
1 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 මුදල් ප්රතිපත්තති විවරණය: අංක 06-2022 අග ෝස්තු 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව ප්රතිපත්තති ගපාලී අනුපාතික  

ද නට පවතින මට්ටගේ පවත්තවා  නී  

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2022 අව ෝස්තු මස 17 ව නි දින ප වති රැස්තීවේදී  

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ නිත්ය ත් න්පු පහසුකේ අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිත්ය ණය 

පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR), පිළිවවළින්, සියයට 14.50 සහ සියයට 15.50 වලස ද නට 

පවතින මට්ටවේ පවත්වාව න යෑමට තීරණය කවේය. වමම තීරණයට එළඹීවේදී, මුදල් 

මණ්ඩලය විසින් පසුගිය මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණයට සාවේක්ෂව ආර්ථික ක්රියාකාරකේවල 

අවේක්ිත් ප්රමාණයට වඩා විශාල සංවකෝචනයක් සහ අවේක්ිත් ප්රමාණයට වඩා 

වේ වත්ව මිල පීඩන ලිහිල් ීේ වපන්නුේ කරනු ලබන නවත්ම දත්ත් පදනේ කර ත් 

පුවරෝකථන සලකා බලන ලදී. ද නටමත් ක්රියාත්මක වන ද ඩි මුදල් සහ රාජ්ය මූලය ප්රතිපත්ති 

වමන්ම අත්යවශය වනාවන ආනයන වියදේ සීමා කිරීවේ ක්රියාමාර්ථ  වේුවවන් නුදුරු 

කාලීනව වපෞද් ලික අංශයට ලබා වදන ණය ස ලකිය යුු වලස අඩු වනු ඇත් යි අවේක්ෂා 

වකවරන අත්ර වස්තවා වියුක්තිය ඉහළ යෑවේ අවදානමක් ද පවතී. නුදුරු කාලීනව මුපිට 

උද්ධමනය ඉහළ අ යක පවතිනු ඇත් යි පුවරෝකථනය කර ඇත්ත්, මහ බ ංකුව සහ රජ්ය 

විසින් වේ දක්වා ව න ඇති ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ථ  සමස්තත් ඉල්ුේ පීඩන පාලනය කිරීමට 

උපකාරී වනු ඇති බවත් එමගින් වමන්ම ව ෝලීය වවළඳ භාණ්ඩ මිල  ණන්හි අවේක්ිත් අඩු 

ීේ සහ ඒ වේුවවන් ඉදිරි කාලය ු ළදී වද්ශීය මිල  ණන් අඩු ී ම ුළින් උද්ධමන අවේක්ෂා 

පාලනය වනු ඇති බවද මුදල් මණ්ඩලවේ අදහස විය. 

ග ෝලීය ආර්ථික වර්ථධනය ගේ වත්ත ගලස මන්ද ාමී වනු ඇත යි අගේක්ෂා ගකගර්ථ 

ජ්ාත්යන්ත්ර මූලය අරමුදවල් වලෝක ආර්ථික ඉදිරි ද ක්වමහි 2022 ජූලි වාර්ථත්ාවට අනුව, 

ව ෝලීය ආර්ථික වර්ථධනය 2021 වසවර්ථදී වාර්ථත්ා වූ සියයට 6.1 සිට 2022 වසවර්ථදී සියයට 3.2 

දක්වා අඩු වනු ඇත් යි අවේක්ෂා වකවර්ථ. උද්ධමන පීඩන ඇතිීමත් සම  වලාව පුරා  

ආර්ථික පර්ථගේෂණ ගදපාර්ථතගේන්ුව  

2022 අග ෝස්තු මස 18 වන දින 
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මහ බ ංකු විසින් අනු මනය කරන ලද ද ඩි මූලය ත්ත්ත්වයන්, වකාවිඩ්-19 වසං ත්ය න වත් 

ඇති ීම වේුවවන් චීන ආර්ථිකය මන්ද ාමී ීම ඇුළු අවනකුත් සාධක වමන්ම 

න ව නහිර යුවරෝපවේ භූ වද්ශපාලනික අර්ථුද වේුවවන් ත්වදුරටත් ඇති වූ සෘණාත්මක 

බලපෑේ ව ෝලීය වර්ථධන අවේක්ෂා දුර්ථවල කර ඇත්. ප්රධාන වශවයන් ඉහළ බලශක්ති සහ 

ආහාර මිල  ණන් වමන්ම ස පයුේ-ඉල්ුේ අසමුලිත්ත්ා වේුවවන් ව ෝලීය උද්ධමනය 

ඉහළ මට්ටමක පවතින අත්ර නුදුරු සහ ම දි කාලීනව ව ෝලීය උද්ධමනය අඩු ීවේ 

හ කියාවක්   වපන්නුේ කරයි. 

ගේශීය ආර්ථික ක්රියාකාරකේ ස ලකිය යුු පසුබෑමක් වාර්ථතා කරනු ඇත යි 

අගේක්ෂා ගකගර්ථ 

ප්රධාන වශවයන් විදුලිබල හා බලශක්ති හිඟය වේුවවන් අඛණ්ඩව පවතින ස පයුේ 

අංශවේ බාධාවන්වේ බලපෑම සහ සමාජ්-වද්ශපාලන ප්රවණත්ා හා සේබන්ධ අවිනිශ්චිත්ත්ා 

2022 වදවන කාර්ථුවවහි ආර්ථික වර්ථධනයට ස ලකිය යුු අහිත්කර බලපෑේ ඇති කිරීමට 

වේු ී ඇත් යි අවේක්ෂා වකවරන අත්ර, එම බලපෑම 2022 ුන්වන කාර්ථුව දක්වා ද 

පවතිනු ඇත් යි අවේක්ෂා වකවර්ථ. එවමන්ම 2022 පළමු කාර්ථුවවහි ද නටමත් වාර්ථත්ා ී ඇති 

ඍණ වර්ථධනය සහ ද ඩි ප්රතිපත්ති 2022 වසවර්ථ මූර්ථත් ක්රියාකාරකේවල අවේක්ිත් 

ප්රමාණයට වඩා විශාල සංවකෝචනයකට වේු විය හ කිය. වකවස්ත වවත්ත්, අවේක්ිත් සාර්ථව 

ආර්ථික ත්ත්ත්වයන් ස්තථායී කිරීම සහ ආර්ථිකවේ වුහාත්මක ප්රතිසංස්තකරණ ක්රියාත්මක 

කිරීමත් සම  මූර්ථත් දළ වද්ශීය නිෂ්පාදිත්වේ වර්ථධනය ඉදිරි කාලය ුළදී  යථා ත්ත්ත්වයට 

පත් වනු ඇත් යි අවේක්ෂා වකවර්ථ. 

ද ඩි අභිගයෝ  මධයගේ වුවද විගේශීය අංශගේ ධනාත්තමක වර්ථධනයන් දක්නට 

ල ගේ 

අපනයන ඉප යීේ අඛණ්ඩව ඉහළ මට්ටමක පවතින අත්ර, අත්යවශය වනාවන ආනයන සීමා 

කිරීම සඳහා  නු ල බූ ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ථ වල බලපෑම ප්රධාන වශවයන් පිළිබිඹු කරමින් 

සමුච්චිත් පදනම මත් වවළඳ භාණ්ඩ හිඟය අඛණ්ඩව පහළ ගිවේය. විවද්ශ වස්තවා 

නියුක්තිකයින්වේ වේෂණ වලස ල වබන විවද්ශ විනිමය ල බීේ අවේක්ෂා කළ ප්රමාණයට 

වඩා අඩු මට්ටමක පවතින අත්ර සංචාරක ප මිණීේ ඉහළ යෑමත් සම  සංචාරක ක්වෂ්ත්රවේ 

දියුණුවක් දක්නට ල වේ. ආනයන වියදේ ස ලකිය යුු වලස අඩු ීම සහ අපනයන ඉප යීේ 

රට ුළට ව න්වා   නීම හා එම මුදල් රුපියල්වලට පරිවර්ථත්නය කිරීම පිළිබඳව අධීක්ෂණ 

යාන්ත්රණය ශක්තිමත් කිරීවේ සහායවයන් වමරටට ව න්වන ලද අපනයන ඉප යීේ 

රුපියල්වලට පරිවර්ථත්නය කිරීම ඉහළ යෑමත් සම  වද්ශීය විවද්ශ විනිමය වවළඳවපාළ ුළ 
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දක්නට ල ුණු පීඩන වබාවහෝ දුරට අඩු ී ඇත්. ඒ අනුව, 2022 ම යි මස ම ද සිට ලබා දුන් 

වවළඳවපාළ මාර්ථව ෝපවද්ශ හරහා විනිමය අනුපාතිකය පුළුල් වලස ස්තථාවරව පවතියි. 

අවිධිමත් වවළඳවපාළ විනිමය අනුපාතික සහ නිල විනිමය අනුපාතික අත්ර පරත්රය මෑත් 

සතිවලදී ස ලකිය යුු වලස අඩු ී ඇති අත්ර වද්ශීය විවද්ශ විනිමය වවළඳවපාවළහි 

ද්රවශීලත්ා ත්ත්ත්ව වර්ථධනය ීමත් සම  ඉදිරි කාලය ුළදී එම පරත්රය අඩු මට්ටමක 

පවතිනු ඇත් යි අවේක්ෂා වකවර්ථ. වේ අත්ර, ව ඩි දියුණු වූ විවද්ශ විනිමය ද්රවශීලත්ාවවේ 

බලපෑම සහ ස ලකිය යුු මූලයන අවශයත්ාවයන් සපුරා  නීවේ බලපෑම පිළිබිඹු කරමින් 

ඉන්ධන,  ෑස්ත, ඖෂධ, වපාවහාර ව නි අත්යවශය භාණ්ඩ ලබා   නීවේ හ කියාව සහ වබදා 

හ රීම ස ලකිය යුු වලස ව ඩි දියුණු ී ඇත්. ඉදිරි කාලසීමාව ුළදී එව නි අත්යවශය භාණ්ඩ 

අඛණ්ඩව ස පයීමට කටයුු වයාදා ඇත්. 2022 ජූලි මාසය අවසන් වන විට දළ නිල සංිත් 

ප්රමාණය එ.ජ්. වඩාලර්ථ බිලියන 1.8ක් වලස ඇස්තත්වේන්ු කර ඇති අත්ර, භාවිත් කිරීවේ 

වකාන්වද්සිවලට යටත්ව චීන මහජ්න බ ංකුවවන් ලබා ත් එ.ජ්. වඩාලර්ථ බිලියන 1.5කට 

සමාන විවද්ශ විනිමය හුවමාරු පහසුකම ද වමයට ඇුළත් වේ. විස්තතීරණ ණය පහසුකම 

ව ඩපිළිවවළ පිළිබඳ කාර්ථය මණ්ඩල මට්ටවේ එකඟත්ාවකට එළඹීම සඳහා ඉදිරි සති කිහිපය 

ුළ ජ්ාත්යන්ත්ර මූලය අරමුදල සම  සාකච්චඡා ප ව ත්ීමට නියමිත් අත්ර මූලය හා නීති 

උපවද්ශකයන්වේ සහාය ඇතිව ණය ප්රතිවුහ ත් කිරීවේ ක්රියාවලිය කඩිනේ කිරීමට 

පියවර  නිමින් සිටියි. 

ද ඩි මුදල් සහ ද්රවශීලතා තත්තත්තවයන්ට ප්රතිචාර වශගයන් ගවළඳගපාළ ගපාලී 

අනුපාතික තවදුරටත්ත ඉහළ ග ාස්ත ඇත 

මහ බ ංකුව විසින් වේ දක්වා හඳුන්වාදී ඇති ස ලකිය යුු මුදල් ප්රතිපත්ති ද ඩි කිරීවේ 

ක්රියාමාර්ථ  සේවේෂණය ීම පිළිබිඹු කරමින් ද ඩි මුදල් වවළඳවපාළ ද්රවශීලත්ා ත්ත්ත්ව 

මධයවේ වවළඳවපාළ වපාලී අනුපාතික ස ලකිය යුු වලස වලස ඉහළ ගිවේය. වපෞද් ලික 

අංශය වවත් සපයන ලද ණය වර්ථධනය පහළ යෑවේ ප්රවණත්ාවක් පවතී. ස ලකිය යුු වලස 

ඉහළ මට්ටමක පවතින සඵල වවළඳවපාළ වපාලී අනුපාතික සහ මන්ද ාමී ආර්ථික 

ක්රියාකාරකේහි බලපෑම පිළිබිඹු  කරමින් වපෞද් ලික අංශය වවත් සපයන ලද ණවයහි 

වාර්ථික ලක්ෂමය වර්ථධනය 2022 ජූනි මාසවේදී ස ලකිය යුු වලස මන්ද ාමී වූ අත්ර වපර 

මාසය හා ස සඳීවේදී 2022 ජූනි මාසය ුළදී වපෞද් ලික අංශය වවත් සපයන ලද ණය 

ප්රමාණය සංවකෝචනය විය. බ ංකු පද්ධතිවේ ශුද්ධ විවද්ශීය වත්කේ අඛණ්ඩව අඩු වූ අත්ර ඒ 

වේුවවන් පුළුල් මුදල් ස පයුවමහි ප්රසාරණය මන්ද ාමී විය. වපාලී අනුපාතික ඉහළ යෑමත් 

සම  වපෞද් ලික අංශය වවත් සපයන ලද ණය වර්ථධනය සහ පුළුල් මුදල් වර්ථධනය ඉදිරි 

කාලය ුළදී ස ලකිය යුු වලස මන්ද ාමී වනු ඇත් යි අවේක්ෂා වකවර්ථ. 2022 අව ෝස්තු 
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මාසවේදී මහ බ ංකුව විසින් රජ්ය වවත් මූලයන ලබා දීේ ස ලකිය යුු වලස අඩු ී  ඇති අත්ර, 

වේ වන විට හඳුන්වා දී ඇති රාජ්ය මූලය ඒකාග්රත්ා ක්රියාමාර්ථ  වමන්ම ප්රධාන රජ්ය සු 

වාණිජ් වයාපාරවල පිරිව ය පිළිබිඹු කරන මිල සූත්ර ක්රියාත්මක කිරීවේ සහායවයන් ඉදිරි 

කාලය ුළදී මහ බ ංකුව විසින් රජ්ය වවත් ත්වදුරටත් මූලයන ලබා දීවේ අවශයත්ාවය අඩු 

වනු ඇත් යි අවේක්ෂා වකවර්ථ. වේ අත්ර, ද නට පවත්නා ඉහළ ත් න්පු වපාලී අනුපාතික 

වේුවවන් සංසරණවයහි විශාල වශවයන් පවතින වයවහාර මුදල් න වත් බ ංකු පද්ධතිය 

වවත් ල වබමින් පවතී. 

උේධමනය ඉහළ යෑගේ ගේ ය අගේක්ෂා කළ ප්රමාණයට වඩා මන්ද ාමී වී ඇත 

මුපිට උද්ධමනය මෑත් මාසවලට සාවේක්ෂව 2022 ජූලි මාසවේදී අඩු වේ යකින් ඉහළ 

ගිවේය. එව නි මන්ද ාමී ීමක් ඉදිරි කාලවේදී අඛණ්ඩව පවතිනු ඇත් යි අවේක්ෂා වකවරන 

අත්ර, එමගින් වමයට වපර සිදු කළ පුවරෝකථනයන්ට සාවේක්ෂව 2022 වසර අවසානය වන 

විට උද්ධමනය අඩු මට්ටමක පවතිනු ඇත්. ඒ අනුව, පරිපාලිත් මිල  ණන් අඩු කිරීම සහ 

ඒවාවේ වදවන වටවේ බලපෑම වමන්ම ඇත් ේ ආහාර මිල  ණන් පහළ යෑම සහ විනිමය 

අනුපාතිකවේ ස්තථාවරත්වය වේුවවන් පසුගිය මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණයට සාවේක්ෂව 

උද්ධමනය පිළිබඳ නවත්ම නුදුරු කාලීන පුවරෝකථන මගින් උද්මධනය වේ වත් වලස 

මන්ද ාමී ීමක් වපන්නුේ කරයි. ද ඩි මුදල් සහ රාජ්ය මූලය ත්ත්ත්වයන් වේුවවන් සමස්තත් 

ඉල්ුේ පීඩන අඩු ී ම,  ව ෝලීය ආහාර සහ අවනකුත් වවළඳ භාණ්ඩ මිල  ණන්හි අවේක්ිත් 

පහළ යෑේ සම  වද්ශීය ස පයුේ ත්ත්ත්වයන්හි අවේක්ිත් ව ඩි දියුණු ීේ සහ හිත්කර 

සංඛයානමය පදනේ බලපෑම වේුවවන් මුපිට උද්ධමනය ඉදිරි කාලවේදී අඩු වනු ඇත් යි 

අවේක්ෂා වකවරන අත්ර ම දි කාලීනව අවේක්ිත් පරාසය ුළ ස්තථාවර වනු ඇත් යි 

පුවරෝකථනය වකවර්ථ. 

ප්රතිපත්තති ගපාලී අනුපාතික ද නට පවතින මට්ටගේ පවත්තවා  නී 

ඉහත් දක්වා ඇති වත්මන් සහ අවේක්ිත් සාර්ථව ආර්ථික ප්රවණත්ා මනාව සලකා බ ලීවමන් 

අනුරුව, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2022 අව ෝස්තු මස 17 ව නි දින ප වති 

රැස්තීවේදී ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ නිත්ය ත් න්පු පහසුකේ අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිත්ය 

ණය පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR), පිළිවවළින්, සියයට 14.50 සහ සියයට 15.50 වලස ද නට 

පවතින මට්ටවේ පවත්වාව න යෑමට තීරණය කවේය. සඵල වවළඳවපාළ වපාලී අනුපාතික 

ස ලකිය යුු වලස ඉහළ මට්ටමක පවතින බවත් මහ බ ංකුව විසින් ද නටමත් ක්රියාත්මක 

කර ඇති ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ථ  ත්වදුරටත් සමස්තත් ආර්ථිකය වවත් අඛණ්ඩව සේවේෂණය 

වනු ඇති බවත් මුදල් මණ්ඩලවේ අදහස විය. මහ බ ංකුව විසින් වද්ශීය හා ව ෝලීය වශවයන් 
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වන සාර්ථව ආර්ථික සහ මූලය වවළඳවපාළ ප්රවණත්ා අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරන අත්රම 

ඉදිරි කාලවේදී උද්ධමනය අවේක්ිත් පරාසය ුළ ස්තථාවර කිරීමට සහ ඉහළ සාර්ථව ආර්ථික 

ස්තථායීත්ාව ශක්තිමත් කිරීමට සහාය ීම සඳහා සුදුසු පූර්ථවවෝපායික ක්රියාමාර්ථ    නීමට 

සූදානේව සිටියි. 

 

මුදල් ප්රතිපත්තති තීරණය: ප්රතිපත්තති ගපාලී අනුපාතික සහ වයවස්තථාපිත 

සංචිත අනුපාතය ගනාගවනස්තව පවතී 

නිත්ය ත් න්පු පහසුකේ අනුපාතිකය (SDFR) සියයට 14.50 

නිත්ය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR)  සියයට 15.50 

වයවස්තථාපිත් සංිත් අනුපාත්ය (SRR) සියයට 4.00 

 

ගතාරුරු සටහන: 

මහ බ ංකු අධිපති ආචාර්ථය පී. නන්දලාල් ී රසිංහ මහත්ාවේ ප්රධානත්වවයන් 2022 අව ෝස්තු 

මස 18 ව නි දින වප.ව. 11.00ට ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ සන්ථා ාරවේදී මාධය හමුවක් 

ප ව ත්වවන අත්ර එය ව ේස්තුක් සහ යූ ටියුේ ඔස්තවස්ත සජීීව විකාශය වකවර්ථ. 

මීළඟ මුදල් ප්රතිපත්ති නිවේදනය 2022 ඔක්වත්ෝබර්ථ මස 13 ව නි දින නිකුත් කිරීමට නියමිත්ය. 
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ඇමුණුම 1 

සංඛ්යා සටහන 01: උේධමනය 

මාසය 
ගදස  

21 

ජන 

22 

ගපබ 

22 

මාර්ථ 

22 

අගේ 

22 

ම යි 

22 

ජූනි 

22 

ජූලි 

22 

මුපිට 

උේධමනය  

(වාර්ථික 

ලක්ෂයමය % 

ගවනස) 

වකා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 
12.1 14.2 15.1 18.7 29.8 39.1 54.6 60.8 

ජ්ා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
14.0 16.8 17.5 21.5 33.8 45.3 58.9 - 

මූලික 

උේධමනය 

(වාර්ථික 

ලක්ෂයමය % 

ගවනස) 

වකා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
8.3 9.9 10.9 13.0 22.0 28.4 39.9 44.3 

ජ්ා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
10.8 12.9 14.1 17.3 27.9 37.7 49.3 - 

                                                                                                                               මූලයᱺ  ජ්නවල්ඛන හා සංඛයාවල්ඛන වදපාර්ථත්වේන්ුව       

                                   

 

සංඛ්යා සටහන 02: මුදල් අංශගේ ප්රවණතා (තාවකාලික) 

දර්ථශකය 

ප්රමාණය (රුපියල් බිලියන) 

ඔක්  

21 

ගනාව    

21 

ගදස   

21 

ජන  

22 

ගපබ   

22 

මාර්ථ   

22(අ)    

අගේ  

22(අ)    

ම යි   

22(අ)    

ජූනි  

22    

සංිත් මුදල්  1,286   1,288   1,306   1,337   1,324   1,387   1,482   1,415   1,453  

පුළුල් මුදල් ස පයුම  (M2b)  10,582   10,546   10,647   10,668   10,755   11,576   11,941   11,897   11,901  

    ශුද්ධ විවද්ශීය වත්කේ  (837)  (906)  (982)  (1,216)  (1,275)  (1,889)  (2,195)  (2,083)  (2,122) 

    ශුද්ධ වද්ශීය වත්කේ  11,418   11,452   11,629   11,883   12,030   13,464   14,136   13,980   14,023  

         රජ්ය වවත් ලබා දුන් ශුද්ධ  

         ණය  
 5,665   5,714   5,832   6,048   6,094   6,544   6,548   6,499   6,677  

         රාජ්ය සංස්තථා/ රජ්ය සු 

වාණිජ් වයාපාර සඳහා ලබා 

දුන් ණය 

 1,194   1,185   1,188   1,192   1,238   1,548   1,725   1,750   1,729  

         වපෞද් ලික අංශය වවත් 

ලබා දුන් ණය 
 6,860   6,920   6,981   7,017   7,051   7,533   7,753   7,754   7,714  

පුළුල් මුදල් ස පයුම  (M4)   12,873   12,862   12,985   13,058   13,167   13,992   14,356   14,340   14,335  

 (අ)   2022 මාර්ථු සිට ම යි දක්වා කාලය ුළ ශ්රී ලංකා රුපියල ස ලකිය යුු වලස අවප්රමාණය ීම එම  කාලය ුළ  මුදල් හා ණය  සමස්තත් ඉහළ 

න ංීමට ප්රධාන වශවයන් වේු ී ඇත්. 

                                                                                                                                                                                              මූලයᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 
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සංඛ්යා සටහන 03: ගපාලී අනුපාතික 

ගපාලී අනුපාතික (%) 

2022         

ගපබ          

අවසානයට  

2022         

මාර්ථ         

අවසානයට 

2022            

අගේ          

අවසානයට  

2022         

ම යි         

අවසානයට 

2022            

ජූනි          

අවසානයට  

2022         

ජූලි 

අවසානයට 

2022         

අග ෝ 17 

දිනට  

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුගේ ප්රධාන ප්රතිපත්තති ගපාලී අනුපාතික 

   නිත්ය ත් න්පු පහසුකේ අනුපාතිකය 5.50 6.50 13.50 13.50 13.50 14.50 14.50 

   නිත්ය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය 6.50 7.50 14.50 14.50 14.50 15.50 15.50 

බ ංකු අනුපාතිකය 9.50 10.50 17.50 17.50 17.50 18.50 18.50 

බරිත සාමානය ඒක්ෂණ මුදල් 

අනුපාතිකය (AWCMR) 
6.48 7.49 14.50 14.50 14.50 15.50 15.50 (අ) 

භාණ්ඩා ාර බිල්පත්ත ඵලදා අනුපාතික (ප්රාථමික ගවළඳගපාළ) 

   දින 91 8.61 12.92 23.53 23.65 23.85 28.86 29.44 

   දින 182 8.53 12.25 23.96 24.22 24.40 29.24 28.96 

   දින 364 8.53 12.28 24.09 24.30 23.84 29.53 29.14 

ණය අනුපාතික  

බරිත් සාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාතිකය 

(AWPR) (සතිපත්ා) 
8.99 9.85 16.38 22.11 22.62 24.94 25.31(ආ) 

බරිත් සාමානය ණය අනුපාතිකය (AWLR) 10.13 10.35 11.31 13.46 15.06 - - 

බරිත් සාමානය නව ණය අනුපාතිකය 

(AWNLR) 
10.07 10.73 13.72 20.00 21.50 - - 

ත න්පු අනුපාතික  

බරිත් සාමානය ත් න්පු අනුපාතිකය 

(AWDR) 
5.07 5.17 5.52 6.99 8.41 9.56 - 

බරිත් සාමානය ස්තථාවර ත් න්පු 

අනුපාතිකය (AWFDR) 
6.15 6.30 6.84 8.97 11.06 12.60 - 

බරිත් සාමානය නව ත් න්පු 

අනුපාතිකය (AWNDR) 
6.50 7.68 15.35 16.98 17.15 - - 

බරිත් සාමානය නව ස්තථාවර ත් න්පු 

අනුපාතිකය (AWNFDR) 
6.75 8.06 15.63 17.19 17.45 - - 

(අ)  2022 අව ෝස්තු මස 9 ව නි දිනට                                                                                                                                           මූලයᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

(ආ) 2022 අව ෝස්තු මස 12 වන දිවනන් අවසන් වන සතිය සඳහා  


