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 මුදල් ප්රතිපත්තිප ිවරණය:  අංක 05-2022 ජූලි 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුර සි: මුදල් ප්රතිපත්තිප ස්ථාරණ: තරදුණට් ද ඩි කණයි 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2022 ජූලි මස 06 ව නි දින ප වති රැස්වීවේදී ශ්රී ලංකා මහ 

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

(SLFR) පදනේ අංක 100කින්, පිළිවවළින්, සියයට 14.50 සහ සියයට 15.50 දක්වා ඉහළ න ංීමට 

තීරණය කවේය. මෑත් කාලීනව මතුපිට උද්ධමනය අවේක්ෂා කළ ප්රමාණයට වඩා ඉහළ යෑම සහ 

ඉදිරි කාලවේදී අඛණ්ඩව ඉහළ උද්ධමනයක් ප වතීම පිළිබඳව අවධානය වයාමු කරමින් 

අහිත්කර උද්ධමන අවේක්ෂා ව ාඩ න ගීම පාලනය කිරීම සඳහා ත්වදුරටත් මුදල් ප්රතිපත්ති ද ඩි 

කිරීමට අවශ්ය බව මුදල් මණ්ඩලවේ අදහස විය. වමම තීරණයට එළඹීවේදී මුදල් මණ්ඩලය විසින් 

ක්ුද්ර, කුඩා හා මධය පරිමාණ වයාපාර ඇතුළු සමස්වත් ආර්ථික ක්රියාකාරකේ සහ මූලය අංශ්වේ 

ක්රියාකාරිත්වය යනාදිය වකවරහි ද ඩි මුදල් ත්ත්ත්වයන් මගින් වන බලපෑම සහ නුදුරු කාලීනව 

ආර්ථිකවේ සියලුම අංශ් වකවරහි මිල පීඩන ඉහළ යෑම වේතුවවන්  සිදුවිය හ කි අහිත්කර 

බලපෑේ සලකා බලන ලදී. ඒ අනුව, වමම ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික ඉහළ ද මීම මගින් 

ආර්ථිකවේ යටිද රි ඉල්ලුේ පීඩන ව ාඩ න ගීම සීමා කරන අත්රම ම දි කාලීනව ඉලක්ක ත් 

මතුපිට උද්ධමන මට්ටම ආසන්නවේ උද්ධමන අවේක්ෂා පාලනය කිරීමට උපකාරී වනු ඇත් යි 

මුදල් මණ්ඩලවේ අදහස විය. 

ලලාර පුණා මහ බ ංකු රඩා් ද ඩි මුදල් ප්රතිපත්තිප තීණය ගනිමින් තරතී 

භූ වද්ශ්පාලනික අර්ථුද වේතුවවන් ඉහළ යන ඛනිජ වත්ල් සහ ආහාර මිල  ණන් සහ උද්ධමන 

අවේක්ෂා අස්වථාවර ීම වේතුවවන් අඛණ්ඩව ඉහළ ගිය උද්ධමන පීඩන පාලනය කිරීම සඳහා 

වලාව පුරා මහ බ ංකු සිය මුදල් ප්රතිපත්ති ද ඩි කරමින් සිටී. වකවස්ව නමුත්, ව ෝලීය වශ්වයන් 

උද්ධමනය ඉහළ යෑම, ස ලකිය යුතු ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික ඉහළ ද මීේ සහ භූ වද්ශ්පාලනික 

අර්ථුද ඉහළ යෑම මධයවේ ව ෝලීය ආර්ථික වර්ථධනවේ ඉදිරි ද ක්ම මෑත්කදී දුර්ථවල ී ඇත්. 

වමව නි ත්ත්ත්වයන්  ඇතිීම මගින් ඉදිරි කාලවේදී න ගී එන වවවළඳවපාළ සහ සංවර්ථධනය 

වවමින් පවතින ආර්ථිකයන් වකවරහි විශ්ාල අහිත්කර බලපෑේ ඇති කළ හ කිය. 

ආර්ථික තර්ථලේෂය ලදතාර්ථතලේන්ුර  

2022 ජූලි මස 07 රන දින 
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ලේශී: ආර්ථික ක්රි:ාකාණකේ නුදුරු කාලීනර ස ලකි:යුු තසුබෑමක් රාර්ථතා 

කණනු ඇත යි අලේක්ෂා ලකලර්ථ 

ජනවල්ඛන හා සංඛයාවල්ඛන වදපාර්ථත්වේන්තුව විසින් ප්රකාශ්යට පත් කරන ලද දළ වද්ශීය 

නිෂ්පාදිත්වේ ඇස්වත්වේන්තු අනුව ශ්රී ලංකා ආර්ථිකය 2022 වසවර්ථ පළමු කාර්ථතුවේදී වාර්ථික 

ලක්ෂයමය වශ්වයන්  සියයට 1.6ක සංවකෝචනය ීමක් වාර්ථත්ා ී ඇත්. 2022 වසවර්ථ වදවන 

කාර්ථතුව තුළ වද්ශීය ආර්ථික ක්රියාකාරකේ සඳහා මූලික වශ්වයන් විදුලිය හා බලශ්ක්ති හිඟය 

වේතුවවන් ස පයුේ අංශ්වේ අඛණ්ඩ බාධා ීේ මගින් ද ඩි වලස බලපෑේ ඇතිකරනු ල බ ඇත් යි 

අවේක්ෂා වකවර්ථ. වද්ශීයව පවතින අහිත්කර ප්රවණත්ා මධයවේ, ව ෝලීය වවළඳ භාණ්ඩ 

වවළඳවපාළ සහ ස පයුේ දාමයන්ට බලපා ඇති න ව නහිර යුවරෝපවේ භූ වද්ශ්පාලනික අර්ථුද 

නුදුරු කාලීනව වද්ශීය ආර්ථික වර්ථධනය වකවරහි ත්වදුරටත් අවදානේ ඇති කළ හ කිය. 

ිවලේශී: අංශ: ද ඩි අභිල:ෝගරලට අඛණ්ඩර මුහුය ලදමින් සිටී 

අත්යවශ්ය වනාවන ආනයන අධධර්ථයමත් කිරීම අරමුණු කර ත් ප්රතිපත්තිමය ක්රියාමාර්ථ  

වමන්ම වද්ශීය විවද්ශීය විනිමය වවවළඳවපාවේ සීමා සහිත් වූ විවද්ශ් විනිමය ද්රවශීලත්ාව  මගින් 

විශ්ාල වශ්වයන් සහාය ලබමින් වවළඳ හිඟය පසුගිය වසවර්ථ අනුරූප කාලයට සාවේක්ෂව 2022 

ම යි මාසවේදී ස ලකිය යුතු වලස පහළ ගිවේය. වද්ශීයව වමන්ම ව ෝලීය වශ්වයන් පවතින 

අහිත්කර ත්ත්ත්වයන් වේතුවවන් විවද්ශ් වස්වවා නියුක්තිකයන්වේ වේෂණ සහ සංචාරක 

ඉප යීේ ආකාරවයන් වන විවද්ශ් විනිමය  ලා ඒේ අවේක්ෂා කළ ප්රමාණයට වඩා පහළ මට්ටමක 

පවතී. 2022 මාර්ථතු මාසවේ ද ඩි වලස අවප්රමාණය වූ විනිමය අනුපාතිකය, 2022 ම යි මාසවේ ම ද 

සිට වවළඳවපාළ මාර්ථව ෝපවද්ශ් හඳුන්වාදීමත් සම  පුළුල් වලස ස්වථාවරව පවතී. දළ නිල සංචිත් 

2022 ජූනි මාසය අවසානය වන විට  එ.ජ. වඩාලර්ථ බිලියන 1.9ක් වලස ඇස්වත්වේන්තු කර ඇති 

අත්ර, භාවිත්ා කිරීවේ හ කියාව පිළිබඳ වකාන්වද්සිවලට යටත්ව චීන මහජන බ ංකුවවන් 

ලබා ත් එ. ජ. වඩාලර්ථ බිලියන 1.5කට සමාන විවද්ශ් විනිමය හුවමාරු පහසුකමද වමයට ඇතුළත් 

වේ. විස්වතීරණ ණය පහසුකම ව ඩපිළිවවළ පිළිබඳ කාර්ථය මණ්ඩල මට්ටවේ එකඟත්ාවකට නුදුරු 

කාලීනව එළඹීම සඳහා ජාත්යන්ත්ර මූලය අරමුදල සම  ප වති සාකච්ඡා සේබන්ධවයන් 

ස ලකිය යුතු ප්ර තියක් අත්කරව න ඇති අත්ර මූලය හිඟය පියවා  නීමට අවශ්ය ප්රමාණවේ 

මූලයන ලබා   නීම සඳහා ද්ීපාර්ථවවික සහ බහුපාර්ථවවික හවුල්කරුවන් සම  සාකච්ඡා 

සිදුකරමින් පවතී. ත්වද, විවද්ශීය ණය ප්රතිවයුහ ත් කිරීවේ ක්රියාවලිය සේබන්ධවයන් කඩිනේ 

ව ඩපිළිවවළ සකස්ව කරමින් පවතී.  

වපර වනාවූ ආකාරවේ ව වුේ වවෂ පීඩන සහ ආර්ථිකවේ සෑම අංශ්යකම වර්ථත්මානවේ 

අත්විඳිනු ලබන ද ඩි පීඩන හමුවේ විවද්ශීය අංශ්වේ ස්වථායීත්ාව සහ සමස්වත් සාර්ථව ආර්ථික 

ස්වථායීත්ාව සහතික කිරීම සඳහා ආර්ථිකවේ සියලුම පාර්ථවවකරුවන්වේ ක පීම අවශ්ය වේ. 
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වද්ශීය මුදල් ස්වථායීත්ාව සහ ශ්රී ලංකා රුපියවල් බාහිර ස්වථායීත්ාව සහතික කිරීම සඳහා මහ 

බ ංකුව විසින් හඳුන්වා වදන ලද ක්රියාමාර්ථ  සඳහා රජය, රජය සතු වාණිජ වයාපාර, වපෞද් ලික 

අංශ්වේ ආයත්න සහ බ ංකු වමන්ම බ ංකු වනාවන ආයත්න යනාදිවේ ඒකාබද්ධ ක්රියාමාර්ථ වල 

සහාය අවශ්ය වේ. අර්ථුද කළමනාකරණයට එව නි ඒකාබද්ධ ප්රතිචාර මගින් මහජන 

සහවයෝ ය සහතික කරනු ඇති අත්ර ඉදිරි කාලය තුළදී  ආර්ථික කටයුතු සාමානය ත්ත්ත්වයට 

ව න ඒමට උපකාරී වනු ඇත්. 

ද ඩි මුදල් සහ ද්රරශීලතා ත්්ර:න්ට ප්රතිපාාණ රශල:න් ලරළඳලතාළ ලතාලී 

අනුතාතිපක අඛණ්ඩර ඉහළ :මින් තරතී 

වේ දක්වා හඳුන්වාදී ඇති ස ලකිය යුතු මුදල් ප්රතිපත්ති ද ඩි කිරීවේ ක්රියාමාර්ථ  සේවේෂණය 

ීමත් සම  වවළඳවපාළ වපාලී අනුපාතික ස ලකිය යුතු වලස ඉහළ ගිවේය. ද ඩි 

අවිනිවචිත්ත්ාවල බලපෑම, උද්ධමනය ඉහළ යෑම සහ රජවේ ඉහළ ණය   නීවේ අවශ්යත්ාවය 

පිළිබිඹු කරමින් රජවේ සුරැකුේපත් මත් ඵලදා අනුපාතික ද මෑත්කාලීනව ඉහළ ව ාස්ව ඇත්. 

වමම ප්රවණත්ා වත්ෝරා ත් මූලය උපකරණවල වපාලී අනුපාතික වයුහවේ විෂමත්ා ව ාඩන ගීමට 

ද වේතු ී ඇත්. වේ අත්ර, එ.ජ. වඩාලරයට සාවේක්ෂව ශ්රී ලංකා රුපියල අවප්රමාණය ීවේ 

බලපෑම ඉවත්කර  ළපන ලද වපෞද් ලික අංශ්ය වවත් සපයන ලද ණය ප්රමාණවයහි වාර්ථික 

ලක්ෂයමය වර්ථධනය 2022 වසවර්ථ ම යි මාසවේදී මන්ද ාමී ීමක් වාර්ථත්ා වූ අත්ර බ ංකු 

පද්ධතිවයහි ශුද්ධ විවද්ශීය වත්කේ පහළ යෑම වේතුවවන් පුළුල් මුදල් වර්ථධනය මන්ද ාමී ී  ඇත්. 

ඉහළ ගිය ණය වපාලී අනුපාතික මගින් ඉදිරි කාලවේදී මුදල් සහ ණය සමස්වත් වර්ථධනය මන්ද ාමී 

වනු ඇත් යි අවේක්ෂා කරන අත්ර ඉහළ ත් න්පතු වපාලී අනුපාතික මගින් සංසරණවේ පවතින 

ස ලකියයුතු මුදල් ප්රමාණයක් බ ංකු පද්ධතිය වවත් ලබා වදනු ඇත් යි අවේක්ෂා වකවර්ථ.  

රජය සතු වාණිජ වයාපාරවල මූලය ත්ත්ත්වවයහි අවේක්ිත් ව ඩිදියුණු කිරීේ ඇතුළුව රාජය 

මූලය ඒකාග්රත්ා ප්රයත්නයන් සඳහා සහාය ීමට රාජය ආදායේ ව ඩි කිරීම සහ වියදේ අඩු කිරීම 

ශ්ක්තිමත් කිරීම අරමුණු කර ත් අවේක්ිත් රාජය මූලය ප්රතිසංස්වකරණ කඩිනමින් ක්රියාත්මක 

කිරීම අවශ්ය වේ. රාජය මූලය අංශ්වේ ක්රියාකාරිත්වය තුළ එව නි වවනස්වකේ සිදු කිරීම ඉදිරි 

කාලවේදී රජවේ දළ මූලයන අවශ්යත්ා අඩු  කිරීමට වේතු වනු ඇති අත්ර මහ බ ංකුව මගින් 

මූලයනය කිරීම කඩිනමින් අඩු කිරීම සඳහා උපකාරී වනු ඇත්. 
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රසලර්ථ ඉතිපරි කාල: ුළදී උේධමන: ඉහළ අග:ක තරතිපනු ඇත යි පුලණෝකථන: 

කණ ඇත්, සුදුසු ප්රතිපත්තිප ක්රි:ාමාර්ථග සමග උේධමනලේ ස ලකි: යුු තහළ 

:ෑමක් අලේක්ෂා ලකලර්ථ 

ව ෝලීය බලශ්ක්ති හා ආහාර මිල  ණන් ඉහළ යෑම සහ ඒ වේතුවවන් වද්ශීය මිල  ණන් ඉහළ 

යෑම, වද්ශීය ස පයුේ අංශ්වේ අවහිරත්ා වමන්ම රුපියල අවප්රමාණය ීවේ බලපෑම, බදු ඉහළ 

ද මීේ සහ මුදල් ලිහිල්කරණවේ පසු කාලීන බලපෑම ප්රධාන වශ්වයන් වේතුවවමින් මතුපිට 

උද්ධමනය වපර වනාවූ ආකාරවේ ඉහළ මට්ටමක් දක්වා ඉහළ ගිවේය. වමම සාධක සහ එහි වක්ර 

බලපෑම වේතුවවන් මතුපිට උද්ධමනය නුදුරු කාලවේදී ත්වදුරටත් ඉහළ යනු ඇත් යි අවේක්ෂා 

වකවර්ථ. අඛණ්ඩ සහ සුදුසු නිව රදි කිරීවේ ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ථ  වමන්ම ම දි කාලීනව ස පයුේ 

ත්ත්ත්ව සාමානයකරණය ීමත් සම  ව ෝලීය වවළඳ භාණ්ඩ මිල  ණන්වල අවේක්ිත් අඩු ී ම 

සම  මතුපිට උද්ධමනය පහළ යනු ඇත් යි අවේක්ෂා කරන අත්ර ම දි කාලීනව අවේක්ිත් 

පරාසවේ පවතිනු ඇත් යි පුවරෝකථනය කර ඇත්. ද ඩි මුදල් හා රාජය මූලය ත්ත්ත්ව වමන්ම 

හිත්කර සංඛයානමය පදනේ බලපෑම වේතුවවන් ඇති වූ අඩු සමස්වත් ඉල්ලුම ද ඉදිරි කාලවේදී 

උද්ධමන පීඩන ලිහිල් කිරීමට උපකාරී වනු ඇත්. 

සටහන  පුලණෝකථන:ක් :නු 

ලතාලණාන්දුරක් ලහෝ බ ඳීමක් ලනාලේ. 

උද්ධමන වයාේති සටහන (Fan chart) මගින් මූලික 

පුවරෝකථන පථය වටා පවතින අවිනිවචිත්ත්ාව 

ක්රමවයන් වර්ථණය අඩු වන පරිදි වූ වි්රේභ පරාස 

භාවිත්ා කිරීවමන් විදහා ද ක්වේ. රූප සටහවන් 

ද ක්වවන වි්රේභ ප්රාන්ත්ර (Confidence Intervals, 

CI) මගින් ම දිකාලීන උද්ධමනය විචලනය විය හ කි 

අ ය පරාසයන් දක්වයි. විවවෂවයන්, ත්ද වකාළ 

ප හ ති ප්රවද්ශ්ය සියයට 50 වි්රේභ ප්රාන්ත්රය 

දක්වන අත්ර, එමගින් උද්ධමනවේ ස බෑ අ ය 

වමම පරාසය තුළ ප වතීවේ සියයට 50ක 

සේභාවිත්ාවයක් පවතින බව වපන්නුේ කරයි. 

වි්රේභ පරාසයන් මගින්, උද්ධමනය දීර්ථඝ 

කාලයකට පුවරෝකත්නය කිරීවේදී ඇතිවිය හ කි 

අවිනිවචිත්ත්ාවවේ ඉහළ යෑම වපන්නුේ කරයි. 

 

2022 වසවර්ථ ජූලි මාසවේ පුවරෝකථන වාරවේ 

සිදුකළ උපකල්පන, විනිවචයන් සහ පවතින දත්ත් පුවරෝකථන මගින් පිළිබිඹු වකවර්ථ. 2023 ආරේභවේ සිට ක්රමවයන් 

ලිහිල් වනු ඇත් යි අවේක්ිත් ව ෝලීය ඉන්ධන සහ ආහාර මිල පිළිබඳ වන වර්ථත්මාන පුවරෝකථන, ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන 

වවළඳ හවුල්කරුවන්වේ විභව මට්ටමට වඩා අඩු වර්ථධන මට්ටේ, සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදවේ වත්මන් සහ 

අවේක්ිත් මුදල් ප්රතිපත්ති ස්වථාවරය මගින් හ ඟවවනු ලබන ව ෝලීය මූලය ත්ත්ත්වයන් ද ඩි ීම මත් වමම 

පුවරෝකථන රඳා පවතී. ත්වද, ආර්ථික ආකෘති මගින් ලබාවදන වපාලී අනුපාත් මාර්ථ ය අනු මනය කිරීම සහ ම දි 

කාලීන රාජය මූලය ඉලක්ක සපුරා   නීම පුවරෝකථනය කර ඇති උද්ධමන මට්ටේ ළඟා කර   නීම සඳහා වන 

අත්යවශ්ය අං  වේ. එවස්වම, 2023 වසවර්ථදී වද්ශීය ආහාර ස පයුේ ත්ත්ත්වයන් යහපත් වනු ඇත් යි උපකල්පනය 

වකවර්ථ. පවත්නා වද්ශීය හා ව ෝලීය ආර්ථික අවිනිවචිත්ත්ාවයන් සහ භූ වද්ශ්පාලනික   ටළු මධයවේ වත්මන් 

පුවරෝකථන හා සේබන්ධ අවිනිවචිත් බව සාමානය කාලයන්ට වඩා වබවහවින් ඉහළ වේ. වමම උපකල්පනවල නනෑම 

ස ලකිය යුතු වවනස්වකමක් ස බෑ උද්ධමනය ඉහත් සඳහන් මාර්ථ වයන් අප මනය ීමට වේතු විය හ කිය. ආර්ථික 

නිවයෝජිත්යන්ට ද නුවත් තීරණ   නීමට හ කිවන පරිදි උද්ධමන ද ක්වමහි අවේක්ිත් වවනස්වකේ නිරන්ත්රව ඔවුන්ට 

සන්නිවේදනය කිරීමට ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව ක පී සිටියි. 

 

රූත සටහන 01 

 
 

   ල:: ශ්රී ලංකා මහ බ ංකු කාර්ථයමණ්ඩල පුවරෝකථන 

ලකාළඹ තාරිල ෝගික මිල දර්ථශක: මත තදනේ වූ මුපිට උේධමනලේ 

කාර්ථුම: සාමානය: (රාර්ථික ලක්ෂයම:, %) 
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උේධමන පීඩන තාලන: කිරීම සඳහා ප්රතිපත්තිප ලතාලී අනුතාතිපක තරදුණට් ඉහළ 

න ංවී:  

ව ෝලීය වමන්ම වද්ශීය වශ්වයන් වන වත්මන් සහ අවේක්ිත් සාර්ථව ආර්ථික ප්රවණත්ා මනාව 

සලකා බ ලීවමන් අනතුරුව, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2022 ජූලි මස 06 ව නි දින 

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

නිත්ය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR) පදනේ අංක 100කින්, පිළිවවළින්, සියයට 14.50 සහ 

සියයට 15.50 දක්වා ඉහළ න ංීමට තීරණය කවේය. වද්ශීය ආර්ථික කටයුතු වකවරහි ඇති විය 

හ කි බලපෑේ යනාදිය හඳුනා  න්නා අත්රම, ආර්ථිකවේ ඇතිවිය හ කි නනෑම  යටිද රි ඉල්ලුේ 

පීඩන ත්වදුරටත් අවම කිරීම මගින්  සාර්ථව ආර්ථික ස්වථායීත්ාව සහතික කිරීම සඳහා මුදල් 

ප්රතිපත්ති ස්වථාවරය ත්වදුරටත් ද ඩි කිරීම අවශ්ය බව මුදල් මණ්ඩලවේ අදහස විය.එව නි මුදල් 

ප්රතිපත්ති ද ඩි කිරීම මගින් ම දි කාලීනව ඉලක්ක ත් මතුපිට උද්ධමන මට්ටම ආසන්නවේ 

උද්ධමන අවේක්ෂා පවත්වා   නීම සහතික කිරීමට අවේක්ෂා වකවර්ථ. වකවස්ව වවත්ත්, මහ 

බ ංකුව විසින් ක්රියාත්මක කරන ලද ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ථ  සඳහා සමාජවේ අවදානමට ලක්විය 

හ කි කණ්ඩායේවලට සහාය ීමට කාර්ථයක්ෂම හා ඵලදායී සමාජ සුබසාධන ව ඩසටහන් 

වමන්ම රාජය මූලය ඒකාග්රත්ා ක්රියාමාර්ථ   කඩිනමින් ක්රියාත්මක කිරීවේ අවශ්යත්ාවය ඇතුළුව 

රජය විසින් කාවලෝචිත් හා සුදුසු ප්රතිපත්ති   ළපීේ මගින් සහාය විය යුතු බව මුදල් මණ්ඩලය 

න වත් අවධාරණය කරයි. මහ බ ංකුව විසින් වද්ශීය හා ව ෝලීය වශ්වයන් වන සාර්ථව ආර්ථික 

සහ මූලය වවළඳවපාළ ප්රවණත්ා අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරන අත්රම නමයශීලී උද්ධමන 

ඉලක්කකරණ රාමුව යටවත් ම දි කාලීනව ඉලක්ක ත් සියයට 4-6 පරාසය වත්ක් උද්ධමනය 

වේ වත් වලස න වත් පහළ යෑම සහතික කරමින් ඉදිරි කාලවේදී ආර්ථිකවේ ඉහළ ස්වථායීත්ාව 

ශ්ක්තිමත් කිරීමට සහාය ීම සඳහා සුදුසු පරිදි ත්වදුරටත් ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ථ    නීමට 

සූදානේව සිටී. 

 

මුදල් ප්රතිපත්තිප තීණය:  ප්රතිපත්තිප ලතාලී අනුතාතිපක ඉහළ න ංවූ අතණ 

රයරස්ථාපිත සංචිත අනුතාත: ලනාලරනස්ර තරතී 

නිත්ය ත් න්පතු පහසුකේ අනුපාතිකය (SDFR) සියයට 14.50 

නිත්ය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR)  සියයට 15.50 

වයවස්වථාපිත් සංචිත් අනුපාත්ය (SRR) සියයට 4.00 
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ලතාණුරු සටහන  

මහ බ ංකු අධිපති ආචාර්ථය පී. නන්දලාල් ීරසිංහ මහත්ාවේ ප්රධානත්වවයන් 2022 ජූලි මස 07 

ව නි දින වප.ව. 11.00ට ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ සන්ථා ාරවේදී මාධය හමුවක් ප ව ත්වවන අත්ර 

එය ව ේස්වුක් සහ යූ ටියුබ් ඔස්වවස්ව සජීීව විකාශ්ය වකවර්ථ. 

මීළඟ මුදල් ප්රතිපත්ති නිවේදනය 2022 අව ෝස්වතු මස 18 ව නි දින නිකුත් කිරීමට නියමිත්ය. 
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ඇමුණුම 1 

සංඛයා සටහන 01:  ර්ථත ද.ලේ.නි.ලේ රර්ථධන: (තාරකාලික) 

ආර්ථික 

කටයුු 

රාර්ථික ලක්ෂයම: % ලරනස (අ) 

2020 2021 2022 

තළමු 

කාර්ථුර 

ලදරන 

කාර්ථුර 

ලතරන 

කාර්ථුර 

සිේරන 

කාර්ථුර 
රාර්ථික 

තළමු 

කාර්ථුර 

ලදරන 

කාර්ථුර 

ලතරන 

කාර්ථුර 

සිේරන 

කාර්ථුර රාර්ථික 
තළමු 

කාර්ථුර 

කෘි 

කාර්ථමික 
-5.5 -4.0 3.9 -0.4 -1.4 6.4 11.2 -2.8 -3.1 2.5 -6.8 

කර්ථමාන්ත -4.2 -18.7 -0.7 1.1 -5.3 6.0 21.6 -2.0 1.4 5.6 -4.7 

ලස්රා 2.8 -13.1 0.5 1.0 -1.9 3.5 8.3 -1.7 4.3 3.3 0.7 

ද.ලේ.නි -0.9 -14.8 1.5 -0.7 -3.5 4.0 16.3 -5.8 2.0 3.3 -1.6 

 (අ) නව පදනේ වර්ථෂය (2015) යටවත් නිකුත් කරන ලද ද.වද්.නි. ඇස්වත්වේන්තු මත් පදනේව            මූලය: ජනවල්ඛන හා සංඛයාවල්ඛන වදපාර්ථත්වේන්තුව                                                                                                            

 

සංඛයා සටහන 02: උේධමන: 

මාස: 
ලනාර  

21 

ලදස  

21 

ජන 

22 

ලතබ 

22 

මාර්ථ 

22 

අලේ 

22 

ම යි 

22 

ජූනි 

22 

මුපිට 

උේධමන:  

(රාර්ථික 

ලක්ෂයම: % 

ලරනස) 

වකා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 
9.9 12.1 14.2 15.1 18.7 29.8 39.1 54.6 

ජා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
11.1 14.0 16.8 17.5 21.5 33.8 45.3 - 

 ලික 

උේධමන: 

(රාර්ථික 

ලක්ෂයම: % 

ලරනස) 

වකා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
7.0 8.3 9.9 10.9 13.0 22.0 28.4 39.9 

ජා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
8.8 10.8 12.9 14.1 17.3 27.9 37.7 - 

                                                                                                                               මූලයᱺ  ජනවල්ඛන හා සංඛයාවල්ඛන වදපාර්ථත්වේන්තුව       
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සංඛයා සටහන 03: මුදල් අංශලේ ප්රරයතා (තාරකාලික) 

දර්ථශක: 

ප්රමාය: (රුපි:ල් ිලලි:න) 

ස ේ  

21 

ඔක්  

21 

ලනාර    

21 

ලදස   

21 

ජන  

22 

ලතබ   

22 

මාර්ථ   

22(අ)    

අලේ  

22(අ)    

ම යි   

22(අ)    

සංචිත් මුදල් 1,296 1,286 1,288 1,306 1,337 1,324 1,387 1,482 1,415 

පුළුල් මුදල් ස පයුම  (M2b) 10,488 10,582 10,546 10,647 10,668 10,755 11,576(ආ) 11,941 11,897 

    ශුද්ධ විවද්ශීය වත්කේ (722) (837) (906) (982) (1,216) (1,275) (1,889) (2,195) (2,083) 

    ශුද්ධ වද්ශීය වත්කේ 11,210 11,418 11,452 11,629 11,883 12,030 13,464 14,136 13,980 

         රජය වවත් ලබා දුන් ශුද්ධ  

         ණය  
5,595 5,665 5,714 5,832 6,048(ආ) 6,094 6,544(ආ) 6,548 6,499 

         රාජය සංස්වථා/ රජය සතු 

වාණිජ වයාපාර සඳහා ලබා 

දුන් ණය 

1,123 1,194 1,185 1,188 1,192 1,238 1,548 1,725 1,750 

         වපෞද් ලික අංශ්ය වවත් 

ලබා දුන් ණය 
6,825 6,860 6,920 6,981 7,017 7,051 7,533(ආ) 7,753 7,754 

පුළුල් මුදල් ස පයුම  (M4)  12,742 12,873 12,862 12,985 13,058 13,167 13,992 14,356 14,340 

 (අ)   2022 මාර්ථතු - ම යි කාලය තුළ ශ්රී ලංකා රුපියල ස ලකිය යුතු වලස අවප්රමාණය ීම එම  කාලය තුළ  මුදල් හා ණය  සමස්වත් ඉහළ න ංීමට 

ප්රධාන වශ්වයන් වේතු ී ඇත්. 

 (ආ) සංවශ්ෝධිත්                                                                                                                                                            

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

ලතාලී අනුතාතිපක (%) 

2022         

ජන         

අරසාන:ට 

2022         

ලතබ          

අරසාන:ට  

2022         

මාර්ථ         

අරසාන:ට 

2022            

අලේ          

අරසාන:ට  

2022         

ම යි         

අරසාන:ට 

2022            

ජූනි          

අරසාන:ට  

2022         

ජූලි 06 

දිනට  

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුලේ ප්රධාන ප්රතිපත්තිප ලතාලී අනුතාතිපක 

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

   නිත්ය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය 6.50 6.50 7.50 14.50 14.50 14.50 14.50 

බ ංකු අනුතාතිපක: 9.50 9.50 10.50 17.50 17.50 17.50 17.50 

බරිත සාමානය කක්ෂය මුදල් 

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

 ාණ්ඩාගාණ ිලල්ත් ඵලදා අනුතාතිපක (ප්රාථමික ලරළඳලතාළ) 

   දින 91 8.63 8.61 12.92 23.53 23.65 23.85 28.08 

   දින 182 8.55 8.53 12.25 23.96 24.22 24.40 28.74 

   දින 364 8.55 8.53 12.28 24.09 24.30 23.84 28.11 

ය: අනුතාතිපක  

බරිත් සාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාතිකය 

(AWPR) (සතිපත්ා) 
8.52 8.99 9.85 16.38 22.11 22.62 - 

බරිත් සාමානය ණය අනුපාතිකය (AWLR) 10.12 10.13 10.35 11.31 13.46 - - 

බරිත් සාමානය නව ණය අනුපාතිකය 

(AWNLR) 
9.76 10.07 10.73 13.72 20.00 - - 

ත න්තු අනුතාතිපක  

බරිත් සාමානය ත් න්පතු අනුපාතිකය 

(AWDR) 
5.01 5.07 5.17 5.52 6.99 8.41 - 

බරිත් සාමානය ස්වථාවර ත් න්පතු 

අනුපාතිකය (AWFDR) 
6.05 6.15 6.30 6.84 8.97 11.06 - 

බරිත් සාමානය නව ත් න්පතු 

අනුපාතිකය (AWNDR) 
6.58 6.50 7.68 15.35 16.98 - - 

බරිත් සාමානය නව ස්වථාවර ත් න්පතු 

අනුපාතිකය (AWNFDR) 
6.79 6.75 8.06 15.63 17.19 - - 

                                                                                                                                                                                                          මූලයᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

   


