂ වපන්නුේ වකරිණි. 

පවත්නා ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්ති ස්වථාවරය සහ වේශීය වවළඳවපාවේ පවත්වා වෙන යනු 
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ලබන ඉහළ රුපියල් ද්රවශීලත්ාව මගින් ආර්ිකවේ ඵලදායී අංශවලට ද රිය හ කි 

පිරිව යක්ෂ යටවත් ණය ලබා දීම හරහා ආර්ික කටයුතු යථා ත්ත්ත්වයට පත්කිරීම 

සඳහා සහාය ීම අරමුණු කර වෙන ඇත්. ඒ අනුව, 2021 වසවර් පළමු කාර්තුවේ දී 

වපෞේෙලික අංශයට ලබා දුන් ණය ස ලකිය යුතු වලස ඉහළ ගිය අත්ර ආර්ිකවේ සියලුම 

ප්රධාන අංශ සඳහා ණය ලබා දීේ ද ඉහළ ගිවේය. බ ංකු සඳහා ක්ෂුද්ර, කුඩා හා මධය 

පරිමාණ වයාපාර අංශවයහි ප්රමුණ අංශවලට ණය ලබා දීවේ ඉලක්ෂක හඳුන්වා දීම මගින් 

ආර්ිකවේ අවශයත්ා ඇති අංශවලට ණය ලබා දීම ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා ත්වදුරටත් 

සහාය ලබා වදනු ඇත්. වේ අත්ර, 2021 වසවර් පළමු කාර්තුවේදී රාය අංශය බ ංකු 

පේධතිවයන් ලබා ෙත් ණය අණණ්ඩව ඉහළ ගිවේය. ආදායේ පහත් ව ටීම සහ වසංෙත්ය 

ආශ්රිත් වියදේ ඇතුළුව වියදේ ඉහල යෑම මධයවේ රවේ ූලලය අවශයත්ා ඉහල යෑවේ 

බලපෑම පිලිබිඹු කරමින්, රවේ සුරැකුේපත් මත් ඵලදා අනුපාතික ද යේ ව ඩිීමක්ෂ 

වපන්නුේ කවේය. වේශීය ණය ඉහළ යෑම වුතුවවන් පුළුල් මුදල් ස පයුවේ (M2b) වර්ධනය 

ඉහළ මට්ටමක ප වතුණි. 
 

 

උේ මන: කකටි හා මැදි කාලීනර සි::ට 4-6 තණාස: තුළ තරතිපනු ඇතැයි 

අකේක්ෂා කණන අතණ, මැදි කාලීනර ඇතිප ිව: හැරී පීඩන:න් සඳහා සු කසු 

ක්රි:ාමාර්ථග ගනු ඇත 

 

මනාව පාලනය වූ උේධමන අවේක්ෂෂා සහ සමස්වත් ඉල්ලුේ ත්ත්ත්ව අඩු මට්ටමක ප වතීම 

වුතුවවන් 2021 වසවර් වේ දක්ෂවා කාලය තුළ දී උේධමනය අණණ්ඩව අඩු මට්ටමක 

ප වතුණි. වකාවිඩ්-19 වසංෙත්වේ තුන්වන රැල්ල වමන්ම අයහපත් කාලගුණික ත්ත්ත්ව 

වුතුවවන් ඇති වන ස පයුේ අංශවේ බාධා මගින් වකටි කාලීනව යේ උේධමන පීඩන 

ඇති විය හ කි වුවද, 2021 වසවර් ඉතිරි කාලය තුළදී උේධමනය අවේක්ෂිත් ඉලක්ෂකෙත් 

සියයට 4-6 පරාසවේ අණණ්ඩව පවතිනු ඇත් යි අවේක්ෂෂා වකවර්. සමස්වත් ඉල්ලුේ 

ත්ත්ත්වවේ අවේක්ෂිත් ව ඩි දියුණුීේ සමෙ රාය ූලලය සහ මුදල් උත්වත්ක 

ක්රියාමාර්ෙවල බලපෑම ම දි කාලීනව උේධමනය මත් යේ පීඩනයක්ෂ ඇති කරනු ඇත් යි 

අවේක්ෂෂා කළ ද, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් සුදුසු අවස්වථාවන්හිදී ෙනු ලබන ක්රියාමාර්ෙ 

මගින් එව නි පීඩන අවම කර ෙ නීමට හ කි වනු ඇති අත්ර, එමගින් ම දි කාලීනව 

උේධමනය ම දි ත්නි අෙයක මට්ටවේ පවත්වා ෙ නීමට කටයුතු කරනු ලබන අත්රම, 

ඉදිරි කාලය තුළදී තිරසාර සහ ඉහළ ආර්ික වර්ධනයක්ෂ සඳහා පහසුකේ සපයනු 

ල වේ. 
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ප්රතිපත්තිප කතාලී අනුතාතිපක දැනට තරතිපන මට්ටක ය තර්රා ගැකනයි  

 

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

ෙනිමින්, ද නට පවත්නා ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්ති ස්වථාවරය වයෝෙය බව මුදල් මණ්ඩලවේ 

අදහස විය. ඒ අනුව, 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. 

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

අණණ්ඩව නිරීක්ෂෂණය කරනු ඇති අත්ර නමයශීලී උේධමන ඉලක්ෂකකරණ රාමුව යටවත් 

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

වර්ධන මාවත්කට ලඟා ීමට සහාය ීම පිණිස සුදුසු ක්රියාමාර්ෙ ෙ නීමට සුදානමින් 

සිටියි. 

 

 

මුදල් ප්රතිපත්තිප තීණය:   ප්රතිපත්තිප කතාලී අනුතාතිපක සහ රයරස්ථාිතත 

සංචිත අනුතාත: කනාකරනස්ර තරතී 

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 

 
 
 

කතාණතුරු සටහන  

 

මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණ මාධය හමුව 2021 ම යි මස 20 ව නි දින වප.ව. 11.00 ට zoom 

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

 

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

සංඛයා සටහන 01: උේ මන: 

මාස: 
සැේ     

20 

ඔක් 

20 

කනාරැ  

20 

කදසැ  

20 

ජන     

21 

කතබ 

21 

මාර්ථ 

21 

අකේ 

21 

මතුිතට 

උේ මන:  

(රාර්ථික 

ලක්ෂයම: % 

කරනස) 

වකා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 
4.0 4.0 4.1 4.2 3.0 3.3 4.1 3.9 

ා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
6.4 5.5 5.2 4.6 3.7 4.2 5.1 - 

මූලික 

උේ මන: 

(රාර්ථික 

ලක්ෂයම: % 

කරනස) 

වකා.පා.මි.ද. 

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

ා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
4.8 4.5 4.5 4.7 4.2 4.1 4.3 - 

                                                                                                                             ූලලයᱺ  නවල්ණන හා සංණයාවල්ණන වදපාර්ත්වේන්තුව       

 

සංඛයා සටහන 02: මුදල් අංශකේ ප්රරයතා (තාරකාලික) 

දර්ථශක: ප්රමාය: රරුිත:ල් බිලි:න) රාර්ථික ලක්ෂයම: % කරනස 

 කනාරැ  

20 

කදසැ  

20 

ජන  

21 

කතබ   

21 

මාර්ථ  

21 

කනාරැ  

20 

කදසැ  

20 

ජන  

21 

කතබ   

21 

මාර්ථ 

21 

සංචිත් මුදල්  936   964   976   978   1,029 1.9 3.4 4.3 1.5 1.5 

පුළුල් මුදල් ස පයුම  (M2b)  9,136   9,406   9,533   9,651   9,839 22.3 23.4 23.7 23.8 21.5 

    ශුේධ විවේශීය වත්කේ  (281)  (209)  (321)  (386)  (430) -390.1 -308.0 -458.9 -496.1 -1,629.0 

    ශුේධ වේශීය වත්කේ  9,417   9,615  9,854  10,037   10,269  27.7 27.8 29.4 30.4 27.2 

         රය වවත් ලබා දුන් ශුේධ ණය  4,363   4,548   4,758   4,793   5,005 61.5 62.7 63.1 61.9 54.7 

         රාය සංස්වථා සඳහා ලබා දුන් 

ණය 
 1,011   1,002   1,058   1,080   1,098  25.9 22.5 29.0 29.7 26.5 

         වපෞේෙලික අංශය වවත් ලබා  

දුන් ණය 
 6,094   6,171   6,197   6,276   6,388  6.2 6.5 6.9 7.8 7.5 

පුළුල් මුදල් ස පයුම  (M4)  11,194  11,462  11,643  11,790 

(අ)  

12,010  20.8 21.4 21.6 21.9 20.4 

(අ) සංවශෝධිත්                                                                                                                                                                          ූලලයᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 
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සංඛයා සටහන 03: කතාලී අනුතාතිපක 

කතාලී අනුතාතිපක (%) 

2020      

කනාරැ 

අරසාන:ට 

2020  

කදසැ 

අරසාන:ට 

2021     

ජන 

අරසාන:ට 

2021        

කතබ 

අරසාන:ට 

2021     

මාර්ථ  

අරසාන:ට 

2021 

අකේ  

අරසාන:ට 

2021      

මැයි 19 

දිනට  

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුකප ප්රතිපත්තිප කතාලී අනුතාතිපක 

   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 කක්ෂය මුදල් 

අනුතාතිපක: (AWCMR) 
4.54 4.55 4.55 4.55 4.62 4.64 4.67 

භාණ්ඩාගාණ බිල්ත් ඵලදා අනුතාතිපක (ප්රාථක ක කරළඳකතාළ) 

   දින 91 4.64 4.69 4.69 4.90 5.05 5.11 5.12 

   දින 182 4.76 4.80 4.75 4.99 5.10 5.14 5.14 

   දින 364 5.00 5.05 4.98 5.09 5.11 5.18 5.18 

ය: අනුතාතිපක 

බරිත් සාමානය ප්රමුණ ණය අනුපාතිකය 

(AWPR) (සතිපත්ා) 
5.83 5.81 5.90 5.76 5.78 5.86 5.72 (අ) 

බරිත් සාමානය ණය අනුපාතිකය (AWLR) 10.55 10.29 10.17 10.08 9.91 - - 

බරිත් සාමානය නව ණය අනුපාතිකය 

(AWNLR) 
8.71 8.38 8.37 8.26 8.28 - - 

තැන්තතු අනුතාතිපක 

බරිත් සාමානය ත් න්පතු අනුපාතිකය 

(AWDR) 
6.01 5.80 5.58 5.36 5.20 5.07 - 

බරිත් සාමානය ස්වථාවර ත් න්පතු 

අනුපාතිකය (AWFDR) 
7.37 7.14 6.88 6.53 6.29 6.09 - 

බරිත් සාමානය නව ත් න්පතු 

අනුපාතිකය (AWNDR) 
4.96 4.93 5.19 4.96 4.86 - - 

බරිත් සාමානය නව ස්වථාවර ත් න්පතු 

අනුපාතිකය (AWNFDR) 
5.07 5.08 5.30 5.09 4.99 - - 

    (අ) 2021 වසවර් ම යි මස 13 ව නි දිවනන් අවසන් වන සතිය සඳහා                                                                                             ූලලයᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව   

 

 

 

 


