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 මුදල් ප්රතිපත්තිප ිවරණය:  අංක 06-2021 අග ෝස්තු  

 
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුර සි: මුදල් ප්රතිපත්තිප ස්තථාරණ: ද ඩි කණයි 

 
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2021 අව ෝස්තු මස 18 ව නි දින ප වති රැස්තීවේදී  

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

පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR) පදනේ අංක 50 බ ගින් පිළිවවළින්, සියයට 5.00 සහ සියයට 

6.00 දක්වා ඉහළ න ංීමට තීරණය කවේය. මීට අමත්රව,  බලපත්රලාී වාණිජ බ ංකු 

වවත් ති සියලුම රුපියල් ත් න්පු ව කීේ සඳහා අදාළ වයවස්තථාාපිත් සංචිත් අනුපාත්ය 

2021 ස ප්ත් ේබර් 01 වන දිවනන් ආරේභ වන සංචිත් පවත්වාව න යෑවේ  

කාලපරිච්වේදවේ සිට බලප ව ත්වවන පරිදි සියයට 4.00 දක්වා ප්රතිශත්ාංක 2.0කින් 

ඉහළ න ංීමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කවේය. ව ඩිදියුණු වූ ආර්ික වර්ධන අවප්ක්ෂා 

මධයයවේ, ආර්ිකවේ විවේශීය අංශවේ අසමුලිත්ත්ාවන්ට පිළියේ වයදීමට සහ ම දි 

කාලීනව අධික උේධමන පීඩන ඇතිීම ව ළ ක්ීම සඳහා වමම තීරණ  නු ල බීය. 

2021 රසගේදී ග ෝලී: ආේික: ක්රමග:්  :ථා ත්්ර:  ත්රනු ඇතිප 

නමු් කලාපී: රශග:්  ආේික ක්රි:ාකාණක ය :ථා ත්්ර:  ත් මම  

ගබාගහෝ දුණ  අසමාන රනු ඇත 

ජාත්යන්ත්ර ූලලය අරමුදල 2021 ජූලි මාසවේ දී නිකුත් කළ වලෝක ආර්ික ද ක්ම 

ප්රකාශයට අනුව, ව ෝලීය ආර්ිකය 2021 වසවර්දී සියයට 6.0කින් ද, 2022 වසවර් දී සියයට 

4.9කින් ද වර්ධනය වනු ඇත් යි පුවරෝකථානය කර ඇත්. විවිධ රටවල් වර්ීකරණයන් 

අත්ර ආර්ික අවප්ක්ෂා වවනස්ත ී ඇති අත්ර ඉදිරි කාලය ුළ ව ෝලීය ආර්ිකය යථාා 

ත්ත්ත්වයට පත් කිරීවේ ප්රධාන සාධකය වලස වකාවි්-19 එන්නත්කරණය දක්වා ඇත්. 

වසං ත්ය මධයවේ ස පයුේ හා ඉල්ලුේ වනා  ළපීේ වතුවවන් වබාවහෝ රටවල 

ත්ාවකාලික මිල පීඩන ඇති ී තිවේ. එව නි ත්ාවකාලික මිල පීඩන දිගු කාලීනව ප වතිය 

හ කි අත්ර, එම වතුවවන් ඉදිරි කාලවේදී ආර්ික ස්තථාායීත්ාව සහතික කිරීම සඳහා මහ 

ආේික තේගේෂය ගදතාේතග ය් ුර  

2021 අග ෝස්තු මස 19 දින 
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බ ංකු විසින් පූර්ව ප්රතිපත්ති ්රියාමාර්    නීමට සිදුවනු ඇත්. ඒ අනුව, ඇත් ේ මහ බ ංකු 

මුදල් ප්රතිපත්ති ද ඩි කිරීම වේ වන විටත් ආරේභ කර ඇති අත්ර ත්වත් මහ බ ංකු ඉදිරි 

කාලවේදී මුදල් ප්රතිපත්ති ද ඩි කරනු ඇති බවට පූර්ව ඇඟීේ සිදු කර ඇත්.  

රසං ත ත්්ර: ුළ බාධා ත මිණී ය මධයගේ ුවරද ශ්රී ලංකාගආ ආේික: 

:ථා ත්්ර:  ත්ගරමි්  තිපගේ 

2020 වසර ුළදී පසුබෑමකට ලක්වූ ශ්රී ලංකා ආර්ිකය රාජය ූලලය සහ මුදල් උත්වත්ජක 

්රියාමාර් වල සහායවයන් ක්රමවයන් යථාා ත්ත්ත්වයට පත්වවමින් තිවේ. ජනවල්ඛන හා 

සංඛයාවල්ඛන වදපාර්ත්වේන්ුව විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද දළ වේශීය 

නිෂ්පාදිත්වේ ඇස්තත්වේන්ු අනුව, 2021 පළමු කාර්ුව ුළදී ශ්රී ලංකා ආර්ිකය සියයට 

4.3ක වාර්ික ලක්ෂයමය ූලර්ත් වර්ධනයක් වාර්ත්ා කරමින් අවප්ක්ිත් ප්රමාණයට වඩා 

වේ වත් යථාා ත්ත්ත්වයට පත් ීමක් වපන්නුේ කවේය. පසුගිය වසවර් අනුරූප 

කාර්ුවේ දක්නට ලද තියුණු සංවකෝචනය ීමද වතුවවමින් 2021 වසවර් වදවන 

කාර්ුව ුළදී ආර්ිකය ඉහළ වර්ධනයක් වාර්ත්ා කරනු ඇත් යි අවප්ක්ෂා වකවර්. 

වකාවි්-19 වසං ත්ය න වත් වයාප්ත්ීම  සහ ඒ ආශ්රිත්ව  නු ලබන වසං ත් ත්ත්ත්වය 

ව ළ ක්ීවේ ්රියාමාර්  වතුවවන් වේශීය ආර්ික කටයුු වලට ඇති විය හ කි බාධා 

මගින් 2021 වසවර් වදවන භා ය ුළදී ආර්ිකය යථාා ත්ත්ත්වයට පත්ීම ත්රමක් 

දුර්වල ීමට ඉඩ ඇත්. වකවස්ත වුවත්, වකාවි්-19 එන්නත් කිරීවේ ජාතික ව ඩසටහන 

සාර්ථාකව ්රියාත්මක කිරීම සහ වත්ෝරා ත් සංචරණ සීමා පමණක් ප නීවේ රජවේ 

උපායමාර්  සම  ඉදිරි කාලය ුළදී ආර්ික ්රියාකාරිත්වය තිරසාරව පවතිනු ඇත් යි 

අවප්ක්ෂා වකවර්. පවත්නා දර්ශක සහ පුවරෝකථානවලට අනුව 2021 වසර ුළදී ූලර්ත් 

ආර්ිකය සියයට 5කට වඩා ඉහළ අ යකින් වර්ධනය වනු ඇති අත්ර ම දි කාලීනව එම 

වර්ධන වේ ය තිරසාරව පවත්වා ත් හ කි වනු ඇත්.   

ගබාගහෝ ගරළඳගතාළ ගතාලී අනුතාතිපක අඩු මට් මක තරතිපන අතණ එ: 

ගතෞද් ලික අංශ: සඳහා ය:  ලා :ෑ ය අගේක්ෂිත ගලස ඉහළ න ංමම  

ගේු ිව: 

ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්ති ්රියාමාර්  ක්රමවයන් සේවේෂණය ීමත් සමඟ, වබාවහෝ 

වවළඳවපාළ ත් න්පු සහ ණය වපාලී අනුපාතික ඉතිහාසවේ වමවත්ක් වාර්ත්ා වූ අවම 

මට්ටේ දක්වා අඩු විය. අඩු වපාලී අනුපාතික වාත්ාවරණය මගින් සහාය ලබමින් 2019 
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සහ 2020 වසර ුළදී දක්නට ලද වාර්ික ණය ප්රසාරණය අභිබවා යමින් 2021 වසවර් 

පළමු භා ය ුළදී වපෞේ ලික අංශය වවත් සපයන ලද ණය ස ලකියයුු වලස 

ප්රසාරණය විය. ආර්ිකවේ ඵලදායී සහ අවශයත්ා ඇති  අංශ වවත් ණය ලබාදීේ ඉහළ 

නංවමින් ණය වර්ධනය ඉදිරි කාලය ුළදී අඛණ්ඩව පවතිනු ඇත් යි අවප්ක්ෂා වකවර්. 

වේ අත්ර, වකාවි්-19 වසං ත්ය මගින් රජවේ ආදායම හා පුනරාවර්ත්න වියදේ මත් 

ඇති වූ බලපෑම මධයවේ බ ංකු පේධතිය මගින් රාජය ූලලය අංශය, විවේෂවයන්ම රජය 

වවත් ලබාදුන් ශුේධ ණය වසවර් වේ දක්වා කාලය ුළදී ස ලකිය යුු වලස ඉහල ගිවේය. 

වේශීය ණය ඉහළ යෑවේ බලපෑම පිළිඹිබු කරමින් පුළුල් මුදල් ස පයුවේ (M2b) වර්ධනය 

අඛණ්ඩව ඉහළ මට්ටමක ප වුණි. 

ිවගද්ශී: අංශ: අඛණ්ඩර අභිග:ෝ  ණාශි:ක  මුහුය ගදමි්  තරතිපන අතණ ඒ 

සඳහා ිවිවධ සහ අගනයෝනය රශග:්    ළගතන ක්රි:ාමාේ  අරශය  ගආ 

ආර්ික වර්ධනය සදහා උපකාරීවන අත්යවශය උත්වත්ජක ්රියාමාර්  ්රියාත්මක 

කිරීවේ ප්රතිඵලයක් වලස වපෞේ ලික අංශයට අඩු පිරිව ය ණය ලබා   නීමට හ කි වූ 

අත්ර, එය 2020 ම ද භා වේ සිට වවළඳ භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා වූ ඉල්ලුම අඛණ්ඩව 

ඉහළ යෑමට වතු විය. අපනයන ඉප යීේ වර්ධනවයහි වපන්නුේ කළ ව ඩිදියුණු ීම 

අභිබවා ආනයන වියදේ ව ඩිීමත් සමඟ පසුගිය වසවර් අනුරූප කාලයට සාවප්ක්ෂව 

2021 පළමු භා ය ුළදී වවළඳ හිඟය අඛණ්ඩව පුළුල් විය. ත්වද, ව ෝලීය වශවයන් 

වසං ත්ය යළි ප තිරයාම හා සේබන්ධ අවිනිේචිත්ත්ා වතුවවන් සංචාරක 

කර්මාන්ත්ය අවප්ක්ිත් වලස යථාා ත්ත්ත්වයට පත්ීම ත්වදුරටත් ප්රමාද විය හ කිය. 

2020 වසවර්දී වමන්ම 2021 වසවර් මුල් මාස කිහිපය ු ළ ස ලකිය යුු වර්ධනයක් වාර්ත්ා 

කළ විවේශ වස්තවා නියුක්තිකයන්වේ වේෂණ ද යේ මන්ද ාමී ීමක් වපන්නුේ කර තිවේ. 

ූලලය වවළදවපාළ ුළ රුපියල් සහ විවේශ විනිමය උපකරණ මත් වූ වපාලී අනුපාතික 

අත්ර පවතින විෂමත්ා වතුවවන් වමන්ම ඇත් ේ සමවප්ක්ෂණ ්රියාකාරකේ 

වතුවවන් අපනයනකරුවන් ත්ම විවේශ විනිමය ල බීේ රුපියල් බවට හුවමාරු කිරීම 

සීමා කිරීම සහ ආනයන භාණ්ඩ කල්තියා ඇණවුේ කිරීම හරහා වේශීය වවවළඳවපාළ 

ුළ විනිමය අනුපාතිකය වකවරහි අනවශය පීඩනයක් එල්ල විය. වමම ප්රවණත්ා 

මධයයවේ වුවද 2021 ජූලි මස අවසානවේදී එ.ජ. වඩාලර් බිලියනයක ජාත්යන්ත්ර 

ස්තවවරීත්ව බ ඳුේකරය පියීම ඇුළුව, 2021 වසවර් වේ දක්වා කාලය ුළදී රජවේ 

සියලුම ණය වස්තවාකරණ  ව කීේ නියමිත් පරිදි සපුරා ඇත්. 2021 ජූලි මාසය අවසන් වන 
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විට දළ නිල සංචිත් ප්රමාණය එ.ජ. වඩාලර් බිලියන 2.8ක් වලස ඇස්තත්වේන්ු කර ඇති 

අත්ර එය මාස 1.8ක ආනයන ආවරණයක් සහිත් වේ. වමම සංචිත් ප්රමාණය ුළ චීන 

යුවාන් වරන්මින්බි බිලියන 10ක (ආසන්න වශවයන් එ.ජ. වඩාලර් බිලියන 1.5කට සමාන) 

අ යකින් යුු චීන මහජන බ ංකුව සමඟ ඇති කර ත් ේවිපාර්ේවික මුදල් හුවමාරු 

පහසුකම ඇුළත් වනාවේ. නුදුරු කාලය ු ළ නිල සංචිත් මට්ටම ශක්තිමත් කිරීම සඳහා 

ූලලාශ්ර කිහිපයකින් විවේශීය ූලලයකරණයන් ලබා   නීමට රජය සහ මහ බ ංකුව පියවර 

 නිමින් සිටී. වේ අත්ර, ඉදිරි කාලවේදී විවේශීය අංශය ශක්තිමත් කිරීමට උපකාරී වන 

වේශීය නිෂ්පාදන ආර්ිකය ශක්තිමත් කරමින් ණය වනාවන විවේශ ූලලය  ලා ඒේ ඉහළ 

නංවාලීවේ ්රියාමාර්  වකවරහි රජය අඛණ්ඩව අවධානය වයාමු කරමින් සිටියි. 

ඇතිප ිව: හ කි ඉහළ උද්ධමන පීඩන පූේර ආණක්ෂෂාකාරී ප්රතිපත්තිප ක්රි:ාමාේ  

මඟි්  රළක්ෂරා   නීම  ක යුු කණමි්  තරතී 

2021 මුල් කාලවේදී අඩු මට්ටමක ප වති උේධමනය, ඉහළ මට්ටමක පවතින ආහාර 

උේධමනය සහ ආහාර වනාවන කාණ්ඩවේ උේධමනය යේ ඉහළ යෑමක් වාර්ත්ා ීම 

වතුවවන් පසුගිය මාස කිහිපය ුළ කිසියේ ඉහළ යෑමක් වාර්ත්ා කවේය. උේධමනය 

නුදුරු කාලීනව අවප්ක්ිත් සියයට 4-6 අත්ර ඉලක්ක ත් පරාසවේ ඉහල සීමාවේ පවතිනු 

ඇත් යි අවප්ක්ෂා වකවර්. සමස්තත් ඉල්ලුවේ අවප්ක්ිත් වර්ධනයන් සහ ව ෝලීය 

බලශක්ති හා අවනකුත් වවළඳ භාණ්ඩ මිල  ණන් ඉහළ  යෑේ වතුවවන් 2022 වසර ු ළ 

යේ උේධමන පීඩන ඇති විය හ කි අත්ර ම දි කාලීනව උේධමනය ම දි ත්නි අ යක 

මට්ටවේ පවත්වා   නීම සඳහා පූර්ව ප්රතිපත්ති ්රියාමාර්  අවශය වේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 රූත ස හන   01 

 ගකාළඹ තාරිග ෝගික මිල දේශක: මත තදන ය වූ මුපි  උද්ධමනගේ 

කාේුම: සාමානය: (රාේික ලක්ෂෂයම:, %) 

පුගණෝකථන 

ූලලය: ශ්රී ලංකා මහ බ ංකු පුවරෝකථාන  

ස හන: පුගණෝකථන:ක්ෂ :නු ගතාගණා් දුරක්ෂ 

ගහෝ බ ඳීමක්ෂ ගනාගආ. 
 

ක්රමවයන් වර්ණය අඩු වන පරිදි විශ්රේභ පරාස භාවිත්ා 

කිරීවමන් ූලලික පුවරෝකථාන පථාය වටා පවතින 

අවිනිේචිත්ත්ාව උේධමන වයාප්ති සටහන (Fan chart) 

මගින් විදහා ද ක්වේ. 2021 වසවර් අව ෝස්තු මාසවේ 

පුවරෝකථාන වාරවේ සිදුකළ උපකල්පන වමන්ම, 

විනිේචයන් සහ පවතින දත්ත් පුවරෝකථාන මගින් 

පිළිබිඹු වකවර්.  
 

රූප සටහවන් ද ක්වවන විශ්රේභ ප්රාන්ත්ර (Confidence 

Intervals, CI) මගින් ම දිකාලීන උේධමනය විචලනය විය 

හ කි අ ය පරාසයන් දක්වයි. විවේෂවයන්, ත්ද වකාළ 

ප හ ති ප්රවේශය සියයට 50 විශ්රේභ ප්රාන්ත්රය දක්වන 

අත්ර, එමගින් උේධමනවේ ස බෑ අ ය වමම පරාසය 

ුළ ප වතීවේ සියයට 50ක සේභාවිත්ාවයක් පවතින 

බව වපන්නුේ කරයි. විශ්රේභ පරාසයන් මගින්, 

උේධමනය දීර්ඝ කාලයකට පුවරෝකථානය කිරීවේදී 

ඇතිවිය හ කි අවිනිේචිත්ත්ාවවේ ඉහළ යෑම වපන්නුේ 

කරයි. 
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මුදල් ප්රතිපත්තිප ස්තථාරණ: ද ඩි කිරීම ුළි්  ඉහළ ආේික ස්තථායීතාර:  

සහා: රනු ඇත යි අගේක්ෂෂා ගකගේ 

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

 නිමින්, වකාවි්-19 වසං ත්ය ආරේභවේදී ආර්ිකයට ලබා දුන් ඇත් ේ සුවිවේෂී 

පහසුකේ ආපසු හ රීමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කවේය. ඒ අනුව, 2021 අව ෝස්තු මස 

19 වන දින සිට බලප ව ත්වවන පරිදි ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික, 

එනේ නිත්ය ත් න්පු පහසුකේ අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිත්ය ණය පහසුකේ 

අනුපාතිකය (SLFR) පදනේ අංක 50 බ ගින් පිළිවවළින්, සියයට 5.00 සහ සියයට 6.00 

දක්වා ඉහළ න ංීමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කවේය. වමහි ප්රතිඵලයක් වලස නිත්ය 

ණය පහසුකේ අනුපාතිකට වඩා පදනේ අංක 300ක ආන්තිකයක් සහිත්ව ස්තවයංක්රීයව 

  ලපීමට ලක්වන බ ංකු අනුපාතිකයද සියයට 9.00ක් දක්වා ඉහළ න ංවිණි. වමම 

වවනස්තකේවලට වවළඳවපාළ ප්රතිචාර ද ක්ීම වේ වත් කිරීම සඳහා බලපත්රලාී 

වාණිජ බ ංකු වවත් ති සියලුම රුපියල් ත් න්පු ව කීේ සඳහා අදාළ වයවස්තථාාපිත් 

සංචිත් අනුපාත්ය 2021 ස ප්ත් ේබර් 01 වන දිවනන් ආරේභ වන සංචිත් 

කාලපරිච්වේදවේ සිට බලප ව ත්වවන පරිදි සියයට 4.00 දක්වා ප්රතිශත්ාංක 2.0කින් 

ඉහළ න ංීමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කවේය. වමම මුදල් ප්රතිපත්ති තීරණ හරහා 

වේශීය ූලලය වවළඳවපාවළහි සහ ආර්ිකවේ විවේශීය අංශවේ පවතින අසමුලිත්ත්ා 

පාලනය කිරීමට වමන්ම ම දි කාලීනව අධික උේධමන පීඩන ඇතිීම ව ළ ක්ීම සහ 

එමගින් ඉහළ සාර්ව ආර්ික ස්තථාායීත්ාවයක් පවත්වාව න යෑමට මුදල් මණ්ඩලය 

අවප්ක්ෂා කරයි. වවළඳවපාළ වපාලී අනුපාතික ඉහළ යෑම සහ වේශීය මුදල් වවළඳවපාවේ 

අවප්ක්ිත් ද්රවශීලත්ා හිඟය හරහා 2020 වසවර් වසං ත්ය ආරේභවේ සිටම දක්නට ලද 

මහජනත්ාව සුව ප වති විශාල මුදල් ප්රමාණය ආර්ිකයට අවවශෝෂණය කර  නීමට 

ද උපකාරී වේ.  

මහ බ ංකුව විසින් වේශීය හා ව ෝලීය සාර්ව ආර්ික සහ ූලලය වවළඳවපාළ ප්රවණත්ා 

අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරනු ලබන අත්ර නමයශීලී උේධමන ඉලක්කකරණ රාමුව 

යටවත් ඉලක්ක ත් සියයට 4-6 අත්ර පරාසයක උේධමනය පවත්වා  නිමින් ආර්ිකය 

එහි විභව මට්ටම කරා වයාමු ීම සහතික කිරීම සඳහා සුදුසු පියවර  නු ඇත්. 
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මුදල් ප්රතිපත්තිප තීණය:   ප්රතිපත්තිප ගතාලී අනුතාතිපක සහ රයරස්තථාපිත 

සංචිත අනුතාත: ඉහළ නංරන ලදී. 

නිත්ය ත් න්පු පහසුකේ අනුපාතිකය (SDFR) සියයට 5.00 

නිත්ය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR) සියයට 6.00 

  

බ ංකු අනුපාතිකය (නිත්ය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය 

සමඟ ස්තවයංක්රීයව  ලපන ලද) 

සියයට 9.00 

වයවස්තථාාපිත් සංචිත් අනුපාත්ය (SRR) සියයට 4.00 

 

 

 

ගතාණුරු ස හන  

 

මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණ මාධය හමුව 000  අව ෝස්තු මස  9 ව නි දින වප.ව.   .00 ට Zoom 

ත්ාක්ෂණය ඔස්තවස්ත ප ව ත්වවන අත්ර එය ව ේස්තබුක් ඔස්තවස්ත සජීීව විකාශය වකවර්. 

 

මීළඟ මුදල් ප්රතිපත්ති නිවේදනය 000  ඔක්වත්ෝබර් මස  4 ව නි දින නිකුත් කිරීමට නියමිත්ය. 
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ඇමුණුම 1 

 

සංඛයා ස හන 01: මූේත ද.ගද්.නි.ගේ රේධන: (තාරකාලික) 

 

ආේික 

ක යුු 

රාේික ලක්ෂෂයම: % ගරනස 

2019 2020 2021 

තළමු 

කාේුර 

ගදරන 

කාේුර 

ගතරන 

කාේුර 

සිආරන  

කාේුර රාේික 
තළමු 

කාේුර 

ගදරන 

කාේුර 

ගතරන 

කාේුර 

සිආරන  

කාේුර රාේික 
තළමු 

කාේුර 

කෘිකාර්මික 5.7 3.1 2.6 -5.8 1.0 -6.5 -8.2 3.1 1.3 -2.4 6.1 

කාර්මික 3.9 1.7 3.3 1.3 2.6 -7.9 -23.1 0.6 1.3 -6.9 5.5 

වස්තවා 4.0 0.7 1.8 2.4 2.2 2.9 -12.9 2.1 1.9 -1.5 3.0 

ද.වේ.නි 4.0 1.3 2.3 1.6 2.3 -1.8 -16.4 1.3 1.3 -3.6 4.3 

                                                                                                   ූලලයᱺ  ජනවල්ඛන හා සංඛයාවල්ඛන වදපාර්ත්වේන්ුව       

 

 

සංඛයා ස හන 02: උද්ධමන: 

මාස: 
ගදස   

20 

ජන     

21 

ගතබ 

21 

මාේ 

21 

අගේ 

21 

ම යි     

21 

ජූනි 

21 

ජූලි  

21 

මුපි  

උද්ධමන:  

(රාේික 

ලක්ෂෂයම: % 

ගරනස) 

වකා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 
4.2 3.0 3.3 4.1 3.9 4.5 5.2 5.7 

ජා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
4.6 3.7 4.2 5.1 5.5 6.1 6.1 - 

මූලික 

උද්ධමන: 

(රාේික 

ලක්ෂෂයම: % 

ගරනස) 

වකා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
3.5 2.7 2.6 3.1 3.0 3.2 3.2 3.7 

ජා.පා.මි.ද. 

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

                                                                                                                             ූලලයᱺ  ජනවල්ඛන හා සංඛයාවල්ඛන වදපාර්ත්වේන්ුව       
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සංඛයා ස හන 03: මුදල් අංශගේ ප්රරයතා (තාරකාලික) 

දේශක: 

ප්රමාය: (රුපි:ල් බිලි:න) රාේික ලක්ෂෂයම: % ගරනස 

ගතබ  

21 

මාේ  

21 

අගේ   

21 

ම යි  

21 

ජූනි  

21 

ගතබ  

21 

මාේ  

21 

අගේ   

21 

ම යි  

21 

ජූනි  

21 

සංචිත් මුදල් 978 1,029 1,031 1,036 1,065 1.5 1.5 0.9 4.0 22.6 

පුළුල් මුදල් ස පයුම  (M2b) 9,651 9,839 9,947 10,033 10,165 23.8 21.5 20.4 21.0 21.5 

    ශුේධ විවේශීය වත්කේ (386) (430) (431) (429) (481) -496.1 -1,629.0 -615.8 -778.2 -4,012.3 

    ශුේධ වේශීය වත්කේ 10,037 10,269 10,378 10,462 10,646 30.4 27.2 26.9 25.4 27.1 

         රජය වවත් ලබා දුන් ශුේධ ණය 4,793 5,005 4,965 5,024 5,195 61.9 54.7 50.4 45.0 44.3 

         රාජය සංස්තථාා සඳහා ලබා දුන් 

ණය 1,080 1,098 1,093 1,113 1,132 29.7 26.5 17.1 16.8 19.0 

         වපෞේ ලික අංශය වවත් ලබා  

දුන් ණය 6,276 6,388 6,446 6,501 6,585 7.8 7.5 8.2 10.5 12.9 

පුළුල් මුදල් ස පයුම  (M4)  
        

11,790  
        

12,010  
        

12,154  
        

12,265  12,402 21.9 20.4 19.6 20.2 20.9 

                                                                                                                                                                                                       ූලලයᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 
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සංඛයා ස හන 04: ගතාලී අනුතාතිපක 

ගතාලී අනුතාතිපක (%) 

2021  

ගතබ 

අරසාන:  

2021     

මාේ 

අරසාන:  

2021        

අගේ 

අරසාන:  

2021     

ම යි  

අරසාන:  

2021 

ජූනි  

අරසාන:  

2021         

ජූලි           

අරසාන:   

2021         

අග ෝස්තු 

18 දින   

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුගආ ප්රතිපත්තිප ගතාලී අනුතාතිපක 

   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 ඒක්ෂෂය මුදල් 

අනුතාතිපක: (AWCMR) 
4.55 4.62 4.64 4.66 4.93 5.10 5.09 

 ාණ්ඩා ාණ බිල්ත් ඵලදා අනුතාතිපක (ප්රාථමික ගරළඳගතාළ) 

   දින 9  4.90 5.05 5.11 5.13 5.18 5.22 5.33 

   දින  80 4.99 5.10 5.14 5.14 5.19 5.23 5.34 

   දින 364 5.09 5.11 5.18 5.18 5.23 5.25 5.32(අ) 

ය: අනුතාතිපක 

බරිත් සාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාතිකය 

(AWPR) (සතිපත්ා) 
5.76 5.78 5.86 5.65 5.51 5.76 5.71(ආ) 

බරිත් සාමානය ණය අනුපාතිකය (AWLR) 10.08 9.91 9.73 9.64 9.50 - - 

බරිත් සාමානය නව ණය අනුපාතිකය 

(AWNLR) 
8.26 8.28 7.95 7.74 7.47 - - 

ත ් තු අනුතාතිපක 

බරිත් සාමානය ත් න්පු අනුපාතිකය 

(AWDR) 
5.36 5.20 5.07 4.97 4.87 4.77 - 

බරිත් සාමානය ස්තථාාවර ත් න්පු 

අනුපාතිකය (AWFDR) 
6.53 6.29 6.09 5.94 5.82 5.67 - 

බරිත් සාමානය නව ත් න්පු 

අනුපාතිකය (AWNDR) 
4.96 4.86 4.77 4.77 4.98 - - 

බරිත් සාමානය නව ස්තථාාවර ත් න්පු 

අනුපාතිකය (AWNFDR) 
5.09 4.99 4.92 4.90 5.10 - - 

(අ) 000  වසවර් අව ෝස්තු මස    වන දින ප වති වවන්වේසිවේ ඵලදා අනුපාතිකය                                                                  ූලලයᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව      

(ආ) 000  වසවර් අව ෝස්තු මස  3 වන දිවනන් අවසන් වන සතිය සඳහා                                                                                                                                                                                    

 

 

 


