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 මුදල් ප්රතිපත්තති විවරණය: අංක 01-2022 ජනවාරි 
 

සාර්ව ආර්ික ස්ථායීතාව ශක්තතිමත්ත කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

තවදුරටත්ත ප්රතිපත්තති ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්තමක කරයි 

 

තාවකාලික පසුබෑමකින් පසුව ආර්ික ක්රියාකාරකම් ක්රමයයන් යථා තත්තත්තවයට 

පත්ත වනු ඇත යි අයේක්තෂා යකයර් 

ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව විසින්ත නිකුත් කරන ලෙ ෙත්ත අනුව, ලකාවිඩ්-

19 වසංගතලේ ුන්තවන රැේලලහි වයාප්තිය සහ එය පාලනය කිරීමට ගත් ක්රියාමාර්ග 

ලේුලවන්ත බාධා වූ ලේශීය ආර්ික කටයුු, 2021 වසලර් ුන්තවන කාර්ුව ුළදී  වාර්ික 

ලක්ෂ්යමය පෙනම මත සියයට 1.5කින්ත  සංලකෝචනය වී  ඇි බව ඇස්තලේන්තු කර ඇත. ලකලස් 

ලවතත්, ප්රධාන ෙර්ශක කිහිපයක්ෂ් මගින්ත ලපන්තනුේ කරන පරිදි ආර්ික කටයුු සාමානයකරණය 

වීම ලමන්තම, රජලේ සාර්ථක එන්තනත් කිරීලේ වැඩපිළිලවළත් සමඟ 2021 වසලර් අවසාන 

භාගලේදී ආර්ික ක්රියාකාරකේ යථා තත්ත්වයට පත්වීමක්ෂ් ලපන්තනුේ ලකලර්. ඒ අනුව 2021 

වසලර්දී ශ්රී ලංකා ආර්ිකය සියයට 4.0 ක පමණ වර්ධනයක්ෂ් වාර්තා කරනු ඇතැයි අලප්තක්ෂ්ා 

ලකලර්. 

ද ඩි අභියයෝග මධ්යයේ වියේශීය අංශය ශක්තතිමත්තව පවතී 

 

ලගෝලීය ආර්ික ක්රියාකාරකේ සාමානයකරණය වීම ලේුලවන්ත 2021 වසලර් ජූනි මාසලේ සිට 

අඛණ්ඩව මාසික අපනයන එ.ජ. ලඩාලර් බිලියන 1ක සීමාව පසු කිරීමත් සමඟ අපනයන 

ක්රියාකාරීත්වලයහි සැලකිය යුතු වර්ධනයක්ෂ් ෙක්ෂ්නට ලැබුණි. ලේ අතර, ලගෝලීය මිල ගණන්ත ඉහළ 

යෑම, අතරමැදි භාණ්ඩ සඳහා වන ඉේුම, සහ පාරිලභෝගික භාණ්ඩ සඳහා අලප්තක්ෂ්ිත මට්ටමට 

වඩා වැඩි ඉේුම යේ දුරකට පිළිබිඹු කරමින්ත ආනයන වියෙේ සැලකිය යුු ලලස ඉහළ ගිලේය. 

අඩු පිරිවැයක්ෂ් සහිත ණය ලබා ගැනීලේ හැකියාවෙ ආනයනවල වැඩිවීම සඳහා ලේු වූ අතර, එය 

2021 වසලර්දී ලවළඳ හිඟය, වසංගතයට ලපර පැවි මට්ටේ ෙක්ෂ්වා පුළුේ වීමට ලේු විය. ලේ 

අතර, මෑත මාසවල සංචාරකයින්තලේ පැමිණීේ ඉහළ යෑමත් සමඟ සංචාරක ක්ෂ්ලේත්රය වර්ධනය 

ලවමින්ත පවින බව ෙක්ෂ්නට ලැලේ. 2021 වසලර් අවසාන භාගලේදී විලේශ ලස්වා 

ආර්ික පර්යේෂණ යදපාර්තයම්න්ුව  

2022 ජනවාරි මස 20 දින 
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නියුක්ෂ්ිකයින්තලේ ලේණ ලැබීේ තරමක්ෂ් අඩු වී ඇතත්, විලේ දිරිගැන්තවීේ ලයෝජනා ක්රම 

හඳුන්තවාදීම සහ නීිවිලරෝධී මුෙේ හුවමාරු කිරීේ මැඩලීම සඳහා බලධාරීන්ත විසින්ත ලගන ඇි 

ක්රියාමාර්ග ලේුලවන්ත විධිමත් මාර්ග හරහා මුෙේ ලේණ කිරීම සඳහා නව උනන්තදුවක්ෂ් ඇි වී 

ිලේ. 2021 වසලර්දී ශ්රී ලංකා රුපියල එ.ජ. ලඩාලරයට සාලප්තක්ෂ්ව සියයට 7.0කින්ත අවප්රමාණය වූ 

අතර, 2022 වසලර් ලේ ෙක්ෂ්වා කාලය ුළදී එය සමස්තයක්ෂ් ලලස ස්ථාවරව පවතී.  එලස්ම, 2022 

වසලර් ජනවාරි 18 වැනි දින එ.ජ. ලඩාලර් මිලියන 500ක ජාතයන්තතර ස්වවරීත්ව බැඳුේකරය 

නියමිත දිනට පියවීමට මහ බැංකුවට හැකි විය. 2021 වසර අවසානය වන විට ෙළ නිල සංචිත 

එ.ජ. ලඩාලර් බිලියන 3.1ක්ෂ් ලලස ඇස්තලේන්තු කර ඇත. 

ප ෞද්ගලික අංශය පෙත ලබා දුන් ණය ප්රොහ අඛණ්ඩෙ ෙර්ධනය පේ 

2021 සැප්තැම්බර් සහ ඔක්තෝබර් මාසවලදී මන්දගාමී වූ ් ෞද්ගලික අංශය ්වත ලබා දුන් 

ණය, ආනයන මූලයනය කිරීමට ලබා ගත් ණය ප්රවාහයන්්ේ වැඩි වීම යම් දුරකට පිළිබිඹු කරමින් 

මෑතකදී වර්ධනය විය. ්ම් අතර, රාජ්ය අංශය විසින් බැංකු  ද්ධති්යන් ලබා ගත් ණය, 

වි්ේෂ්යන් රජ්යට ලබා දුන් ශුද්ධ ණය අඛණ්ඩව ඉහළ ගි්ේය. මෑතකදී බැංකු  ද්ධති්ේ ශුද්ධ 

වි්ද්ශීය වත්කම්  හළ යෑමත් සමග යම් අඩුවීමක නිරීකෂණය කළද, ්ද්ශීය ණය ප්රමාණලයහි 

සැලකිය යුතු වර්ධනයත් සමඟ 2021 ්නාවැම්බර් අවසානය වන විට පුළුල් මුදල් වර්ධනය (M2b) 

ඉහළ මට්ටමක  ැවතුණි. ්ම් අතර, ්බා්හෝ ්වළඳ් ාළ ණය ් ාලී අනු ාතික ඉහළ ්ගාස් 

ඇති අතර, තැන් තු ් ාලී අනු ාතිකද අඩු ප්රමාණයකින් වුවද ඉහළ ්ගාස් ඇත. තවද, රජ්්ේ 

සුරැකුම් ත් ප්රාථමික ්වන්්ද්සිවලදී ඉහළ ්වළඳ් ාළ සහභාගීත්වය මධය්ේ, රජ්්ේ 

සුරැකුම් ත් මත ඵලදා අනු ාතිකද ඉහළ ්ගාස් ඇත. 

ඇති විය හැකි ඉල්ලුම් පීඩන මධයපේ වුෙද පද්ශීය මිල පීඩන සඳහා සැ යුම් අංශපේ 

සාධක ප්රධාන ෙශපයන් පේතු වී ඇත  

සැ යුම් අංශ්ේ අවහිරතා සහ  රි ාලිත ්ද්ශීය මිල ගණන් ඉහළ නැංවීම ලමන්තම මූලික 

උද්ධමනය ඉහළ යෑම හරහා පිළිබිඹු වන ආර්ික්ේ යටිදැරි ඉල්ුම් තත්ත්ව ශකතිමත් වීම, 

්ද්ශීය උද්ධමන පීඩන සඳහා අඛණ්ඩව ්ේතු විය. සැ යුම මත  දනම් වූ මිල පීඩන තාවකාලික 

වනු ඇතැයි අ්ප්කෂා කරන අතරම ඇති විය හැකි ඉල්ුම මත  දනම් වූ උද්ධමන පීඩන 

්ේතු්වන් ඉදිරි ෙැක්ෂ්මකින්ත යුු මුදල් ප්රති ත්ති ක්රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීමට මහ බැංකුව 

්යාමු වූ අතර, එමගින් උද්ධමන අ්ප්කෂා  ාලනය කිරීමටද හැකි වනු ඇත.  
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මුදල්ල සහ අපනකුත් ප්රති ත්ති ක්රියාමාර්ග මගින් සාර්ෙ ආර්ික ස්ථායීතාෙ ශක්තතිමත් 

කිරීමට අපේක්තෂා පකපර් 

පවත්නා සහ අ්ප්කිත සාර්ව ආර්ික වර්ධනයන් සැලකිල්ලට ගනිමින්, සාර්ව ආර්ික 

ස්ථායීතාවය ශක්ෂ්ිමත් කිරීලේ අරමුණින්ත යුුව ශ්රී ලංකා මහ බැංකුලේ මුෙේ මණ්ඩලය 2022 

ජනවාරි මස 19 වැනි දින පැවි රැස්වීලේදී ප්රිපත්ි ක්රියාමාර්ග කිහිපයක්ෂ් ක්රියාත්මක කිරීමට 

තීරණය කලේය. ඒ අනුව, මුෙේ මණ්ඩලය විසින්ත පහත සඳහන්ත ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මක කිරීමට 

තීරණය කරන ලදී. 

(අ) ශ්රී ලංකා මහ බැංකුලේ නිතය තැන්තපු පහසුකේ අනුපාිකය (SDFR) සහ නිතය ණය   

පහසුකේ අනුපාිකය (SLFR) පෙනේ අංක 50 බැගින්ත පිළිලවළින්ත, සියයට 5.50 සහ සියයට 6.50 

ෙක්ෂ්වා ඉහළ නැංවීම;  

(ආ) ඉන්තධන මිලදී ගැනීේ සඳහා වන අතයවශය ආනයන බිේපත් මූලයනය කිරීම බලපත්රලාභී 

බැංකු අතර ඔවුන්තලේ විලේශ විනිමය ලැබීේවලට සමානුපාිකව ලබො හැරීම; 

(ඇ) ශ්රී ලංකාලවන්ත පිටත පදිංචි පුේගලයන්තට සපයනු ලබන ලස්වාවන්ත සඳහා විලේශ විනිමය 

පමණක්ෂ් භාර ගන්තනා ලලස සියුම ලියාපදිංචි සංචාරක ආයතනවලට අනිවාර්යය කිරීම;  

(ඈ) “විලේශ ලස්වා නියුක්ෂ්ිකයන්තලේ ලේණ සඳහා දිරි දීමනා ලයෝජනා ක්රමය” යටලත් විලේශ 

ලේණ සඳහා එ. ජ. ලඩාලරයක්ෂ් සඳහා රුපියේ 2.00ක්ෂ් වන දිරි දීමනාවට අමතරව ලබා දුන්ත 

එ. ජ. ලඩාලරයට රුපියේ 8.00ක්ෂ් වූ අමතර දිරි දීමනාව 2022 අලේේ මස 30 වැනි දින ෙක්ෂ්වා දීර්ඝ 

කිරීම, 2022 ලපබරවාරි මස 01 වැනි දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි බලපත්රලාභී බැංකු සහ 

අලනකුත් විධිමත් ක්රම ඔස්ලස් රුපියේ ගිණුේ ලවත මුෙේ ලේණය කිරීලේදී ශ්රී ලාංකික 

විලේශගත ශ්රමිකයන්තලගන්ත අයකරනු ලබන ගනුලෙනු පිරිවැය එක්ෂ් ගනුලෙනුවක්ෂ් සඳහා 

රුපියේ 1,000 බැගින්ත ප්රිපූරණය කිරීම සහ විලේශ ශ්රමිකයන්තලේ විලේශ වයවහාර මුෙේ සහ 

රුපියේ තැන්තපු සඳහා ඉහළ ලපාලී අනුපාික හඳුන්තවා දීම.  

ඉහත සඳහන්ත ක්රියාමාර්ග ලේුලවන්ත ආර්ිකලේ ඇි විය හැකි යටිෙැරි ඉේුේ පීඩන 

ලගාඩනැගීම අවම වනු ඇතැයි මුෙේ මණ්ඩලලේ අෙහස වූ අතර, එමගින්ත විලේශීය අංශලේ පීඩන 

ලිහිේ කිරීමට ෙ උපකාරී ලවමින්ත ඉහළ සාර්ව ආර්ික ස්ථායීතාව ප්රවර්ධනය කරනු ඇත. ලමම 

ප්රිපත්ි ස්ථාවරය පවත්වාලගන යමින්ත, ලපාලී අනුපාිකවල, විලේලයන්ත තැන්තපු ලපාලී 

අනුපාිකවල වැඩිවීමක්ෂ් මහ බැංකුව අලප්තක්ෂ්ා කරන අතර, එමගින්ත ඉුරුේ දිරිමත් කරන 

අතරම ආනයන සඳහා ලේුවන අධික පරිලභෝජනය අවධර්යවත් කරනු ඇත. එමනිසා, ලමම 

ලපාලී අනුපාික ඉහළ නැංවීමට අනුව තැන්තපුකරුවන්තලේ ලපාලී අනුපාික සඳහාෙ 

කඩිනමින්ත ක්රියාත්මක කරනු ලබන ලලස මූලය ආයතන ලවත ෙැනුේ ලෙනු ලැලේ. තවෙ, සාර්ව 
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ආර්ික හා මූලය පේධි ස්ථායීතාව සහික කිරීම සඳහා වන සය මාසික ලපර ෙැක්ෂ්ම මගින්ත 

ෙක්ෂ්වා ඇි පරිදි, ලවළඳලපාළ ලපාලී අනුපාිකවල අලප්තක්ෂ්ිත ලවනස්වීම ුළින්ත ලවළඳලපාළ 

සහභාගීත්වය වැඩි වීම හරහා මහ බැංකුලේ භාණ්ඩාගාර බිේපත් ලතාගය පහළ ෙැමීමට 

පහසුකේ සැලලසනු ඇත. ලේ අතර, මිත්ර රටවේ සමඟ ේවිපාර්ේවික එකඟතා සහ අලනකුත් 

ආනයන මූලයන එකඟතා ුළින්ත අලප්තක්ෂ්ිත විලේශ විනිමය ලැබීේ සමග ඉදිරි කාලය ුළදී  ෙළ 

නිල සංචිතවල ඉහළ මට්ටමක්ෂ් සහික කිරීමටත් ආර්ිකලේ විලේශීය අංශය තවදුරටත් 

ශක්ෂ්ිමත් කිරීමටත්  අලප්තක්ෂ්ා ලකලර්. 

 

මුදල් ප්රතිපත්තති තීරණය : ප්රතිපත්තති යපාලී අනුපාතික ඉහළ න ංවූ අතර   

වයවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය යනායවනස්ව පවතී 

නිතය තැන්තපු පහසුකේ අනුපාිකය (SDFR) සියයට 5.50 

නිතය ණය පහසුකේ අනුපාිකය (SLFR) සියයට 6.50 

  

බැංකු අනුපාිකය (නිතය තැන්තපු පහසුකේ අනුපාිකය 

සමඟ ස්වයංක්රීයව ගලපන ලද) 

සියයට 9.50 

වයවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය (SRR) සියයට 4.00 

 

යතාරුරු සටහන: 

 

මහ බැංකු අධිපි අජිත් නිවාඩ් කේරාේ මහතාලේ ප්රධානත්වලයන්ත 2022 ජ්නවාරි මස 20 වැනි 

දින ලප.ව. 11.00ට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුලේ සන්තථාගාරලේදී  මාධය හමුවක්ෂ් පැවැත්ලවන අතර එය 

ල ේස්බුක්ෂ් සහ යූ ටියුේ ඔස්ලස් සජීවීව විකාශය ලකලර්. 

 

මීළඟ මුදල් ප්රති ත්ති නි්ේදනය 2022 මාර්තු මස 08 වැනි දින නිකුත් කිරීමට නියමිතය. 
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ඇමුණුම 1 

 

සංඛ්යා සටහන 01: මූර්ත ද.යේ.නි.යේ වර්ධ්නය (තාවකාලික) 

ආර්ික 

කටයුු 

වාර්ික ලක්තෂයමය % යවනස 

2020 2021 

පළමු 

කාර්ුව 

යදවන 

කාර්ුව 

යතවන 

කාර්ුව 

සිව්වන 

කාර්ුව 
වාර්ික 

පළමු 

කාර්ුව 

යදවන 

කාර්ුව 

යතවන 

කාර්ුව 

පළමු 

මාස 

නවය 

කෘි 

කාර්ික 
-6.5 -8.2 3.1 1.3 -2.4 6.3 8.5 1.7 5.3 

කර්මාන්ත -7.9 -23.1 0.6 1.3 -6.9 5.5 22.1 -2.1 6.8 

යස්වා 2.9 -12.9 2.1 1.9 -1.5 3.0 7.5 -1.6 2.7 

ද.යේ.නි -1.8 -16.4 1.3 1.3 -3.6 4.3 12.3 -1.5 4.4 

                                                                                                                                           මූලය: ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව 

 

 

 

සංඛ්යා සටහන 02: උේධ්මනය 

මාසය 
ම යි 

21 

ජූනි 

21 

ජූලි  

21 

අයගෝ 

21 

ස ේ 

21 

ඔක්ත 

21 

යනාව  

21 

යදස  

21 

මුපිට 

උේධ්මනය  

(වාර්ික 

ලක්තෂයමය % 

යවනස) 

ලකා.පා.මි.ෙ.  

(2013=100) 
4.5 5.2 5.7 6.0 5.7 7.6 9.9 12.1 

ජා.පා.මි.ෙ. 

(2013=100) 
6.1 6.1 6.8 6.7 6.2 8.3 11.1 - 

මූලික 

උේධ්මනය 

(වාර්ික 

ලක්තෂයමය % 

යවනස) 

ලකා.පා.මි.ෙ. 

(2013=100) 
3.2 3.2 3.7 4.1 5.0 6.3 7.0 8.3 

ජා.පා.මි.ෙ. 

(2013=100) 
4.2 4.1 4.4 4.7 4.8 7.2 8.8 - 

                                                                                                                              මූලයᱺ  ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව       
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සංඛ්යා සටහන 03: මුදල් අංශයේ ප්රවණතා (තාවකාලික) 

දර්ශකය 

ප්රමාණය (රුපියල් බිලියන) 

මාර්  

21 

අයේ   

21 

ම යි  

21 

ජූනි  

21 

ජූලි  

21 

අයගෝ  

21 

ස ේ  

21 

ඔක්ත  

21 

යනාව    

21 

සංචිත මුෙේ 1,029 1,031 1,036 1,065 1,064 1,089 1,296 1,286 1,288 

පුළුේ මුෙේ සැපයුම  (M2b) 9,839 9,947 10,033 10,165 10,304 10,514 10,488 10,582 10,546 

    ශුේධ විලේශීය වත්කේ (430) (431) (429) (481) (699) (701) (722) (837) (906) 

    ශුේධ ලේශීය වත්කේ 10,269 10,378 10,462 10,646 11,003 11,215 11,210 11,418 11,452 

         රජය ලවත ලබා දුන්ත ශුේධ ණය 5,005 4,965 5,024 5,195 5,513 5,682 5,792 5,923 6,074 

         රාජය සංස්ථා/රජය සු 

වාණිජ වයාපාර සඳහා ලබා 

දුන්ත ණය 

1,098 1,093 1,113 1,132 1,141 1,137 1,123 1,194 1,185 

         ලපෞේගලික අංශය ලවත ලබා 

දුන්ත ණය 
6,388 6,446 6,501 6,585 6,661 6,796 6,825 6,860 6,920 

පුළුේ මුෙේ සැපයුම  (M4)  12,010 12,154 12,265 12,402 12,563 12,790 12,742 12,873 12,862 

                                                                                                                                                                                                     මූලයᱺ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 
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සංඛ්යා සටහන 04: යපාලී අනුපාතික 

යපාලී අනුපාතික (%) 

2021         

ජූලි           

අවසානයට  

2021 

අයගෝ 

අවසානයට 

2021         

ස ේ         

අවසානයට  

2021         

ඔක්ත         

අවසානයට 

2021         

යනාව           

අවසානයට  

2021         

යදස           

අවසානයට 

2022         

ජන 19 

දිනට  

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුයව් ප්රධ්ාන  ප්රතිපත්තති යපාලී අනුපාතික 

   නිතය තැන්තපු පහසුකේ අනුපාිකය 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

   නිතය ණය පහසුකේ අනුපාිකය 5.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

බරිත සාමානය ඒක්තෂණ මුදල් 

අනුපාතිකය (AWCMR) 
5.10 5.79 5.94 5.93 5.92 5.95 5.95 

භාණ්ඩාගාර බිල්පත්ත ඵලදා අනුපාතික (ප්රාථික යවළඳයපාළ) 

   දින 91 5.22 5.87 6.70 8.43 7.53 8.16 8.49 

   දින 182 5.23 5.90 6.99 8.16 8.02 8.33 8.44 

   දින 364 5.25 5.93 7.01 8.18 8.16 8.24 8.48 

ණය අනුපාතික 

බරිත සාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාිකය 

(AWPR) (සිපතා) 
5.76 6.01 6.42 7.82 8.00 8.61 8.58 (අ) 

බරිත සාමානය ණය අනුපාිකය (AWLR) 9.45 9.38 9.37 9.49 9.79 - - 

බරිත සාමානය නව ණය අනුපාිකය 

(AWNLR) 
8.09 8.04 8.14 8.78 9.18 - - 

ත න්පු අනුපාතික 

බරිත සාමානය තැන්තපු අනුපාිකය 

(AWDR) 
4.77 4.75 4.75 4.79 4.82 4.94 - 

බරිත සාමානය ස්ථාවර තැන්තපු 

අනුපාිකය (AWFDR) 
5.67 5.62 5.64 5.70 5.75 5.94 - 

බරිත සාමානය නව තැන්තපු 

අනුපාිකය (AWNDR) 
4.99 5.19 5.53 5.96 6.27 - - 

බරිත සාමානය නව ස්ථාවර තැන්තපු 

අනුපාිකය (AWNFDR) 
5.15 5.35 5.69 6.19 6.52 - - 

(අ) 2022 වසලර් ජනවාරි මස 13 වන දිලනන්ත අවසන්ත වන සිය සඳහා                                                                                       මූලයᱺ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 

 

 


