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 මුදල් ප්රතිපත්තිප ිවරණය:  අංක 04-2022 මැයි 

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුර සි: මුදල් ප්රතිපත්තිප ස්ථාරණ: නනානරනස්ර තර්රා ගනියි 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2022 ම යි මස 18 ව නි දින ප වති රැස්වීවේදී ශ්රී ලංකා මහ 

බ ංකුවේ නිත්ය ත් න්පතු පහසුකේ අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිත්ය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය 

(SLFR), පිළිවවළින්, සියයට 13.50 සහ සියයට 14.50 වලස ද නට පවතින මට්ටවේ පවත්වාවෙන 

යෑමට තීරණය කවේය. නුදුරු කාලීනව උද්ධමනය ඉහළ අෙයක පවතිනු ඇත් යි පුවරෝකථනය 

කර ඇත්ත්, 2022 අවේල් මස 08 ව නි දින ප වති රැස්වීවේදී මුදල් මණ්ඩලය විසින් ෙනු ල බූ 

ස ලකිය යුතු ප්රතිපත්ති ක්රියාමාගෙ වමන්ම සමස්වත් ඉල්ුේ පීඩන ඇති ී ම ව ළ ක්වීම සඳහා ෙනු 

ල බූ අවනකුත් ක්රියාමාගෙ මගින් ඉදිරි කාලවේදී ත්වදුරටත් උද්ධමන අවේක්වෂා ඇති ීම අවම 

කිරීම සහ උද්ධමන පීඩන ලිහිල්  කිරීම අවේක්වෂා වකවරන බව මුදල් මණ්ඩලවේ අදහස විය. 

සැලකි: යුතු මුදල් ප්රතිපත්තිප දැඩි කිරීනේ ක්රි:ාමාගග නරළඳනතාළ නතාලී 

අනුතාතිපක නරත නේගන:න් සේනේෂය: වීමක් දක්නට ලැනේ  

2022 අවේල් මාසවේදී මහ බ ංකුව විසින් ෙනු ල බූ ස ලකිය යුතු මුදල් ප්රතිපත්ති ද ඩි කිරීවේ 

ක්රියාමාගෙ පිළිබිඹු කරමින් වවළඳවපාළ වපාලී අනුපාතික ක පී වපවනන වලස ඉහළ ගිවේය. 

වවළඳවපාළ වපාලී අනුපාතික වුහවේ ප වති ඇත් ේ විෂමත්ා නිව රදි කරමින් මූලය ආයත්නවල 

ත් න්පතු සහ ණය උපකරණ මත් වපාලී අනුපාතික ස ලකිය යුතු වලස ඉහළ වොස්ව ඇත්. ප්රධාන 

වශවයන් රුපියල අවප්රමාණය ීම මගින් විවද්ශ මුදලින් නාමනය කරන ලද ණය සඳහා ඇති වූ 

බලපෑම වේතුවවන් 2022 මාගතු මාසවේදී වද්ශීය ණය වත්ාෙවයහි රුපියල් අෙය ස ලකිය යුතු 

වලස ඉහළ ගියද, රුපියල අවප්රමාණය ීවේ බලපෑම ඉවත් කර ෙණනය කරන ලද වද්ශීය ණය 

ප්රසාරණය මන්දොමී ී ඇත් යි ඇස්වත්වේන්තු කර ඇත්. වේ අත්ර, වද්ශීය ණය ප්රසාරණවේ 

ප්රතිලලයක්ව වලස ඉහළ ගිය පුළුල් මුදල් වගධනය බ ංකු පද්ධතිවේ ශුද්ධ විවද්ශීය වත්කේ පහළ 

යෑම වේතුවවන් මන්දොමී ී  ඇත්. ඉහළ මට්ටමක පවතින වපාලී අනුපාතික වුහය මගින් බ ංකු 

පද්ධතිය වවත් විශාල වශවයන් ත් න්පතු ආකගෂණය කර ෙනු ඇත් යි අවේක්වෂා වකවග. වකවස්ව 

වවත්ත්, ස ලකිය යුතු ද ඩි මුදල් ප්රතිපත්ති ක්රියාමාගෙ සේවේෂණය ීම වේතුවවන් වද්ශීය ණය,  

ආගික තගනේෂය නදතාගතනේන්තුර  

2022 මැයි මස 19 රන දින 
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විවේෂවයන්ම වපෞද්ෙලික අංශය වවත් ලබා වදන ණය ප්රසාරණය සීමා වනු ඇත්. වේ අත්ර, මෑත් 

කාලවේදී ස ලකිය යුතු වලස ඉහළ ගිය රාජ්ය සුරැකුේපත් මත් ලලදා අනුපාතික, රාජ්ය මූලය 

අංශවයහි අත්යවශය වවනස්වකේ වමන්ම රට තුළ වද්ශපාලන ස්වථාවරත්වය යථා ත්ත්ත්වයට පත් 

කිරීවේ නව ප්රයත්න සමෙ ඉදිරි කාලය තුළදී පහළ වොස්ව අඩු මට්ටේවල ස්වථායී වනු ඇත් යි 

අවේක්වෂා වකවග.  

ඉදිරි මාසරලදී උද්ධමන: ඉහළ මට්ටමක තරතිපනු ඇතැයි ද ප්රතිපත්තිප 

ක්රි:ාමාගගරල සේූගය බලතෑනමහි සහා: ඇතිපර ඉන්තසුර උද්ධමන: තහළ :නු 

ඇතැයි ද පුනණෝකථන: නකනග 

වද්ශීය ස පයුේ හිඟය, වෙෝලීය වවළඳ භාණ්ඩ මිල ෙණන් ඉහළ යෑම, 2022 වසවග වේ දක්වවා එ.ජ්. 

වඩාලරයට සාවේක්වෂව ශ්රී ලංකා රුපියල විශාල වශවයන් අවප්රමාණය ීවේ බලපෑේ වමන්ම 

සමස්වත් ඉල්ුේ පීඩනවල බලපෑම වේතුවවන් නුදුරු කාලීනව මතුපිට උද්ධමනය ඉහළ යනු 

ඇත් යි පුවරෝකථනය කර ඇත්. වකවස්ව වවත්ත්, මහ බ ංකුවේ නිව රදි කිරීවේ ප්රතිපත්ති 

ක්රියාමාගෙවල බලපෑම සහ වද්ශීය හා වෙෝලීය ස පයුේ ත්ත්ත්වයන්හි අවේක්විත් ව ඩි දියුණු ී ේ 

පිළිබිඹු කරමින් උද්ධමනය ඉන්පසුව පහළ යනු ඇත් යි අවේක්වෂා වකවග. ත්වද, මෑත්කාලීනව 

මුදල් ත්ත්ත්ව ද ඩි කිරීම සහ මුදල් ප්රතිපත්ති සන්නිවේදනය ශක්වතිමත් කිරීම ඉදිරි කාලවේදී 

මහජ්නත්ාවවේ උද්ධමන අවේක්වෂා පාලනය කිරීමට උපකාරී වනු ඇත් යි අවේක්වෂා වකවග. 

ිවනද්ශී: අංශ: දැඩි අභින:ෝගරලට අඛණ්ඩර මුහුය නදමින් සිටින අතණ, 

ක්රි:ාමාගග ගයනාරක් මගින් එම අභින:ෝග සඳහා පිළි:ේ න:ාදමින් සිටී 

2022 ම යි මස ම ද සිට අන්ත්ග බ ංකු එත් න් විනිමය අනුපාතිකය තීරණය කිරීවේදී මහ බ ංකුව 

විසින් සියුම බලපත්රලාී බ ංකුවලට ලබා වදනු ල බූ මෙවපන්ීේ මගින් වද්ශීය විවද්ශීය විනිමය 

වවළඳවපාවළහි වන අධික විචලන අවම කර ෙ නීමට අවේක්වෂා වකවග. වමම මෙවපන්ීේ 

වමන්ම මෑත්කාලීනව මුදල් ප්රතිපත්ති ස්වථාවරය ද ඩි කිරීම, විවෘත් ගිණුේ වකාන්වද්සි මත් 

ආනයන සීමා කිරීම සහ බ ංකු විසින් මහ බ ංකුවට අනිවාගය විවද්ශ විනිමය විකුණුේ කරනු 

ලබන අනුපාත්ය අඩු කිරීම මගින් ශ්රී ලංකා රුපියල මත්වන පීඩනය ලිහිල් කරනු ඇත් යි අවේක්වෂා 

වකවරන අත්ර වද්ශීය විවද්ශීය විනිමය වවළඳවපාවේ ද්රවශීලත්ාව ද ක්රමවයන් ව ඩි දියුණු වනු 

ඇත් යි අවේක්වෂා වකවග. ත්වද, මූලය හිඟය පියවා ෙ නීම සඳහා අවශය ප්රමාණවේ මූලයන ලබා 

ෙ නීමට හ කිවන වත්ක්ව වමම ක්රියාමාගෙ මගින් අත්යවශය ආනයන සඳහා අවශය විවද්ශ 

විනිමය සපයා ෙ නීමට සහාය වනු ඇත් යි අවේක්වෂා වකවග. නිල විනිමය අනුපාතිකය හා 

අවිධිමත් වවළඳවපාළ විසින් පිරිනමනු ලබන විනිමය අනුපාතිකය අත්ර පරත්රය ස ලකිය යුතු 

වලස අඩු ීම සහ රැකියා සඳහා විවද්ශ ෙත්ීේ අඛණ්ඩව ව ඩි ීම වේතුවවන් විවද්ශ වස්වවා 
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නියුක්වතිකයන්වේ වේෂණ වලස විවද්ශ විනිමය ෙලා ඒම යථා ත්ත්ත්වයට පත්ීමක්ව අවේක්වෂා 

වකවග. වකවස්ව වවත්ත්, වෙෝලීය සහ වද්ශීය සාධක වේතුවවන් සංචාරක අංශවේ නුදුරු කාලීන 

ද ක්වම ත්වදුරටත් අහිත්කර වලස පවතිනු ඇත්. වේ අත්ර, 2022 අවේල් මස අවසානය වන විට දළ 

නිල සංචිත් එ.ජ්. වඩාලග බිලියන 1.8ක්ව වලස ත්ාවකාලිකව ඇස්වත්වේන්තු කර ඇති අත්ර, භාවිත්ා 

කිරීවේ හ කියාව පිළිබඳ වකාන්වද්සිවලට යටත්ව චීන මහජ්න බ ංකුවවන් ලබා ෙත්  එ.ජ්. 

වඩාලග බිලියන 1.5කට සමාන ද්ීපාගේවික විවද්ශ විනිමය හුවමාරු පහසුකම ද ඊට ඇතුළත් 

වේ. ආගිකය මුහුණදී සිටින සාගව ආගික අභිවයෝෙ ජ්යෙ නීම සඳහා වූ ව ඩපිළිවවළක්ව 

ඉලක්වක කර ෙනිමින් මහ බ ංකුව සහ රජ්ය ජ්ාත්යන්ත්ර මූලය අරමුදල සමෙ ත්ාක්වෂණික 

මට්ටවේ සාකච්ඡා ආරේභ කර ඇති අත්ර විවද්ශීය ණය ප්රතිවුහෙත් කිරීවේ ක්රියාවලිය ආරේභ 

කිරීමට අවශය කටයුතු කඩිනමින් සේපාදනය කරමින් සිටියි. වේ අත්ර, අත්යවශය භාණ්ඩ 

ආනයන මූලයනය කිරීමට සහ සමාජ් ආරක්වෂණ ව ඩසටහන් ශක්වතිමත් කිරීමට අවශය විවද්ශ 

විනිමය සුරක්විත් කර ෙ නීම සඳහා මූලය හිඟය පියවා ෙ නීමට වන මූලයන ලබා ෙ නීමට 

ද්ීපාගේවික සහ බහුපාගේවික හවුල්කරුවන් සමෙ සාකච්ඡා ද නටමත් ආරේභ කර ඇත්. 

නේ රසණ තුළදී ආගික රගධනනේ තසුබෑමක් රාගතා රනු ඇතැයි අනේක්ෂා 

නකනග 

ප්රධාන ආගික දගශක කිහිපයක්ව මගින් පිළිබිඹු වන ආකාරයට, පවතින ස පයුේ හිඟය, 

බලශක්වති සේබන්ධ ෙ ටු සහ සමාජ් වනාසන්සුන්ත්ාව මගින් ආගික ක්රියාකාරකේ සඳහා 

ස ලකිය යුතු බලපෑමක්ව සිදු කරනු ඇත් යි අවේක්වෂා වකවග. මහ බ ංකුවේ ඉල්ුේ පාලනය 

කිරීවේ ප්රතිපත්ති සහ අවේක්විත් රාජ්ය මූලය ඒකාග්රත්ා ක්රියාමාගෙ මගින් ද සමස්වත් ඉල්ුම 

වසර තුළදී අඩු මට්ටමක පවත්වා ෙ නීමට අවේක්වෂා වකවග. වේ අත්ර, උද්ධමන පීඩන පාලනය 

කිරීම සඳහා වෙෝලීය වශවයන් මහ බ ංකු විසින් මුදල් ප්රතිපත්ති ද ඩි කිරීම වමන්ම න වෙනහිර 

යුවරෝපවේ පවතින භූ වද්ශපාලනික අගුද මගින් අවනකුත් අංශවලට වන බලපෑේ වේතුවවන් 

වෙෝලීය ආගික වගධනය ද පහළ යනු ඇත් යි අවේක්වෂා වකවග. 

මහ බැංකුර ිවසින් ක්රි:ා්මක කණන ලද ප්රතිපත්තිප ක්රි:ාමාගග ණජ: ිවසින් 

ප්රමායර් සහ කානලෝචිත ප්රතිපත්තිප ගැළපීේ මගින් ශක්තිපම් කළ යුතු: 

ආගික ත්ත්ත්වය ත්වදුරටත් පිරිහීම ව ළ ක්වීම සඳහා සහ මහ බ ංකුව විසින් වමවත්ක්ව 

ක්රියාත්මක කර ඇති ක්රියාමාගෙයන්ට සහාය ීමට, වපාදු එකඟත්ාවයකින් යුතු පාලනය සහ 

සමාජ් සංහිඳියාව තුළින් ඉහළ වද්ශපාලන ස්වථාවරත්වයක්ව ඇති කිරීමට කඩිනේ ක්රියාමාගෙ 

ෙ නීම අවශය වේ. මීට අමත්රව, මහ බ ංකු මූලයනය මත් අධික වලස රඳා ප වතීම ව ළ ක්වීම 

සහ ම දි කාලීනව රාජ්ය මූලය තිරසාරභාවය පවත්වා ෙ නීම සඳහා උපකාරී වන රාජ්ය මූලය 
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කාගයසාධනය ශක්වතිමත් කිරීමට කඩිනේ ක්රියාමාගෙ ෙ නීම අවශය වේ. ත්වද, වපර වනාවූ 

ආගික ත්ත්ත්වයන් වේතුවවන් බලපෑමට ලක්ව වූ සමාජ්වේ අවදානමට ලක්වවිය හ කි 

කණ්ඩායේවලට සහාය ීම සඳහා සමාජ් සුබසාධන ව ඩසටහන්වල කාගයක්වෂමත්ාවය ව ඩි 

දියුණු කරන අත්රම බලශක්වති හා සේබන්ධ රජ්ය සතු වාණිජ් වයාපාරවල මූලය ත්ත්ත්වය 

ශක්වතිමත් කිරීම සඳහා බලශක්වති අංශවේ මිල ෙණන් කඩිනේ සහ විනිවිදභාවයකින් යුක්වත්ව 

සංවශෝධනය කිරීම ප්රමුඛත්ාවයක්ව වලස පවතී. 

ප්රතිපත්තිප නතාලී අනුතාතිපක දැනට තරතිපන මට්ටනේ තර්රා ගනී  

වෙෝලීය වමන්ම වද්ශීය වශවයන් වන වත්මන් සහ අවේක්විත් සාගව ආගික ප්රවණත්ා මනාව 

සලකා බ ලීවමන් අනතුරුව, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2022 ම යි මස 18 ව නි දින 

ප වති රැස්වීවේදී ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ නිත්ය ත් න්පතු පහසුකේ අනුපාතිකය (SDFR) සහ 

නිත්ය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR), පිළිවවළින්, සියයට 13.50 සහ සියයට 14.50 වලස ද නට 

පවතින මට්ටවේ පවත්වාවෙන යෑමට තීරණය කවේය. මහ බ ංකුව විසින් ද නටමත් ක්රියාත්මක 

කර ඇති ප්රතිපත්ති ක්රියාමාගෙ ත්වදුරටත් මූලය වවළඳවපාළ වවත් අඛණ්ඩව සේවේෂණය 

වවමින් පවතින බව මුදල් මණ්ඩලවේ අදහස වූ අත්ර ද ඩි මුදල් ප්රතිපත්තිවල ඇත් ේ බලපෑේ 

ද නටමත් මූගත් ආගික ක්රියාකාරකේවල දක්වනට ල වේ. මහ බ ංකුව විසින් වද්ශීය හා වෙෝලීය 

වශවයන් වන සාගව ආගික සහ මූලය වවළඳවපාළ ප්රවණත්ා අඛණ්ඩව නිරීක්වෂණය කරන 

අත්රම ඉදිරි කාලවේදී ආගිකවේ ඉහළ සාගව ආගික ස්වථායීත්ාව ශක්වතිමත් කිරීමට සහාය ී ම 

සඳහා සුදුසු පූගවවෝපායික ක්රියාමාගෙ ෙ නීමට සූදානේව සිටී. 

මුදල් ප්රතිපත්තිප ීරණය:  ප්රතිපත්තිප නතාලී අනුතාතිපක සහ රයරස්ථාපිත 

සංචිත අනුතාත: නනානරනස්ර තරීර 

නිත්ය ත් න්පතු පහසුකේ අනුපාතිකය (SDFR) සියයට 13.50 

නිත්ය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR)  සියයට 14.50 

වයවස්වථාපිත් සංචිත් අනුපාත්ය (SRR) සියයට 4.00 

 

නතාණතුරු සටහන  

මහ බ ංකු අධිපති ආචාගය පී. නන්දලාල් ීරසිංහ මහත්ාවේ ප්රධානත්වවයන් 2022 ම යි මස 19 

ව නි දින වප.ව. 11.00ට ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ සන්ථාොරවේදී මාධය හමුවක්ව ප ව ත්වවන අත්ර 

එය ව ේස්වුක්ව සහ යූ ටියුේ ඔස්වවස්ව සජීීව විකාශය වකවග. 

මීළඟ මුදල් ප්රතිපත්ති නිවේදනය 2022 ජූලි මස 07 ව නි දින නිකුත් කිරීමට නියමිත්ය. 
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ඇමුණුම 1 

 

සංඛයා සටහන 01: උද්ධමන: 

මාස: 
සැේ 

21 

ඔක් 

21 

නනාරැ 

21 

නදසැ 

21 

ජන 

22 

නතබ 

22 

මාග 

22 

අනේ 

22 

මතුපිට 

උද්ධමන:  

(රාගික 

ලක්ෂයම: % 

නරනස) 

වකා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 
5.7 7.6 9.9 12.1 14.2 15.1 18.7 29.8 

ජ්ා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
6.2 8.3 11.1 14.0 16.8 17.5 21.5 - 

මූලික 

උද්ධමන: 

(රාගික 

ලක්ෂයම: % 

නරනස) 

වකා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
5.0 6.3 7.0 8.3 9.9 10.9 13.0 22.0 

ජ්ා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
4.8 7.2 8.8 10.8 12.9 14.1 17.3 - 

                                                                                                                               මූලයᱺ  ජ්නවල්ඛන හා සංඛයාවල්ඛන වදපාගත්වේන්තුව       

 

                                                                                                                

සංඛයා සටහන 02: මුදල් අංශනේ ප්රරයතා (තාරකාලික) 

දගශක: 

ප්රමාය: රරුපි:ල් ිලලි:න) 

ජූලි  

21 

අනගෝ  

21 

සැේ  

21 

ඔක්  

21 

නනාරැ   

21 

නදසැ  

21 

ජන  

22 

නතබ   

22 

මාග   

22රඅ)    

සංචිත් මුදල් 1,064 1,089 1,296 1,286 1,288 1,306 1,337 1,324 1,387 

පුළුල් මුදල් ස පයුම  (M2b) 10,304  10,514  10,488  10,582  10,546  10,647  10,668  10,755  11,575  

    ශුද්ධ විවද්ශීය වත්කේ  (699)  (701)  (722)  (837)  (906)  (982) (1,216) (1,275) (1,889) 

    ශුද්ධ වද්ශීය වත්කේ 11,003  11,215  11,210  11,418  11,452  11,629  11,883  12,030  13,464  

         රජ්ය වවත් ලබා දුන් ශුද්ධ  

         ණය  5,411  5,531  5,595  5,665  5,714  5,832  6,045  6,094  6,543  

         රාජ්ය සංස්වථා/ රජ්ය සතු 

වාණිජ් වයාපාර සඳහා ලබා 

දුන් ණය 

1,141  1,137  1,123  1,194  1,185  1,188  1,192  1,238  1,548  

         වපෞද්ෙලික අංශය වවත් 

ලබා දුන් ණය 6,661  6,796  6,825  6,860  6,920  6,981  7,017  7,051  7,529  

පුළුල් මුදල් ස පයුම  (M4)  12,563  12,790  12,742  12,873  12,862  12,985  13,058(ආ)   13,167  -    

 (අ)   2022 මාගතු මාසවේදී ශ්රී ලංකා රුපියල ස ලකිය යුතු වලස අවප්රමාණය ීම 2022 මාගතු මාසවේදී මුදල් හා ණය සමස්වත් ඉහළ න ංීමට ප්රධාන 

වශවයන් වේතු ී ඇත්.          

(ආ)  සංවශෝධිත්                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                              මූලයᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 
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සංඛයා සටහන 03: නතාලී අනුතාතිපක 

නතාලී අනුතාතිපක (%) 

2021         

නනාරැ          

අරසාන:ට  

2021         

නදසැ          

අරසාන:ට 

2022         

ජන         

අරසාන:ට 

2022         

නතබ          

අරසාන:ට  

2022         

මාග         

අරසාන:ට 

2022            

අනේ          

අරසාන:ට  

2022         

මැයි 18 

දිනට  

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුනේ ප්රධාන ප්රතිපත්තිප නතාලී අනුතාතිපක 

   නිත්ය ත් න්පතු පහසුකේ අනුපාතිකය 5.00 5.00 5.50 5.50 6.50 13.50 13.50 

   නිත්ය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය 6.00 6.00 6.50 6.50 7.50 14.50 14.50 

බැංකු අනුතාතිපක: 9.00 9.00 9.50 9.50 10.50 17.50 17.50 

බරිත සාමානය කක්ෂය මුදල් 

අනුතාතිපක: (AWCMR) 
5.92 5.95 6.48 6.48 7.49 14.50 14.50 

භාණ්ඩාගාණ ිලල්ත් ඵලදා අනුතාතිපක (ප්රාථමික නරළඳනතාළ) 

   දින 91 7.53 8.16 8.63 8.61 12.92 23.53 24.07 

   දින 182 8.02 8.33 8.55 8.53 12.25 23.96 24.69 

   දින 463 8.16 8.24 8.55 8.53 12.28 24.09 24.50 

ය: අනුතාතිපක  

බරිත් සාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාතිකය 

(AWPR) (සතිපත්ා) 
8.00 8.61 8.52 8.99 9.85 16.38 19.36(අ) 

බරිත් සාමානය ණය අනුපාතිකය (AWLR) 9.79 9.87 10.12 10.13 10.35 - - 

බරිත් සාමානය නව ණය අනුපාතිකය 

(AWNLR) 
9.18 9.48 9.76 10.07 10.73 - - 

තැන්තතු අනුතාතිපක  

බරිත් සාමානය ත් න්පතු අනුපාතිකය 

(AWDR) 
4.82 4.94 5.01 5.07 5.17 5.52 - 

බරිත් සාමානය ස්වථාවර ත් න්පතු 

අනුපාතිකය (AWFDR) 
5.75 5.94 6.05 6.15 6.30 6.84 - 

බරිත් සාමානය නව ත් න්පතු 

අනුපාතිකය (AWNDR) 
6.27 6.45 6.58 6.50 7.68 - - 

බරිත් සාමානය නව ස්වථාවර ත් න්පතු 

අනුපාතිකය (AWNFDR) 
6.52 6.67 6.79 6.75 8.06 - - 

(අ) 2022 වසවග ම යි මස 14 වන දිවනන් අවසන් වන සතිය සඳහා                                                                                             මූලයᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

   


