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 මුදල් ප්රතිපත්තිප ිවරණය:  අංක 07-2021 ඔක්තෝබර්  

 
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුර ප්රතිපත්තිප ්තාලී අනුතාතිපක 

ද නට තරතිපන මට්ට්ේ තර්රාගනී 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2021 ඔකවතෝබර් මස 13 ව නි දින ප වති 

රැස්වීවේදී ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ නිතය ත න්පතු පහසුකේ අනුපාතිකය (SDFR) සහ 

නිතය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR), පිළිවවළින්, සියයට 5.00 සහ සියයට 6.00 වලස 

ද නට පවතින මට්ටවේ පවත්වාවෙන යෑමට තීරණය කවේය. වේශීය සහ වෙෝලීය 

වශවයන් වන සාර්ව ආර්ික තත්ත්වයන් සහ අවේකිත වර්ධනයන් මනාව සලකා 

බ ලීවමන් අනතුරුව මුදල් මණ්ඩලය වමම තීරණයට එළඹුණි. ඉදිරි කාලය තුළදී 

ආර්ිකයට එහි විභව මට්ටම කරා ළඟාීම සඳහා සහාය වන අතරම සුදුසු ක්රියාමාර්ෙ 

මගින් ම දි කාලීනව උේධමනය ඉලකකෙත මට්ටවේ පවත්වා ෙ නීම සඳහා වන සිය 

ක පීම මුදල් මණ්ඩලය න වත අවධාරණය කරන ලදී. 

්ගෝලී: ආර්ික: :ථා ත්්ර:ට ත් ්රමින් තරතී 

රටවල්වල ආර්ික වර්ධන වේෙවේ විශාල අසමානතාවන් ප වතියත්, වෙෝලීය ආර්ිකය 

යථා තත්ත්වයට පත්ීම අඛණ්ඩව සිදුවනු ඇත යි අවේකෂා වකවර්. 2021 ඔකවතෝබර් 

මස 12 ව නි දින නිකුත් කරන ලද ජාතයන්තර මූලය අරමුදවල් වලෝක ආර්ික ඉදිරි 

ද කමට අනුව, වෙෝලීය ආර්ිකය 2021 වසවර්දී සියයට 5.9කින් සහ 2022 වසවර්දී සියයට 

4.9කින් වර්ධනය වනු ඇත යි පුවරෝකථනය කර ඇත. ප්රධාන වශවයන් වකාවිඩ්-19 

එන්නත්  ලබා ෙ නීම සහ ප්රතිපත්තිමය සහායයන්හි පවතින අසමානතා වේතුවවන් 

රටවල් අතර ආර්ික අවේකෂා එකිවනකට වවනස්වව පවතී. වසංෙත තත්ත්වය 

වේතුවවන් ඇති වූ ස පයුේ හා ඉල්ුේ වනාෙ ළපීේ සහ වපර වසවර් ප වති අඩු මිල 

මට්ටේවලට සාවේකෂව වවළඳ භාණ්ඩ මිල ෙණන් ඉහළ යෑම පිළිබිඹු කරමින් වබාවහෝ 

රටවල පාරිවභෝගික මිල උේධමනය ස ලකියයුතු වලස ඉහළ වොස්ව තිවේ.  

ආර්ික තර්්ේෂය ්දතාර්ත්ේන්ුර  

2021 ඔක්තෝබර් මස 14 දින 
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රසංගත ත්්ර: ්ේු්රන් ඇතිපරන බාධා මධය්ේ ුවරද ශ්රී ලංකා්  

ආර්ික: :ථා ත්්ර:ට ත්්රමින් තිප්ේ 

ජනවල්ඛන හා සංඛයාවල්ඛන වදපාර්තවේන්තුව විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද දළ 

වේශීය නිෂ්පාදිතවේ ඇස්වතවේන්තු අනුව, 2021 වසවර් පළමු කාර්තුව තුළදී වාර්තා වූ 

සියයට 4.3ක වාර්ික ලකෂයමය වර්ධනවයන් අනතුරුව  ශ්රී ලංකා ආර්ිකය 2021 වසවර්  

වදවන කාර්තුව තුළදී සියයට 12.3ක වාර්ික ලකෂයමය මූර්ත වර්ධනයක වාර්තා 

කරමින් වේෙවයන්  යථා තත්ත්වයට පත් ීමක වපන්නුේ කවේය. වකාවිඩ්-19 ආශ්රිත 

සංචරණ සීමා ඉවත් කිරීවමන් පසු ආර්ික කටයුතු ක්රමවයන් යථා තත්ත්වයට පත්ීමත් 

සමෙ වකාවිඩ්-19 එන්නත් කිරීවේ ව ඩසටහන සාර්ථකව ක්රියාත්මක කිරීම සහ ආර්ික 

වර්ධනය සඳහා සහාය වන ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ෙ වේතුවවන් ඉදිරි කාලය තුළදී ආර්ික 

ක්රියාකාරීත්වය තිරසාරව පවතිනු ඇත යි අවේකෂා වකවර්. පවත්නා දර්ශක සහ 

පුවරෝකථනවලට අනුව 2021 වසර තුළදී මූර්ත ආර්ිකය සියයට 5කින් පමණ වර්ධනය 

වනු ඇති අතර, රජය සහ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව ක්රියාත්මක කරමින් පවතින නුදුරු 

කාලීන ස්වථායීකරණ ක්රියාමාර්ෙ වේතුවවන් ම දි කාලීනව ඉහළ සහ තිරසාර වර්ධන 

මාවතකට ආර්ිකය ක්රමවයන් ෙමන් කරනු ඇත. 

ණජ: සහ මහ බ ංකුර ස ලසුේ කළ ඒකාබද්ධ ක්රි:ාමාර්ග මගින් ඉදිරි කාල: 

ුළදී ිව්ද්ශී: අංශ: ශකතිපම් කිරීමට අ්ේකෂා ්ක්ර් 

අපනයන ආදායම ස ලකියයුතු වර්ධනයක වපන්නුේ කළ අතර 2021 වසවර් අවෙෝස්වතු 

මාසවේදී අඛණ්ඩව තුන්වන මාසයටත් එ.ජ. වඩාලර් බිලියනයකට ව ඩි අපනයන 

ආදායමක වාර්තා කවේය. වෙෝලීය වවළඳ භාණ් ඩ මිල ඉහළ යෑවේ බලපෑමද පිළිබිඹු 

කරමින් ආනයන වියදම ද ඉහළ වොස්ව ඇති අතර එහි ප්රතිලලයක වලස පසුගිය වසවර් 

අනුරූප කාලපරිච්වේදයට සාවේකෂව, 2021 වසවර් අවෙෝස්වතු මාසවයන් අවසන් වූ මාස 

අට තුළ වවළඳ හිඟය පුළුල් විය. වෙෝලීය වශවයන් සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීම සහ රට 

තුළ එන්නත්කරණ ක්රියාවලිය සාර්ථකව සිදු කිරීම වේතුවවන් සංචාරක වයාපාරය 

පිළිබඳ ඉදිරි අවේකෂා ව ඩි දියුණු විය. මෑත මාසවලදී විවේශ වස්වවා නියුකතිකයන්වේ 

වේෂණ ල බීේ මන්දොමී වුවද, ශ්රී ලාංකික ශ්රමිකයන් සඳහා විවේශ රැකියා උත්පාදනය 

වකවරන ප්රධාන රටවල ඉදිරි වර්ධන අවේකෂා ව ඩි දියුණු ීම සහ වේශීය විවේශ  

විනිමය වවවළඳවපාළ වඩාත් ස්වථාවර ීම මගින් ඉදිරි කාලය තුළදී විවේශ වස්වවා 

නියුකතිකයන්වේ වේෂණ ල බීේ යථා තත්ත්වයට පත් ීමක අවේකෂා වකවර්. 
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ආර්ිකයට විවේශ ආවයෝජන ළඟා කර ෙ නීම සහ ‘සාර්ව ආර්ික සහ මූලය පේධති 

ස්වථායීතාව සහතික කිරීම සඳහා වන සය මාසික වපර ද කම’ තුළින් දකවා ඇති පරිදි 

මහ බ ංකුව විසින් කාවලෝචිත පිළියේ වයදීම මගින් වේශීය විවේශ විනිමය වවවළඳවපාළ 

තුළ ඇති පීඩනය ක්රමවයන් ලිහිල් වවමින් පවතී. තවද, ඉන්ධන ඇතුළු අතයවශය ආනයන 

සඳහා මුදල්  ලබා දීමට විවේශ විනිමය වවළඳවපාළ තුළට මහ බ ංකුව අඛණ්ඩව ම දිහත් 

විය. 2021 වසවර් වේ දකවා කාලය තුළ එ.ජ. වඩාලරයට සාවේකෂව ශ්රී ලංකා රුපියල 

අවප්රමාණය ීම සියයට 6.8ක වලස වාර්තා විය. මූර්ත සලල විනිමය අනුපාතික දර්ශක 

මගින් පිළිබිඹු වන පරිදි ශ්රී ලංකා රුපියල වේ වන විට ස ලකිය යුතු වලස අවප්රමාණය ී 

ඇත. වේ අතර, 2021 වසවර් ස ේත ේබර් මාසය අවසානය වන විට දළ නිල සංචිත 

ප්රමාණය එ.ජ. වඩාලර් බිලියන 2.6ක වලස ඇස්වතවේන්තු කර ඇත. වකවස්ව වවතත්, වමම 

සංචිත ප්රමාණය තුළ චීන යුවාන් බිලියන 10ක (ආසන්න වශවයන් එ.ජ. වඩාලර් බිලියන 

1.5කට සමාන) අෙයකින් යුතු චීන මහජන බ ංකුව සමඟ ඇති කරෙත් ේවිපාර්වවික 

මුදල් හුවමාරු පහසුකම ඇතුළත් වනාවේ. සය මාසික වපර ද කවමහි දකවා ඇති පරිදි 

නව විවේශ විනිමය ල බීේ ආකර්ෂණය කරෙ නීම සඳහා රජය සහ මහ බ ංකුව විසින් 

අනුෙමනය කරනු ලබන  ක්රියාමාර්ෙ වේතුවවන් දළ නිල සංචිත ප්රමාණය වර්ධනය වනු 

ඇත යි අවේකෂා කරන අතර එමගින් ඉදිරි කාලය තුළදී විවේශීය අංශවේ ස්වථායීතාව 

ශකතිමත් වකවර්. 

ද ඩි මුදල් සහ ද්රරශීලතා ත්්ර ්ේු්රන් ්ර්ළඳ්තාළ ්තාලී අනුතාතිපක 

ඉහළ ගි: අතණ ය: සහ මුදල් ප්රසාණය: අඛණ්ඩර ඉහළ මට්ටමක තරතී 

2021 වසවර් අවෙෝස්වතු මාසවේදී සිදු කරන ලද මුදල් ප්රතිපත්තිය ද ඩි කිරීමට ප්රතිචාර 

වශවයන්, වබාවහෝ වවවළඳවපාළ ත න්පතු සහ ණය වපාලී අනුපාතික ඉහළ වොස්ව ඇත. 

තවද, ප්රාථමික වවන්වේසිවේදී ලංසු පිළිෙනු ලබන උපරිම ලලදා අනුපාතික ඉවත් කිරීමත් 

සමෙ රාජය සුරැකුේපත් මත ලලදා අනුපාතික සීග්ර වලස ඉහළ වොස්ව ඇත. 

වවවළඳවපාළ වපාලී අනුපාතික වමවලස ඉහළ යෑවමන් අනතුරුව ඉදිරි කාලය තුළදී 

වපාලී අනුපාතික ස ලකිය යුතු වලස ස්වථාවරවනු ඇත යි අවේකෂා වකවර්. අඩු වපාලී 

අනුපාතික වාතාවරණය මධයවේ ණය සඳහා වූ ඉල්ුම ඉහළ යෑම පිළිඹිබු කරමින්, 2021 

වසවර් අවෙෝස්වතු මාසවයන් අවසන් වූ මාස අට තුළදී වපෞේෙලික අංශය වවත ලබා දුන් 

ණය අවේකිත වලස ඉහළ ගිවේය. ආර්ික ක්රියාකාරකේ යථා තත්ත්වයට පත්ීම සහ 

ආර්ිකවේ ලලදායී හා අවශයතා  ඇති අංශ වවත ණය ස පයීම සඳහා ෙනු ලබන 
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ප්රයත්න සමෙ වසවර් ඉදිරි කාලය තුළදී ද ණය ප්රසාරණයීම අඛණ්ඩව පවතිනු ඇත යි 

අවේකෂා වකවර්. වේ අතර,රාජය අංශය විසින් බ ංකු පේධතිවයන් ලබා ෙත් ණය ද, 

විවවෂවයන්ම රජය විසින් ලබාෙත් ශුේධ ණය, 2021 වසවර් අවෙෝස්වතු මාසවයන් අවසන් 

වූ මාස අට තුළදී ස ලකිය යුතු වලස ඉහළ ගිවේය. ඉහළ වේශීය ණය ප්රසාරණයත් සමෙ 

පුළුල් මුදල් (M2b) ස පයුවේ වර්ධනය අඛණ්ඩව ඉහළ මට්ටමක ප වතිණි. 

්ගෝලී: රශ්:න් ඉහළ :මින් තරතිපන මිල ගයන් ්ේු්රන් උද්ධමන පීඩන 

දකනට ල ්ේ 

ඉහළ මට්ටමක පවතින ආහාර උේධමනය සහ ආහාර වනාවන කාණ්ඩවේ උේධමනය 

යේ ඉහළ යෑමක වාර්තා ී ම වේතුවවන් මෑත මාස කිහිපය තුළ උේධමනය ඉහළ ගිවේය. 

වෙෝලීය වවළඳ භාණ්ඩ මිල ඉහළ යෑම වේතුවවන් අතයවශය භාණ්ඩ කිහිපයක උපරිම 

සිල්ලර මිල ඉවත් කිරීමට රජයට සිදුවිණි. වමම වේතුව සහ වමමගින් ඇතිවන වසසු 

වවවළඳවපාළ මිල ෙණන් ඉහළ යෑම වේතුවවන් නුදුරු කාලීනව මතුපිට උේධමනය 

අවේකිත මට්ටේ වලින් තරමක වවනස්ව විය හ කිය. එව නි නුදුරු කාලීන ස පයුේ 

අංශවේ ප්රවණතා මුදල් ප්රතිපත්තිය ද ඩි කිරීමට බලවනාපාන අතර, වපාලී අනුපාතික 

සහ වවවළඳවපාළ ද්රවශීලතාව සේබන්ධවයන් මහ බ ංකුව විසින් ද නටමත් වෙන ඇති 

පියවර ම දි කාලීන ඉල්ුේ පීඩනයන්හි බලපෑම අවම කිරීමට උපකාරී වනු ඇත. 

ප්රතිපත්තිප ්තාලී අනුතාතිපක ද නට තරතිපන මට්ට්ේ තර්රා ග ්නයි  

ඉහත සඳහන් කළ පරිදි පවත්නා සහ අවේකිත සාර්ව ආර්ික ප්රවණතා ස ලකිල්ලට 

ෙනිමින්, ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික ද නට වයෝෙය මට්ටමක පවත්නා බව මුදල් 

මණ්ඩලවේ අදහස විය.  මහ බ ංකුව විසින් වේශීය හා වෙෝලීය සාර්ව ආර්ික සහ මූලය 

වවළඳවපාළ ප්රවණතා අඛණ්ඩව නිරීකෂණය කරනු ඇති අතර ආර්ිකය යථා 

තත්ත්වයට පත්ීම තිරසාරව පවත්වා ෙනිමින් සහ ඒ සඳහා සහාය දකවමින් නමයශීලී 

උේධමන ඉලකකකරණ රාමුව යටවත් ම දි කාලීනව අවේකිත පරාසවයහි උේධමනය 

පවත්වා ෙ නීවේ අරමුණ ඇතිව අවශය අවස්වථාවන්හිදී සුදුසු ක්රියාමාර්ෙ ෙ නීමට 

සුදානමින් සිටියි. 
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මුදල් ප්රතිපත්තිප තීණය:   ප්රතිපත්තිප ්තාලී අනුතාතිපක සහ රයර්ථාිතත 

සංචිත අනුතාත: ්නා්රන්ර තරතී. 

නිතය ත න්පතු පහසුකේ අනුපාතිකය (SDFR) සියයට 5.00 

නිතය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR) සියයට 6.00 

  

බ ංකු අනුපාතිකය  සියයට 9.00 

වයවස්වථාපිත සංචිත අනුපාතය (SRR) සියයට 4.00 

 

්තාණුරු සටහන  

 

මහ බ ංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතාවේ ප්රධානත්වවයන් 2021 ඔකවතෝබර්  

මස 14 ව නි දින වප.ව. 11.00ට ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ සන්ථාොරවේදී  මාධය හමුවක 

ප ව ත්වවන අතර එය ව ේස්වබුක සහ යූ ටියුේ ඔස්වවස්ව සජීීව විකාශය වකවර්. 

 

මීළඟ මුදල් ප්රතිපත්ති නිවේදනය 2021 වනාව ේබර් මස 25 ව නි දින නිකුත් කිරීමට 

නියමිතය. 
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ඇමුණුම 1 

 

සංඛයා සටහන 01: මූර්ත ද.්ද්.නි.්ේ රර්ධන: (තාරකාලික) 

 

ආර්ික 

කටයුු 

රාර්ික ලකෂයම: % ්රනස 

2020 2021 

තළමු 

කාර්ුර 

්දරන 

කාර්ුර 

්තරන 

කාර්ුර 

සි රන  

කාර්ුර රාර්ික 
තළමු 

කාර්ුර 

්දරන 

කාර්ුර 

තළමු  

අර්ධ:   

කෘිකාර්මික -6.5 -8.2 3.1 1.3 -2.4 6.1 8.1 7.1 

කාර්මික -7.9 -23.1 0.6 1.3 -6.9 5.5 22.1 12.1 

වස්වවා 2.9 -12.9 2.1 1.9 -1.5 3.0 7.5 5.1 

ද.වේ.නි -1.8 -16.4 1.3 1.3 -3.6 4.3 12.3 8.0 

                                                                                මූලයᱺ  ජනවල්ඛන හා සංඛයාවල්ඛන වදපාර්තවේන්තුව       

 

 

සංඛයා සටහන 02: උද්ධමන: 

මාස: 
්තබ 

21 

මාර් 

21 

අ්ේ 

21 

ම යි     

21 

ජූනි 

21 

ජූලි  

21 

අ්ගෝ 

21 

ස ේ 

21 

මුිතට 

උද්ධමන:  

(රාර්ික 

ලකෂයම: % 

්රනස) 

වකා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 
3.3 4.1 3.9 4.5 5.2 5.7 6.0 5.7 

ජා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
4.2 5.1 5.5 6.1 6.1 6.8 6.7 - 

මූලික 

උද්ධමන: 

(රාර්ික 

ලකෂයම: % 

්රනස) 

වකා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
2.6 3.1 3.0 3.2 3.2 3.7 4.1 5.0 

ජා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
4.1 4.3 4.1 4.2 4.1 4.4 4.7 - 

                                                                                                                             මූලයᱺ  ජනවල්ඛන හා සංඛයාවල්ඛන වදපාර්තවේන්තුව       
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සංඛයා සටහන 03: මුදල් අංශ්ේ ප්රරයතා (තාරකාලික) 

දර්ශක: 

ප්රමාය: (රුිත:ල් බිලි:න) 

්දස    

20 

ජන  

21 

්තබ   

21 

මාර්  

21 

අ්ේ   

21 

ම යි  

21 

ජූනි  

21 

ජූලි  

21 

අ්ගෝ  

21 

සංචිත මුදල් 964 976 978 1,029 1,031 1,036 1,065 1,064 1,089 

පුළුල් මුදල් ස පයුම  (M2b) 9,406 9,533 9,651 9,839 9,947 10,033 10,165 10,304 10,514 

    ශුේධ විවේශීය වත්කේ (209) (321) (386) (430) (431) (429) (481) (699) (701) 

    ශුේධ වේශීය වත්කේ 9,615 9,854 10,037 10,269 10,378 10,462 10,646 11,003 11,215 

         රජය වවත ලබා දුන් ශුේධ ණය 4,548 4,758 4,793 5,005 4,965 5,024 5,195 5,513 5,682 

         රාජය සංස්වථා සඳහා ලබා දුන් 

ණය 
1,002 1,058 1,080 1,098 1,093 1,113 1,132 1,141 1,137 

         වපෞේෙලික අංශය වවත ලබා 

දුන් ණය 
6,171 6,197 6,276 6,388 6,446 6,501 6,585 6,661 6,796 

පුළුල් මුදල් ස පයුම  (M4)  11,462 11,643 11,790 12,010 12,154 12,265 12,402 12,563 12,790 

                                                                                                                                                                                                     මූලයᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 
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සංඛයා සටහන 04: ්තාලී අනුතාතිපක 

්තාලී අනුතාතිපක (%) 

2021        

අ්ේ 

අරසාන:ට 

2021     

ම යි  

අරසාන:ට 

2021 

ජූනි  

අරසාන:ට 

2021         

ජූලි           

අරසාන:ට  

2021 

අ්ගෝ 

අරසාන:ට 

2021         

ස ේ         

අරසාන:ට  

2021         

ඔක 13 

දිනට  

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකු්  ප්රතිපත්තිප ්තාලී අනුතාතිපක 

   නිතය ත න්පතු පහසුකේ අනුපාතිකය 4.50 4.50 4.50 4.50 5.00 5.00 5.00 

   නිතය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය 5.50 5.50 5.50 5.50 6.00 6.00 6.00 

බරිත සාමානය ඒකෂය මුදල් 

අනුතාතිපක: (AWCMR) 
4.64 4.66 4.93 5.10 5.79 5.94 5.92 

භාණ්ඩාගාණ බිල්ත් ඵලදා අනුතාතිපක (ප්රාථමික ්රළඳ්තාළ) 

   දින 91 5.11 5.13 5.18 5.22 5.87 6.70 8.04 

   දින 182 5.14 5.14 5.19 5.23 5.90 6.99 7.20(අ) 

   දින 364 5.18 5.18 5.23 5.25 5.93 7.01 7.28(අ) 

ය: අනුතාතිපක 

බරිත සාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාතිකය 

(AWPR) (සතිපතා) 
5.86 5.65 5.51 5.76 6.01 6.42 6.71(ආ) 

බරිත සාමානය ණය අනුපාතිකය (AWLR) 9.73 9.64 9.50 9.45 9.38 - - 

බරිත සාමානය නව ණය අනුපාතිකය 

(AWNLR) 
7.95 7.74 7.47 8.09 8.04 - - 

ත න්තු අනුතාතිපක 

බරිත සාමානය ත න්පතු අනුපාතිකය 

(AWDR) 
5.07 4.97 4.87 4.77 4.75 4.75 - 

බරිත සාමානය ස්වථාවර ත න්පතු 

අනුපාතිකය (AWFDR) 
6.09 5.94 5.82 5.67 5.62 5.64 - 

බරිත සාමානය නව ත න්පතු 

අනුපාතිකය (AWNDR) 
4.77 4.77 4.98 4.99 5.19 - - 

බරිත සාමානය නව ස්වථාවර ත න්පතු 

අනුපාතිකය (AWNFDR) 
4.92 4.90 5.10 5.15 5.35 - - 

(අ) 2021 වසවර් ඔකවතෝබර් මස 06 වන දින ප වති වවන්වේසිවේ ලලදා අනුපාතිකය                                                              මූලයᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

(ආ) 2021 වසවර් ඔකවතෝබර් මස 08 වන දිවනන් අවසන් වන සතිය සඳහා                                                                                                                                                        

 


