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 මුදල් ප්රතිපත්තිප ිවරණය:  අංක 03-2022 අප්රේල් 

ආර්ථික: ස්ථාරණ කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුර සි: මුදල් ප්රතිපත්තිප 

ස්ථාරණ: ස ලකි: යුතු ප්රලස ද ඩි කණයි 

 

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාවේ ම ලංදල් ම ලං ඩලයක  ලං2022 අ ේ ම ලං   ලං08 ලංවකනි ලංදින ලංපකවති ලංරැස්වී ේදී ලංශ්රී ලංකා ම ලං

 බ ලං ංකාවේ ම ලං නිත්ය ලං ත්ක්පු  ලං පබුක ේ ලං අුපපමති   ලං  SDFR)  බ ලං නිත්ය ලං ය  ලං පබුක ේ ලං

අුපපමති   ලං  SLFR), ලං 2022 ලං අ ේ ම ලං    ලං 08 ලං වකනි ලං දින ලං වයමපමක ලං  ුතුු  ලං අව මන ස ලං ටු ලං

ංකපකවකත් වන ලංපරිදි ලංප්නේ ලංඅා  ලං700කි්, පිළි වළි්, ට  ු ලං13.50 ලං බ ලංට  ු ලං14.50 ලං්ක්වම ලං

ඉබළ ලං නකාී ු ලං තීකය  ලං  ේ .   ස්වත් ලං ඉ මු  ලං ඉබළ ලං  ෑ ,  ේශී  ලං  කපතුේ ලං අාශ ස ලං ංමධම, 

විනි   ලංඅුපපමති   ලංඅවප්ර මය  ලං   ලං බ ලං ල ීය  ලංවශ  ් ලං වළ  ලංාමඩලය ලංිලක ලංලය් ලංඉබළ ලං ෑ  ලං

 ේු  ව් ලංඉදිරි ලං මක  ලංු ළදී ලංත්වදුකුත් ලංඉබළ ලං ම ලංබකකි ලංඋේධ න ලංපීයන ලං ක ම ලංංකිල්, ආර්ථි   ලං

ු ළ ලං පවතින ලං ඉ මු  ලං  ත් ලං ප්නේ ලං වූ ලං උේධ න ලං පීයන ත්වදුකුත් ලං  ලමයනකගී  ලං පමකන  ලංකිරී , ලං

අහිත් ක ලංඋේධ න ලංඅ ේක්ෂම ලංවර්ථධන  ලංී  ලංවකළකක්ී   බ විනි   ලංඅුපපමති   ලංස්වථමවක ලංකිරී  

  බම ලං අවශය ලං  පළඹී  ලං  කපයී ු ලං   ් , ලං  වළ  පමළ ලං  පමීය ලං අුපපමති  ලං වයූබ ස ලං පකවති ලං

විෂ ත්ම ලං නිවකකදි ලං කිරී  ලං   බම ලං  කකකි  ලං තුු  ලං ප්රතිපත්ති ලං ්රි ම මර්ථල ලං අත්යවශය ලං ංව ලං දල් ම ලං

 ඩලයක ස ලංඅ්බ  ලංවි . 

ිවප්රේශී: අංශ: ද ඩි අභිප්ර:ෝගරලට අඛණ්ඩර මුහුය ප්රදමින් තරතී  

අඛඩලයව ලංපුකගි  ලං ම  ලංකිහිප  ලංු ළ ලංඑ.ජ. ලං  යමකර්ථ ලංබිලි න  ලංඉක් වූ ලංඅපන න ලංඉපකයීේ ලං  ල ලං

අපන න ලං අාශ ස ලං වර්ථධන  ලං අඛඩලයව ලං පකවති  ලං ් ලං ආන න ලං වි ්ේ ලං ඉබළ ලං  ට්ු   ලං පකවතී  ලං

 ේු  ව් ලං වළ  ලංහිඟ  ලංඅඛඩලයව ලංපුළු ම ලංවි . ලං ාචමක  ලංපකිලණී  හි  බපත් ලංප්රලති ක් ලං ප්ුපේ ලං

 ළ ලං් ලං ෑත් ලං මීයන ලංභූ ේශපමකනි  ලංඅර්ථු් ලං  ්  ලංවිදුලි  ලංබම ලංංකශක්ති ලංබි වකටීේ ලං බ ලං කපතුේ ලං

අාශ ස ලංංමධම ලං  ල ලංඇති ලංවූ ලං ේශී  ලංආර්ථි  ලංඅවිනිශ්චිත්ත්ම ලං ාචමක  ලංඅාශ  ලං ථම ලංත්ත්ත්ව ු ලංපත් ලං

ී  ලං    කහි ලං ේත්මක් ලං දුක ු ලංංකපමුප ලංඇත්. විනි   ලං අුපපමති   හි ලංටදු ලං වූ ලං  වනස්වීේ ලං බ ලං

රැකි ම ලං  බම ලංවි ේශ ලංලත්ීේ ලංඅඛඩලයව ලංඉබළ ලං ෑ ේ ලංප්රතිලක ක් ලං ක  ලං ස්වවම ලංනිතුත්ති  ්   ලං

 ේෂය ලං  ථම ලං ත්ත්ත්ව ු ලං පත් ලං ී ේ ලං  කවේණු ලං  ප්ුපේ ලං කයි. විනි   ලං අුපපමති   ලං නිර්ථය  ලං

ආර්ථික තර්ථප්රේෂය ප්රදතාර්ථතප්රේන්තුර  

2022 අප්රේල් මස 08 රන දින 
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ී ේදී ලංවයමත් ලං වළ  පමළ ලං ගි් ලංතීකය  ලං  ු ලංඉය ලංබකරී ත් ලං  ල ලං2022 ලංව  ර්ථ ලං ේ ලං ක්වම ලං මක  ලං

ු ළදී ලං 2022 ලංඅ ේ ම ලං08 ලංවන ලංවිු) ලංඑ.ජ. ලං යමකක ු ලං ම ේක්ෂව ලංශ්රී ලංකා ම ලංපිපි ක ලංට  ු ලං33.0කි් ලං

අවප්ර මය  ලංී ක් ලංවමර්ථත්ම ලංවි . ලං2022 ලං මර්ථු  ලං   ලංඅව මන  ලංවන ලංවිු ලං්ළ ලංනික ලං ාිත් ලංප්ර මය  ලංඑ.ජ. ලං

 යමකර්ථ ලංබිලි න ලං1.9ක් ලං ක  ලංත්මව මලි ව ලංඇස්වත් ේ්ු  ලං ක ලංඇත්. ලං   ස්ව ලං වත්ත්, වි ේශ ලංවිනි   ලං

ලකම ලං ඒ ේ ලං දුර්ථවකත්ම ලං  ධය ස ලං විනි   ලං අුපපමති   ලං අික  ලං  ක  ලං අවප්ර මය  ලං ී  ලං  ේු  ව් ලං

ඇත්කේ ලංප්රතිපත්ති   ලං්රි ම මර්ථල ලංලකමේ ේ ලංඅවශයත්මව ලං ප්ුපේ ලං කයි. 

ස තයුේ අංශප්රේ සාධක සහ සමස්ත ඉල්ුේ පීඩන ර ඩි වීම ප්රේතුප්රරන් උේධමන: 

ඉහළ :මින් තරතී 

 කපතුේ ලං අාශ ස ලංංමධම ලං  ේු  ව් ලං ු පිු ලංඋේධ න  ලං අඛඩලයව ලංඉබළ ලංගි  ලංඅත්ක ලංආර්ථි  ස ලං

පවතින ලං ටි්කරි ලංඉ මුේ ලංපීයන ලංවකඩි ලංී  ලංමූලි  ලංඋේධ න ස ලංඅඛඩලය ලංඉබළ ලං ෑ  ලං ගි් ලංපිළිඹිු ලං ම. 

ශ්රී ලංකා ම ලංපිපි ක ලංඅවප්ර මය  ලං  ත් ලං  ල ලංිලක ලංලය් ලං   කහි ලංඇති ලංවි  ලංබකකි ලංංකපෑ ු ලංඅ ත්කව ලං

 ල ීය  ලං වළ  ලංාමඩලය ලංිලක ලංලය් ලංඉබළ ලං ෑ  ලං බ ලංඑ ගි් ලං ේශී  ලංිලක ලං   කහි ලංවන ලං ෘජු ලංබම ලංවක්ර ලං

ංකපෑේ ලං ගි් ලංුපදුපි ලං මක සදී ලංඋේධ න ලංපීයන ලංඅඛඩලයව ලංපවතිුප ලංඇති ලංංව ලං ප්ුපේ ලං කන ලංඅත්ක ලං

එ ගි් ලං බ ලංංකාවේවු ලංත්වදුකුත් ලංපූර්ථ ව පමයි  ලං ලං්රි ම මර්ථල ලංලකමේ ේ ලංඅවශයත්මව ලං්ක්වයි. 

ප්රරළඳප්රතාළ ප්රතාලී අනුතාතිපක ක්රමප්ර:න් ඉහළ :මින් තරතී 

 ේ ලං ්ක්වම අුපල න  ලං  කන ලං ක් ලං ්කඩි ලං දල් ම ලං ප්රතිපත්ති ලං ්රි ම මර්ථලවකු ලං ප්රතිචමක ලං වශ  ් ලං

 වළ  පමළ ලං  පමීය ලං අුපපමති  ලං ක්ර   ් ලං ඉබළ ලං  ිල් ලං පවතී. ලං    ස්ව ලං  වත්ත්, ත්ක්පු  ලං

අුපපමති වක ලංඉබළ ලං ෑ ,  ා කය ස ලංපවතින ලංඅතිරික්ත් ලංදල් ම ලං ලංංකාවේ ලංපේධති ු ලංත්ක්පු  ලං ක  ලං

ආ ර්ථෂය  ලං ක ලංලකමේ  ලං  බම ලංප්ර මයවත් ලං නම ම. ලංකජ ස ලංඉබළ ලංය  ලංලකමේ ේ ලංඅවශයත්ම ලංඅුපව ලං

කජ ස ලංුකරැවේේපත් ලං ත් ලංලක්ම ලංඅුපපමති  ලං් ලංඅ නවේත් ලං වළ  පමළ ලං පමීය ලංඅුපපමති වකු ලංවයම ලං

 කකකි  ලං තුු  ලං  ක  ලං ඉබළ ලං  ලමස්ව ලං ඇති ලං අත්ක ලං එ ගි් ලං  වළ  පමළ ලං  පමීය ලං අුපපමති  ලං වයූබ ස ලං

විෂ ත්ම ලංඇති ලංවි . ලංංකාවේ ලංපේධති ස ලංශුේධ ලංවි ේශී  ලංවත් ේ ලංපබළ ලං ෑ  ලං ේු  ව් ලංපුළු ම ලංදල් ම ලං

 M2b) වර්ථධන ස ලංඅඩු ලංී ක් ලං්ක්නු ලංකකුය ලං් ලංංකාවේ ලංපේධති ස ලංශුේධ ලං ේශී  ලංවත් ේ ලං කකකි  ලංතුු  ලං

 ක  ලංඉබළ ලංගි ස . 

ප්රගෝලී: ප්රමන්ම ප්රේශී: රශප්ර:න් තරතිපන අහිතකණ ප්රරයතා ප්රේශී: ආර්ථිකප්රේ 

ක්රි:ාකාරී්ර:ට අභිප්ර:ෝග ්ල්ල කණ  ත 

ජන  මඛන ලං බම ලං  ාඛයම  මඛන ලං  ්පමර්ථත් ේ්ු ව ලං විට් ලං ප්ර මශ ු ලං  කන ලං ක් ලං ්ළ ලං  ේශී  ලං

නිෂ්පමදිත් ස ලංඇස්වත් ේ්ු  ලංඅුපව ශ්රී ලංකා ම ලංආර්ථි   ලං2021 ලංව  ර්ථ ලංඅව මන ලං මර්ථු  මදී ලංවමර්ථි  ලං

කක්ෂය   ලංවශ  ් ලංට  ු ලං1.8කි් ලංවර්ථධන  ලංී ලංඇත්. ලංඒ ලංඅුපව, 2020 ලංව  ර්ථදී ලංවමර්ථත්ම ලංවූ ලංට  ු ලං
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3.6  ලං ා   චන  ලංී ු ලං ම ේක්ෂව ලංශ්රී ලංකා ම ලංආර්ථි   ලං ථම ලංත්ත්ත්ව ු ලංපත් ලංී ලං2021 ලංව  ර්ථදී ලං

ට  ු ලං3.7  ලංවර්ථධන ක් ලංවමර්ථත්ම ලං ක ලංඇත්. ලං කපතුේ ලං්ම  ලං  බම ලංවන ලං ලංංමධම ලං බ ලං වළ  ලංාමඩලය ලංිලක ලං

ලය් ලංඉබළ ලං  ෑ  ලං වකනි ලං  ල ීය  ලං වශ  ් ලංවන ලං අහිත් ක ලංප්රවයත්ම ලං   ්  ලං  ේශී  ලං වශ  ්, 

වි ශ්චෂ  ් ලංවිදුලිංක ලංබම ලංංකශක්ති ලං කපතුේ ලංංමධම ලං බ ලංඅ නවේත් ලංහිඟ ් ලංවකනි ලං ෑත් ලං මීයන ලං

අහිත් ක ලංප්රවයත්ම ලං2022 ලංව ක ලං  බම ලංවූ ලංවර්ථධන ලංඅ ේක්ෂම ලං  බම ලංංකපම ලංඇත්. 

මුදල් සහ අප්රනකු් ප්රතිපත්තිප ක්රි:ාමාර්ථග මන්න් මුදල් ත්්ර:න් තරරටණට් ද ඩි 

කිරීම අප්රේක්ෂා ප්රකප්රර්ථ 

ංමහික ලං ේපනවක ලං්කඩි ංව, ඉබළ ලං න ලංඋේධ න ලංපීයන ලං බ ලං ේශී  ලංආර්ථි  ස ලංඅඛඩලයව ලංඇතිවන ලං

අ  ු ලිත්ත්ම ලං  කකකි මකු ලං ලනිිල්,  ෑ  ලං අාශ    ලං ස්වථමවකත්ව  ලං ආකක්ෂම ලං කිරී ු ලං   ්  ලං

ආර්ථි  ලං ලකුළුවකු ලං පිළි ේ ලං   දී  ලං   බම ලං   ස්වත් ලං ආර්ථි  ු ංකපෑ ක් ලං ඇති ලං    කන ලං

අ නවේත් ලං්රි ම මර්ථල ් ලං ඇු ළත් ලං පුළු ම ලං ප්රතිපත්ති ලං  මකමවක් ලං අත්යවශය ලං ංව ලං දල් ම ලං  ඩලයක ස ලං

අ්බ  ලංවි . ලංඒ ලංඅුපව, පවතින ලං බ ලංඅ ේක්ිත් ලං ල ීය  ලං  ්  ලං ේශී  ලං මර්ථව ලංආර්ථි  ලංප්රවයත්ම ලං

 නමව ලං ක ම ලංංකීය  ් ලංඅනු පිව, ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාවේ ම ලංදල් ම ලං ඩලයක , 2022 ලංඅ ේ ම ලං08 ලංවකනි ලං

දින ලංපකවති ලංරැස්වී ේදී, ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාවේ ම ලංනිත්ය ලංත්ක්පු  ලංපබුක ේ ලංඅුපපමති   ලං SDFR)  බ ලං

නිත්ය ලං ය  ලං පබුක ේ ලං අුපපමති   ලං  SLFR), 2022 ලං අ ේ ම ලං    ලං 08 ලං වකනි ලං දින ලං වයමපමක ලං  ුතුු  ලං

අව මන ස ලංටු ලංංකපකවකත් වන ලංපරිදි ලංප්නේ ලංඅා  ලං700කි්, පිළි වලි්, ට  ු ලං13.50 ලං බ ලංට  ු ලං

14.50 ලං්ක්වම ලංඉබළ ලංනකාී ු ලංතීකය  ලං  ේ . ප්රතිපත්ති ලං වනස්වකිරීේ ලංලක්මයී ලං ක  ලං ේ ේෂය  ලං

ී  ලං  බම ලංපබුක ේ ලං කකසී ු ලංය  ලං මඩ්පත්,  පක ලංගිවි  ලන ලංඇති ලංත්මව මලි  ලංංකාවේ ලංඅයිකම ලං

 බ ලං උ ස්ව ලං පබුක ේ ලං  ත් ලං පනවම ලං තිබූ ලං උපරි  ලං  පමීය ලං අුපපමති  ලං සී ම ලං ඉවත් ලං කිරි ු ් ලං දල් ම ලං

 ඩලයක  ලංතීකය  ලං  ේ . එවකනි ලංප්රතිපත්ති ලං බ ලංනි ම න ලං්රි ම මර්ථල ලං ඩිනිල් ලං ේ ේෂය  ලං

ී ත් ලං  ල, අකදල් ම ලංපිරිවක  ලංඉබළ ලංනකා වුප ලංඇති ලංංවත් ලංඑ ගි් ලංදල් ම ලං බ ලංය  ලංප්ර මකය  ලංඅඩු ලං

ී ;  ා කය ස ලංපවතින ලංඅතිරික්ත් ලංදල් ම ලංංකාවේ ලංපේධති  ලං වත් ලංනකවත් ලංකංම ලංලකමේ ු ලං ලං පළඹී ; 

 පමීය ලංඅුපපමති  ලංවිෂ ත්ම ලංඉවත් ලංකිරී ; විනි   ලංඅුපපමති  ලං ත් ලංපවතින ලංපීයන ලංලිහි ම ලංකිරී ;  බ ලං

ආර්ථි  ස ලංඉ මුේ ලං ලං ලංපීයන ලංඇති ලං   ලංඅව  ලං කුප ලංඇති ලංංවත් ලංදල් ම ලං ඩලයක  ලංඅ ේක්ෂම ලං කයි. මූකය ලං

ආ ත්නවකු ලං ඔවු්   ලං මූකය ලං උප කය ලං   බම ලං වන ලං  පමීය ලං අුපපමති , වි ශ්චෂ  ් ලං

ත්ක්පත් පිව්බ ුලං  ලංප්රතිකමා ලංකංම ලංදී  ලං  බම ලංත්ක්පු  ලං පමීය ලංඅුපපමති  ලංඉබළ ලංනාවන ලං ක  ලං

්්වම ලංටටී. වත් ් ලංදල් ම ලංප්රතිපත්ති ලංස්වථමවක ු ලංඅුපූලකව,  බ ලංංකාවේව ලං ු  ලංාමඩලයමලමක ලංබි මපත් ලං

 ත්මල  ලංඅඩු ලංකිරී  ලං බ ලංඑ ගි් ලංපවතින ලංලිහි ම ලංදල් ම ලංත්ත්ත්ව  ලංත්වදුකුත් ලංඅඩු ලංකිරී  ලං  බම ලං්කනු ලං

්රි මත්   ලංවකයපිළි වළ ලංඅඛඩලයව ලංපවත්වම ලන ලං ුප ලංඇත්. 

වර්ථත් මන ස ලං කු ලං දලහුයදී ලං ඇති ලං  මර්ථව ලං ආර්ථි  ලං අභි   ල ලං ජ  ලං ලකමේ ු ලං තික මක ලං වි ඳු ක් ලං

 ේපම්න  ලං ක ලංලකමේ  ලං  බම ලංශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාවේව ලං බ ලංකජ  ලං ්කනු ත් ලංජමත්ය්ත්ක ලංමූකය ලං
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අකදල්ක ලං  ල ලං මීපව ලං ුතුු  ලංකිරී  ලංආකේා ලං ක ලංඇත්. ත්මව මලි  ලංමූකයන ලංඅවශයත්ම ලං පුකම ලං

ලකමේ  ලං  බම ලං උන්දුවක් ලං ්ක්වන ලංපමර්ථශ්චව ලං  ල ලං ්කනු ත් ලං ම ච්ඡම ලංආකේා ලං ක ලංඇත්.  බ ලං

ංකාවේව ලංවිට් ලං   ත්ක් ලංඅුපල න  ලං ක ලංඇති ලංප්රතිපත්ති ලං්රි ම මර්ථල ලං බ ලංකජ  ලං බ ලං බ ලංංකාවේව ලං

විට් ලං ත්වදුකුත් ලං ලුප ලං කකබී ු ලං අ ේක්ිත් ලං ්රි ම මර්ථල ලං  ගි් ලං ඉදිරි සදී ලං ආර්ථි  ස ලං

පමර්ථශ්චව පිව්   ලංවිශ්චවම   ලං ළි ලංඇති ලං කන ලංඅත්ක  ිලක ලංලය් ලං  ්  ලංවි ේශී , දල් ම ලං බ ලං

මූකය ලංඅාශවක ලංඉබළ ලංස්වථමවකත්ව ක් ලං ලමයනක ලුප ලංඇත්කයි ලං ලංදල් ම ලං ඩලයක  ලං්කඩිව ලංවිශ්චවම  ලං කයි. 

 

මුදල් ප්රතිපත්තිප තීණය:  ප්රතිපත්තිප ප්රතාලී අනුතාතිපක ඉහළ න ංවූ අතණ 

රයරස්ථාිත සංචිත අනුතාත: ප්රනාප්රරනස්ර තරතී 

නිත්ය ලංත්ක්පු  පබුක ේ ලංඅුපපමති   (SDFR) ට  ු 13.50 

නිත්ය ලංය  ලංපබුක ේ අුපපමති   (SLFR) ට  ු 14.50 

ංකාවේ ලංඅුපපමති   ලං නිත්ය ය  පබුක ේ ලංඅුපපමති   ලං

  ල ලංස්වව ාක්රී ව ලංලකපන ක්) 

 

ට  ු 17.50 

වයවස්වථමපිත් ලං ාිත් ලංඅුපපමත්  ලං SRR) ට  ු 4.00 

 

ප්රතාණතුරු සටහන  

මීළඟ ලංදල් ම ප්රතිපත්ති ලංනි ම්න  ලං2022  කයි ලං   ලං19 වකනි ලංදින ලංනිවේත් කිරී ු ලංනි ිලත් . 
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 මුණුම 1 

සංඛයා සටහන 01: මූර්ථත ද.ප්රේ.නි.ප්රේ රර්ථධන: (තාරකාලික) 

ආර්ථික 

කටයුතු 

රාර්ථික ලක්ෂයම: % ප්රරනස 

2020 2021 

තළමු 

කාර්ථතුර 

ප්රදරන 

කාර්ථතුර 

ප්රතරන 

කාර්ථතුර 

සිව්රන 

කාර්ථතුර 
රාර්ථික 

තළමු 

කාර්ථතුර 

ප්රදරන 

කාර්ථතුර 

ප්රතරන 

කාර්ථතුර 

සිව්රන 

කාර්ථතුර රාර්ථික 

කෘි 

කාර්ථමික 
-7.1 -7.8 3.5 2.0 -2.2 4.1 9.8 0.8 -4.9 2.0 

කර්ථමාන්ත -8.0 -23.0 0.5 1.5 -6.9 5.9 22.7 -1.6 -0.2 5.3 

ප්රස්රා 2.9 -13.0 2.0 1.7 -1.6 2.9 7.3 -1.5 3.8 3.0 

ද.ප්රේ.නි -1.9 -16.4 1.3 1.3 -3.6 4.2 12.4 -1.5 1.8 3.7 

                                                                                                                                      මූක : ලංජන  මඛන ලංබම ලං ාඛයම  මඛන ලං ්පමර්ථත් ේ්ු ව 

 

සංඛයා සටහන 02: උේධමන: 

මාස: 
අප්රගෝ 

21 

ස ේ 

21 

ඔක් 

21 

ප්රනාර  

21 

ප්රදස  

21 

ජන 

22 

ප්රතබ 

22 

මාර්ථතු 

22 

මතුිට 

උේධමන:  

(රාර්ථික 

ලක්ෂයම: % 

ප්රරනස) 

  ම.පම.ිල.්. ලං 

(2013=100) 
6.0 5.7 7.6 9.9 12.1 14.2 15.1 18.7 

ජම.පම.ිල.්. 

(2013=100) 
6.7 6.2 8.3 11.1 14.0 16.8 17.5 - 

මූලික 

උේධමන: 

(රාර්ථික 

ලක්ෂයම: % 

ප්රරනස) 

  ම.පම.ිල.්. 

(2013=100) 
4.1 5.0 6.3 7.0 8.3 9.9 10.9 13.0 

ජම.පම.ිල.්. 

(2013=100) 
4.7 4.8 7.2 8.8 10.8 12.9 14.1 - 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංමූක ᱺ ලං ලංජන  මඛන ලංබම ලං ාඛයම  මඛන ලං ්පමර්ථත් ේ්ු ව ලං      
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සංඛයා සටහන 03: මුදල් අංශප්රේ ප්රරයතා (තාරකාලික) 

දර්ථශක: 

ප්රමාය: (රුි:ල් ිලලි:න) 

ජූනි  

21 

ජූලි  

21 

අප්රගෝ  

21 

ස ේ  

21 

ඔක්  

21 

ප්රනාර    

21 

ප්රදස   

21 

ජන  

22 

ප්රතබ   

22 

 ාිත් ලංදල් ම 1,065 1,064 1,089 1,296 1,286 1,288 1,306 1,337 1,324 

පුළු ම ලංදල් ම ලං කපතු  ලං (M2b) 10,165 10,304 10,514 10,488 10,582 10,546 10,647 10,668 10,755 

 ලං ලං ලං ලංශුේධ ලංවි ේශී  ලංවත් ේ (481) (699) (701) (722) (837) (906) (982) (1,216) (1,275) 

 ලං ලං ලං ලංශුේධ ලං ේශී  ලංවත් ේ 10,646 11,003 11,215 11,210 11,418 11,452 11,629 11,883 12,030 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංකජ  ලං වත් ලංකංම ලංදු් ලංශුේධ ලං 

         ය  ලං(අ) 
5,124 5,411 5,531 5,595 5,665 5,714 5,832 6,045 6,094 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංකමජය ලං ාස්වථම/ කජ  ලං ු  ලං

වමණිජ ලංවයමපමක ලං  බම ලංකංම ලං

දු් ලංය  

1,132 1,141 1,137 1,123 1,194 1,185 1,188 1,192 1,238 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං පෞේලලි  ලංඅාශ  ලං වත් ලංකංම ලං

දු් ලංය  
6,585 6,661 6,796 6,825 6,860 6,920 6,981 7,017 7,051 

පුළු ම ලංදල් ම ලං කපතු  ලං (M4)  12,402 12,563 12,790 12,742 12,873 12,862(අ) 12,985 13,055 - 

 ලං අ) ලං ා ශ ිකත් ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංමූක ᱺ ලංශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාවේව 
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සංඛයා සටහන 04: ප්රතාලී අනුතාතිපක 

ප්රතාලී අනුතාතිපක (%) 

2021         

ඔක්         

අරසාන:ට 

2021         

ප්රනාර           

අරසාන:ට  

2021         

ප්රදස           

අරසාන:ට 

2022         

ජන         

අරසාන:ට 

2022         

ප්රතබ          

අරසාන:ට  

2022         

මාර්ථතු          

අරසාන:ට 

2022         

අප්රේල් 08 

දිනට  

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුප්රව් ප්රධාන ප්රතිපත්තිප ප්රතාලී අනුතාතිපක 

   නිත්ය ලංත්ක්පු  ලංපබුක ේ ලංඅුපපමති   5.00 5.00 5.00 5.50 5.50 6.50 13.50(අ) 

   නිත්ය ලංය  ලංපබුක ේ ලංඅුපපමති   6.00 6.00 6.00 6.50 6.50 7.50 14.50(අ) 

බරිත සාමානය කක්ෂය මුදල් 

අනුතාතිපක: (AWCMR) 
5.93 5.92 5.95 6.48 6.48 7.49 7.49 

භාණ්ඩාගාණ ිලල්ත් ඵලදා අනුතාතිපක (ප්රාථමික ප්රරළඳප්රතාළ) 

   දින ලං19 8.43 7.53 8.16 8.63 8.61 12.92 14.12 (ආ) 

   දින ලං981 8.16 8.02 8.33 8.55 8.53 12.25 15.36 (ආ) 

   දින ලං463 8.18 8.16 8.24 8.55 8.53 12.28 15.69 (ආ) 

ය: අනුතාතිපක  

ංරිත් ලං ම මනය ලංප්රදලඛ ලංය  ලංඅුපපමති   

(AWPR) ( තිපත්ම) 
7.82 8.00 8.61 8.52 8.99 9.85 10.44 

ංරිත් ලං ම මනය ලංය  ලංඅුපපමති   (AWLR) 9.49 9.79 9.87 10.12 10.13 - - 

ංරිත් ලං ම මනය ලංනව ලංය  ලංඅුපපමති   

(AWNLR) 
8.78 9.18 9.48 9.76 10.07 - - 

ත න්තතු අනුතාතිපක  

ංරිත් ලං ම මනය ලංත්ක්පු  ලංඅුපපමති   

(AWDR) 
4.79 4.82 4.94 5.01 5.07 5.17 - 

ංරිත් ලං ම මනය ලංස්වථමවක ලංත්ක්පු  ලං

අුපපමති   (AWFDR) 
5.70 5.75 5.94 6.05 6.15 6.30 - 

ංරිත් ලං ම මනය ලංනව ලංත්ක්පු  ලං

අුපපමති   (AWNDR) 
5.96 6.27 6.45 6.58 6.50 - - 

ංරිත් ලං ම මනය ලංනව ලංස්වථමවක ලංත්ක්පු  ලං

අුපපමති   (AWNFDR) 
6.19 6.52 6.67 6.79 6.75 - - 

 අ) ලං1011 ලංඅ ේ ම ලං   ලං08 ලංවකනි ලංදින ලංවයමපමක ලං ුතුු  ලංඅව මන ස ලංටු ලංංකපකවකත් වන ලංපරිදි ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංමූක ᱺ ලංශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාවේව 

(ආ) 1011 ලංඅ ේ ම ලං   06 ලංවකනි ලංදින ලංපකවති ලං ව් ේට ස ලංලක්ම ලංඅුපපමති   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 


