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 මුදල් ප්රතිපත්තති විවරණය: අංක 08-2021 න ොවැම්බර්  

 

ශ්රී ලංකො මහ බැංකුව ප්රතිපත්තති නපොලී අනුපොතික 

දැ ට පවති  මට්ටනම් පවත්තවොගනී 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2021 ව ාව ම්බර් මස 24 ව නි දි  ප වති රැස්වීවම්දී ශ්රී 

ලංකා මහ බ ංකුවේ නිත්ය ත් න්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිත්ය ණය පහසුකම් 

අනුපාතිකය (SLFR), පිළිවවළින්, සියයට 5.00 සහ සියයට 6.00 වලස ද  ට පවති  මට්ටවම් 

පවත්වාවෙ  යෑමට තීරණය කවේය. වේශීය සහ වෙෝලීය වශවයන් ව  සාර්ව ආර්ික 

ත්ත්ත්වයන් සහ අවේක්ෂිත් වර්ධ යන් ම ාව සලකා බ ලීවමන් අ තුරුව මුදල් මණ්ඩලය වමම 

තීරණයට එළඹුණි. ප්රධාන වශයෙන් සැපයුම් අවහිරතා සහ ය ෝලීෙ යවළඳ භාණ්ඩ මිල ඉහළ 

ෙෑම යේතුයවන් මෑතකාලීනව උද්ධමනෙ ඉහළ ෙෑම මුදල් මණ්ඩලෙ නිරීක්ෂණෙ කළ අතර, ඉදිරි 

කාලය තුළදී ආර්ිකයට එහි විභව මට්ටම කරා ළඟාීම සඳහා සහාය ව  අත්රම, සුදුසු 

ක්රියාමාර්ෙ මගින් ම දි කාලී ව උේධම ය ඉලක්ෂකෙත් මට්ටවම් පවත්වා ෙ නීම සඳහා ව  සිය 

ක පීම මුදල් මණ්ඩලය   වත් අවධාරණය කර  ලදී. 

ශ්රී ලංකොනේ ආර්ිකය ක්රමනයන් යථො තත්තත්තවයට පත්තනවමින් පවතී 

රාජ්ය මූලය සහ මුදල් උත්වත්ජ්ක ක්රියාමාර්ෙවල සහායවයන් ශ්රී ලංකා ආර්ිකය 2021 වසවර් 

පළමු භාෙය තුළදී වේෙවයන් යථා ත්ත්ත්වයට පත් ීමක්ෂ වපන්නුම් කවේය. යකාවිඩ්-19 

වසං තෙ නැවත වයාප්ත වීම සහ එහි බලපෑයමන් නිෂ්පාදන කටයුතුවලට ඇතිවූ අවහිරතා 

වේතුවවන් 2021 වසයේ තුන්වන කාේතුයේදී දැනට පවතින ආේික කටයුතු ෙථා තත්තත්තවෙට 

පත්ත වීම සඳහා තරමක්ුරට බලපා ඇති බව යපන්ුම් කරයි. යකයේ යවතත්ත, සාවේක්ෂෂව 

ඉක්ෂමනින් ොවත්තකාලීනවන දේශක මගින් වපන්නුම් කර  පරිදි ආේික ක්රිොකාරකම් 

යේ යෙන් ෙථා තත්තත්තවෙට පත්තයවමින් පවතී. 2021 ඔක්යතෝබේ මාසයේදී යකාවිඩ්-19 ආශ්රිත 

සංචරණ සීමා ඉවත්ත කිරීම සහ රටපුරා සාේථකව යකාවිඩ්-19 එන්නත්තකරණෙ ක්රිොත්තමක කිරීම 

ඉදිරි කාලසීමාව තුළ ආේික ක්රිොකාරකම් සඳහා උපකාරී වු ඇත. මූේත දළ යද්ශීෙ 

නිෂ්පාදිතෙ 2021 වසර තුළදී සිෙෙට 5කින් පමණ වේධනෙ වු ඇතැයි පුයරෝකථනෙ කර ඇති 

අතර, ය ෝලීෙ සහ යද්ශීෙ වශයෙන් යකාවිඩ්-19 ආසාදිත්යන්වේ අඛණ්ඩ වැඩිවීම යමම 

අයප්ක්ෂාවට ෙම් ුරකට බලපෑම් ඇති කරු ඇත. 

දැඩි අභිය ෝග මධ්යනේ විනේශීය අංශය ශක්තිමත්ව පවතී 

යවළඳ භාණ්ඩ අපනෙන ආදාෙම 2021 වසයේ සැප්තැම්බේ මාසයේදී අඛණ්ඩව සිේවන වරටත්ත 

එ.ජ. යඩාලේ බිලිෙන 1 ඉක්මවා වාේතා කරමින් ශක්තිමත්ත යලස පැවතුණි. යවළඳ භාණ්ඩ 

අපනෙන යමයතක් වාේතා කර ඇති ඉහළම අ ෙ 2021 වසයේ ඔක්යතෝබේ මාසයේදී වාේතා 

කර ඇති බව මූලික දත්තත මගින් යපන්ුම් කරයි. ආනෙන විෙදම්ද ඉහළ ගිෙ අතර, 2021 වසයේ 

ආර්ික පර්නේෂණ නදපොර්තනම්න්ුව  

2021 න ොවැම්බර් මස 25 දි  
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සැප්තැම්බේ මාසයෙන් අවසන් වූ මාස නවෙ තුළ යවළඳ හිඟෙ යපර වසයේ අුරූප 

කාලපරිච්යේදෙට සායප්ක්ෂව පුළුල් විෙ. සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීමත්ත සමඟ සංචාරක අංශෙ 

සැලකිෙ යුතු යලස ෙථා තත්තත්තවෙට පත්ීමක්ෂ යපන්ුම් යකයේ. මෑත මාසවල වියද්ශ යේවා 

නියුක්තිකයින්යේ යේෂණ ලැබීම් අඩු වුවද, ශ්රම සංක්රමණෙ අඛණ්ඩව ඉහළ ෙෑම සහ විධිමත්ත 

මාේ  හරහා යේෂණ ප්රවාහවලට පහසුකම් සැලසීමට ෙන් ා ප්රෙත්තන යේතුයවන් ඉදිරි කාලෙ 

තුළ එහි ෙථා තත්තත්තවෙට පත්ත වීමක් අයප්ක්ෂා යකයේ. 2021 වසයේ යම් දක්වා කාලෙ තුළ එ.ජ. 

යඩාලරෙට සායප්ක්ෂව ශ්රී ලංකා රුපිෙල අවප්රමාණෙ වීම සිෙෙට 7.2ක් යලස වාේතා යේ. පසුගිෙ 

මාස තුන තුළ විනිමෙ අුපාතිකෙ එ.ජ්. වඩාලරයට සාවේක්ෂෂව රුපිෙල් 200-203 අතර 

මට්ටම්වල ේථාවරව පැවතුණි. යම් අතර, 2021 වසයේ ඔක්යතෝබේ මස අවසානෙ වන විට දළ නිල 

සංචිත ප්රමාණෙ එ.ජ. යඩාලේ බිලිෙන 2.3ක් යලස ඇේතයම්න්තු කර ඇත. යකයේ යවතත්ත, යමම 

සංචිත ප්රමාණෙ තුළ චීන මහජන බැංකුව සමඟ ඇති කර ත්ත චීන යුවාන් බිලිෙන 10ක (ආසන්න 

වශයෙන් එ.ජ. යඩාලේ බිලිෙන 1.5කට සමාන) ද්වීපාේවවික මුදල් හුවමාරු පහසුකම ඇතුළත්ත 

යනායේ. තවද, නව වියද්ශ විනිමෙ ලැබීම් ආකේෂණෙ කර  ැනීම සඳහා රජෙ සහ මහ බැංකුව 

විසින්  ු ලැබූ ක්රිොමාේ  යමන්ම මූලය අංශෙ ඇතුළු යපෞද් ලික අංශෙ යවත අයප්ක්ිත 

ලැබීම් මගින් දළ නිල සංචිත ප්රමාණෙ ඉහළ නැංයවු ඇතැයි අයප්ක්ෂා කරන අතර, එමගින් ඉදිරි 

කාලෙ තුළ විවේශීය අංශෙ ශක්තිමත්ත වු ඇත. වියවෂයෙන්ම, අපනෙන ආදාෙම් ශ්රී ලංකා 

රුපිෙල්වලට පරිවර්ත් ය ීවම් ස ලකිය යුතු වර්ධ යක්ෂ දක්නට ලැයබන අතර, සෙ මාසික යපර 

දැක්යමහි අයප්ක්ිත ඉලක්ෂකයන්ට අුකූලව රජෙ සහ මහ බැංකුව වියද්ශීෙ පාේවවෙන් සමඟ 

සාකච්ඡා අඛණ්ඩව සිු කරමින් පවතී. 

දැඩි මුදල් තත්ත්ව නවළඳනපොළ යවත සම්ප්යේෂණ  වීම පිළිබිඹු කරමින් නවළඳනපොළ 

යපොලී අනුපොික ඉහළ යගොස් ඇත 

දැඩි මුදල් සහ ද්රවශීලතා තත්තත්තවෙන්ට ප්රතිචාර දක්වමින් යබායහෝ වවළඳවපාළ ණෙ යපාලී 

අුපාතික ඉහළ ය ාේ ඇත. සැලකිෙ යුතු යලස ඉහළ ගිෙ රජයේ සුරැකුම්පත්ත මත ඵලදා 

අුපාතික, වේධනෙ වූ වවළඳවපාළ තත්තත්තව පිළිබිඹු කරමින් ප්රාථමික යවන්යද්සිවල වැඩි දියුණු 

වූ දාෙකත්තවෙන් සමඟ ේථාවර වී ඇත. යම් අතර, ලිහිල් මුදල් තත්තත්තව ෙටයත්ත සැලකිෙ යුතු යලස 

ඉහළ ගිෙ යපෞද් ලික අංශෙට ලබා ුන් ණෙ වේධනෙ, 2021 සැප්තැම්බේ මාසයේදී තරමක් අඩු 

වී ඇත. යකයේ යවතත්ත, ආේිකෙ ෙථා තත්තත්තවෙට පත්තවීම සඳහා සහාෙ සපයමින් 

වියවෂයෙන්ම ආේිකයේ කේමාන්ත සහ යේවා අංශ යවත ණෙ ප්රවාහෙන් සැලකිෙ යුතු යලස 

වැඩිදියුණු වී ඇති බව 2021 සැප්තැම්බේ මාසයෙන් අවසන් වූ මාස නවෙක කාලෙ සඳහා වන 

දත්තත මගින් යපන්ුම් කරයි. යම් අතර, රාජය අංශෙ විසින් බැංකු පද්ධතියෙන් ලබා ත්ත ණෙ ද, 

වියවෂයෙන්ම රජෙට ලබා ුන් ශුද්ධ ණෙ අඛණ්ඩව ඉහළ ගියේෙ. සමේතෙක් වශයෙන්, 

යපෞද් ලික අංශයට ලබා දුන් ණෙ ප්රසාරණෙ අඩු වීම සහ බැංකු පද්ධතියේ ශුද්ධ වියද්ශීෙ 

වත්තකම්වල අඩු වීමට අුරූපව, 2021 සැප්තැම්බේ මාසයේදී පුළුල් මුදල් වේධනෙ (M2b) මන්ද ාමී 

විෙ. 

ප්රධ්ො  වශනයන් සැපයුම් අංශනේ අවහිරතො සහ ජොතයන්තර නවළඳ භොණ්ඩ මිල 

ගණන් ඉහළ යෑම නේුනවන් උේධ්ම ය මෑත කොලී ව ඉහළ ගිනේය 

ආේිකයේ සමේත ඉල්ුම් තත්තත්තව ක්රමයෙන් ඉහළ ෙෑම යමන්ම සැපයුම් අංශයේ අවහිරතා, 

යද්ශීෙ මිල පාලන ඉවත්ත කීරීම සහ ඉහළ ෙන ය ෝලීෙ බලශක්ති හා අව කුත් යවළඳ භාණ්ඩ 

මිල  ණන් වල බලපෑම පිළිඹිබු කරමින් පරිපාලිත මිල  ණන් කිහිපෙක සිු වූ ඉහළ යෑම් 

යේතුයවන් උද්ධමනෙ මෑත කාලීනව ඉලක්ක ත මට්ටමට වඩා ඉහළ ය ාේ ඇත. ුුරු 
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අනා තයේදී මතුපිට උද්ධමනෙ තවුරටත්ත ඉහළ ෙෑයම් හැකිොවක් ප වතුණද එවැනි 

විචලනෙන් තාවකාලික වු ඇතැයි අයප්ක්ෂා කරයි. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් දැනට ය න 

ඇති මුදල් ප්රතිපත්තති ක්රිොමාේ , අධික ඉල්ුම් පීඩන සමනෙ කිරීමට සහ අහිතකර උද්ධමන 

අයප්ක්ෂා ඇතිවීම ව ළ ක්ෂීමට උපකාරී වු ඇත. 

ප්රතිපත්තති නපොලී අනුපොතික දැ ට පවති  මට්ටනම් පවත්තවො ගැන යි  

ඉහත් සඳහන් කළ පරිදි පවත් ා සහ අවේක්ෂිත් සාර්ව ආර්ික ප්රවණත්ා ස ලකිල්ලට ෙනිමින්, 

ද  ට පවත් ා ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික වයෝෙය බව මුදල් මණ්ඩලවේ අදහස විය.  මහ 

බ ංකුව විසින් වේශීය හා වෙෝලීය සාර්ව ආර්ික සහ මූලය වවළඳවපාළ ප්රවණත්ා පිළිබඳ 

සුපරික්ෂෂාකාරී යවමින් ඒවා අඛණ්ඩව නිරීක්ෂෂණය කරනු ඇති අත්ර වියද්ශීෙ අංශයේ ේථායී බව 

සහතික කරමින්, අයප්ක්ිත පරාසයෙහි උද්ධමනෙ පවත්තවා  නිමින් සහ ආර්ිකය තිරසාර 

යලස යථා ත්ත්ත්වයට පත්ීමට සහාෙ වීම ෙන අරමුණ ඇතිව අවශය අවස්වථාවන්හිදී සුදුසු 

ක්රියාමාර්ෙ  ු ඇත. 

 

මුදල් ප්රතිපත්තති තීරණය : ප්රතිපත්තති නපොලී අනුපොතික සහ වයවස්ථොපිත සංචිත 

අනුපොතය න ොනව ස්ව පවතී 

නිත්ය ත් න්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) සියයට 5.00 

නිත්ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR) සියයට 6.00 
 

 

බ ංකු අනුපාතිකය  සියයට 9.00 

වයවස්වථාපිත් සංචිත් අනුපාත්ය (SRR) සියයට 4.00 

 

නතොරුරු සටහ : 

 

මහ බ ංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහත්ාවේ ප්රධා ත්වවයන් 2021 ව ාව ම්බර් මස 25 

ව නි දි  වප.ව. 11.00ට ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ සන්ථාොරවේදී  මාධය හමුවක්ෂ ප ව ත්වව  අත්ර 

එය ව ේස්වුක්ෂ සහ යූ ටියුබ් ඔස්වවස්ව සජීීව විකාශය වකවර්. 

 

2022 වසර සඳහා වන පළමු මුදල් ප්රතිපත්තති නියේදනෙ නිකුත්ත කරන දිනෙ ඉදිරියේදී ප්රකාශෙට 

පත්ත කිරීමට නිෙමිතෙ. 
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ඇමුණුම 1 

සංඛ්යො සටහ  01: උේධ්ම ය 

මොසය 
මොර් 

21 

අනේ 

21 

මැයි     

21 

ජූනි 

21 

ජූලි  

21 

අනගෝ 

21 

සැප් 

21 

ඔක් 

21 

මුපිට 

උේධ්ම ය  

(වොර්ික 

ලක්ෂයමය % 

නව ස) 

වකා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 
4.1 3.9 4.5 5.2 5.7 6.0 5.7 7.6 

ජ්ා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
5.1 5.5 6.1 6.1 6.8 6.7 6.2 8.3 

මූලික 

උේධ්ම ය 

(වොර්ික 

ලක්ෂයමය % 

නව ස) 

වකා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
3.1 3.0 3.2 3.2 3.7 4.1 5.0 6.3 

ජ්ා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
4.3 4.1 4.2 4.1 4.4 4.7 4.8 7.2 

                                                                                                                              මූලයᱺ  ජ් වල්ඛ  හා සංඛයාවල්ඛ  වදපාර්ත්වම්න්තුව       

 

                                                                                                                     

 

සංඛ්යො සටහ  02: මුදල් අංශනේ ප්රවණතො (තොවකොලික) 

දර්ශකය 

ප්රමොණය (රුපියල් බිලිය ) 

ජ   

21 

නපබ   

21 

මොර්  

21 

අනේ   

21 

මැයි  

21 

ජූනි  

21 

ජූලි  

21 

අනගෝ  

21 

සැප්  

21 

සංචිත් මුදල් 976 978 1,029 1,031 1,036 1,065 1,064 1,089 1,296 

පුළුල් මුදල් ස පයුම  (M2b) 9,533 9,651 9,839 9,947 10,033 10,165 10,304 10,514 10,488 

    ශුේධ විවේශීය වත්කම් (321) (386) (430) (431) (429) (481) (699) (701) (722) 

    ශුේධ වේශීය වත්කම් 9,854 10,037 10,269 10,378 10,462 10,646 11,003 11,215 11,210 

         රජ්ය වවත් ලබා දුන් ශුේධ ණය 4,758 4,793 5,005 4,965 5,024 5,195 5,513 5,682 5,792 

         රාජ්ය සංස්වථා සඳහා ලබා දුන් 

ණය 
1,058 1,080 1,098 1,093 1,113 1,132 1,141 1,137 1,123 

         වපෞේෙලික අංශය වවත් ලබා 

දුන් ණය 
6,197 6,276 6,388 6,446 6,501 6,585 6,661 6,796 6,825 

පුළුල් මුදල් ස පයුම  (M4)  11,643 11,790 12,010 12,154 12,265 12,402 12,563 12,790 12,742 

                                                                                                                                                                                                     මූලයᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 
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සංඛ්යො සටහ  03: නපොලී අනුපොතික 

නපොලී අනුපොතික (%) 

2021     

මැයි  

අවසො යට 

2021 

ජූනි  

අවසො යට 

2021         

ජූලි           

අවසො යට  

2021 

අනගෝ 

අවසො යට 

2021         

සැප්         

අවසො යට  

2021         

ඔක්         

අවසො යට 

2021         

න ොවැ 24 

දි ට  

ශ්රී ලංකො මහ බැංකුනේ ප්රධොන ප්රතිපත්තති නපොලී අනුපොතික 

   නිත්ය ත් න්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය 4.50 4.50 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 

   නිත්ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය 5.50 5.50 5.50 6.00 6.00 6.00 6.00 

බරිත සොමො ය ඒක්ෂණ මුදල් 

අනුපොතිකය (AWCMR) 
4.66 4.93 5.10 5.79 5.94 5.93 5.92 

භොණ්ඩොගොර බිල්පත්ත ඵලදො අනුපොතික (ප්රොථමික නවළඳනපොළ) 

   දි  91 5.13 5.18 5.22 5.87 6.70 8.43 7.53 

   දි  182 5.14 5.19 5.23 5.90 6.99 8.16 8.02 

   දි  364 5.18 5.23 5.25 5.93 7.01 8.18 8.16 

ණය අනුපොතික 

බරිත් සාමා ය ප්රමුඛ ණය අනුපාතිකය 

(AWPR) (සතිපත්ා) 
5.65 5.51 5.76 6.01 6.42 7.82 8.03 (අ) 

බරිත් සාමා ය ණය අනුපාතිකය (AWLR) 9.64 9.50 9.45 9.38 9.37 - - 

බරිත් සාමා ය  ව ණය අනුපාතිකය 

(AWNLR) 
7.74 7.47 8.09 8.04 8.14 - - 

තැන්පු අනුපොතික 

බරිත් සාමා ය ත් න්පතු අනුපාතිකය 

(AWDR) 
4.97 4.87 4.77 4.75 4.75 4.79 - 

බරිත් සාමා ය ස්වථාවර ත් න්පතු 

අනුපාතිකය (AWFDR) 
5.94 5.82 5.67 5.62 5.64 5.70 - 

බරිත් සාමා ය  ව ත් න්පතු 

අනුපාතිකය (AWNDR) 
4.77 4.98 4.99 5.19 5.53 - - 

බරිත් සාමා ය  ව ස්වථාවර ත් න්පතු 

අනුපාතිකය (AWNFDR) 
4.90 5.10 5.15 5.35 5.69 - - 

(අ) 2021 වසවර් ව ාව ම්බර් මස 19 ව  දිව න් අවසන් ව  සතිය සඳහා                                                                      මූලයᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

 


