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මුදල් ප්රතිපත්තති විවරණය: අංක 08-2022 න ොවැම්බර් 

ශ්රී ලංකො මහ බැංකුව ප්රතිපත්තති නපොලී අනුපොතික  

දැ ට පවති  මට්ටනම් පවත්තවො ගනී  

දේශීය හා ද ෝලීය ආර්ථිකදේ මෑත කාලීන හා අදේක්ෂිත ප්රවණතා සහ සාර්ථව ආර්ථික 

පුද ෝකථන සලකා බැලීදමන් අනතුරුව, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුදේ මුදල් මණ්ඩලය 2022 

දනාවැම්බර්ථ මස 23 වැනි දින පැවති රැස්වීදම්දී ශ්රී ලංකා මහ බැංකුදේ නිතය තැන්පතු පහසුකම් 

අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිතය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR), පිළිදවළින්, සියයට 14.50 සහ 

සියයට 15.50 දලස දැනට පවතින මට්ටදම් පවත්වාද න යෑමට තී ණය කදේය. මැදි කාලීනව 

උේධමනය සියයට 4-6 ඉලක්ෂක ත මට්ටම දක්ෂවා දමදහයීම සඳහා උේධමනය අඛණ්ඩව පහළ 

යෑදම් අදේක්ෂෂා වර්ථධනය කිරීමට තවදු ටත් සහාය දවමින් ආර්ථිකදේ ඉල්ුම මත පදනම් වූ 

උේධමන පීඩන පාලනය කිරීමට දැඩි මුදල් ප්රතිපත්ති ස්වථාව ය පවත්වාද න යෑම අවශ්ය බව 

මුදල් මණ්ඩලදේ  අදහස විය. 

අනේක්ෂො කළ පරිදි මතුපිට උද්ධම ය පහළ යෑමක් වොර්තො විය 

මතුපිට උේධමනය 2022 සැේතැම්බර්ථ මාසදේදී  එහි උපරිම අ ය වාර්ථතා කිරීදමන් අනතුරුව, 

හිතක  සැපයුම් අංශ්දේ ප්රවණතා සහ දැඩි මුදල් ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ථ වල සහාය ඇතිව 2022 

ඔක්ෂදතෝබර්ථ මාසදේදී අදේක්ෂිත උේධමනය පහළ යෑදම් ක්රියාවලිය ආ ම්භ විය. ඒ අනුව, 

දකාළඹ පාරිදභෝගික මිල දර්ථශ්කය (දකා.පා.මි.ද.) දමන්ම ජාතික පාරිදභෝගික මිල දර්ථශ්කය 

(ජා.පා.මි.ද.) මත පදනම් වූ මතුපිට උේධමනය පහළ ගිය අත , මූලික උේධමනදේ ද පහළ යෑමක්ෂ 

නිරීක්ෂෂණය විය. සමස්වත ඉල්ුම් පීඩන අඩු ීම, දේශීය සැපයුම් තත්ත්වයන්හි අදේක්ෂිත 

වර්ථධනයන්, ද ෝලීය දවළඳ භාණ්ඩ මිල  ණන් පහළ යෑම සහ එවැනි මිල  ණන් අඩු ීම් 

කාලානුරූපීව දේශීය මිල  ණන් අඩු ීමට දායක ීම දමන්ම හිතක  සංඛයානමය පදනම් 

බලපෑම මගින් සහාය ලබමින් ඉදිරි කාලය තුළදී උේධමනය පහළ යෑම අඛණ්ඩව සිදු වනු ඇතැයි 

අදේක්ෂෂා දකදර්ථ. උේධමන දැක්ෂම සඳහා වන ද ෝලීය දමන්ම දේශීය අවදානම් නුදුරු කාලීනව 

පහළ යෑදම් ප්රවණතාවක්ෂ පවතින අත , එමගින් උේධමනය පහළ යෑදම් ක්රියාවලියට (රූප 

සටහන 01) සහාය දවමින්  2023 වස  අවසානය වන විට උේධමනය අදේක්ෂිත මට්ටදම් ස්වථායී 

වනු ඇත. 

ආර්ික පර්නේෂණ නදපොර්තනම්න්තතුව  

 
2022 න ොවැම්බර් මස 24 ව  දි  
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සටහ : පුනරෝකථ යක් යනු නපොනරොන්තුවක් 

නහෝ බැඳීමක් න ොනේ. 

උේධමන වයාේති සටහන (Fan chart) මගින් මූලික 

පුද ෝකථන පථය වටා පවතින අවිනිශ්චිතතාව 

ක්රමදයන් වර්ථණය අඩු වන පරිදි වූ විශ්රම්භ ප ාස භාවිත 

කිරීදමන් විදහා දැක්ෂදේ. රූප සටහදන් දැක්ෂදවන 

විශ්රම්භ ප්රාන්ත  (Confidence Intervals, CI) මගින් 

මැදිකාලීන උේධමනය විචලනය විය හැකි අ ය 

ප ාසයන් දක්ෂවයි. විදශ්චෂදයන්, තද දකාළ පැහැති 

ප්රදේශ්ය සියයට 50 විශ්රම්භ ප්රාන්ත ය දක්ෂවන අත , 

එමගින් උේධමනදේ සැබෑ අ ය දමම ප ාසය තුළ 

පැවතීදම් සියයට 50ක සම්භාවිතාවයක්ෂ පවතින බව 

දපන්නුම් ක යි. විශ්රම්භ ප ාසයන් මගින් උේධමනය 

දීර්ථඝ කාලයකට පුද ෝකථනය කිරීදම්දී ඇතිවිය හැකි 

අවිනිශ්චිතතාවදේ ඉහළ යෑම දපන්නුම් ක යි. 

දමම පුද ෝකථන මගින් පවතින දත්ත සහ 2022 වසදර්ථ 

ඔක්ෂදතෝබර්ථ මාසදේ පුද ෝකථන වා දේ සිදුකළ 

උපකල්පන හා විනිශ්චචයන් පිළිබිඹු දකදර්ථ. ක්රමදයන් 

ලිහිල් වනු ඇතැයි අදේක්ෂිත ද ෝලීය ඉන්ධන සහ ආහා  මිල පිළිබඳ වන පුද ෝකථන සහ එම අඩු වන මිල මට්ටම් දේශීය 

මිල  ණන් වලින් පිළිබිඹු වනු ඇතැයි වන අදේක්ෂෂාවන්; ශ්රී ලංකාදේ ප්රධාන දවළඳ හවුල්කරුවන්දේ විභව මට්ටමට වඩා අඩු 

වර්ථධන මට්ටම්; සහ ඇමරිකා එක්ෂසත් ජනපදදේ වත්මන් සහ අදේක්ෂිත මුදල් ප්රතිපත්ති ස්වථාව ය මගින් හැඟදවනු ලබන 

ද ෝලීය මූලය තත්ත්වයන් දැඩි ීම මත දමම පුද ෝකථන  ඳා පවතී. තවද, ආර්ථික ආකෘති මගින් ලබාදදන දපාලී අනුපාත 

මාර්ථ ය අනු මනය කිරීම සහ මැදි කාලීන  ාජය මූලය ඉලක්ෂක සපු ා  ැනීම පුද ෝකථනය ක  ඇති උේධමන මට්ටම් ළඟා 

ක   ැනීම සඳහා වන අතයවශ්ය අං  දේ. එපමණක්ෂ දනාව, 2023 වසදර්ථදී දේශීය ආහා  සැපයුම් තත්ත්ව යහපත් වනු 

ඇතැයි උපකල්පනය දකදර්ථ. පවත්නා දේශීය හා ද ෝලීය ආර්ථික අවිනිශ්චිතතාවයන් සහ භූ දේශ්පාලනික අර්ථුද මධයදේ 

පුද ෝකථන හා සම්බන්ධ අවිනිශ්චිත බව සාමානය කාලයන්ට වඩා දබදහවින් ඉහළ දේ. දමම උපකල්පනවල ඕනෑම 

සැලකිය යුතු දවනස්වකමක්ෂ සැබෑ උේධමනය ඉහත සඳහන් මාර්ථ දයන් දවනස්ව ීමට දේතු විය හැකිය. මහජනතාවට 

දැනුම්වත් තී ණ  ැනීමට හැකිවන පරිදි උේධමන දැක්ෂදමහි අදේක්ෂිත දවනස්වකම් නි න්ත ව සන්නිදේදනය කිරීමට ශ්රී 

ලංකා මහ බැංකුව කැපී සිටියි. 

 

2022 වසර තුළදී නද්ශීය ආර්ික ක්රියොකොරකම් පහළ මට්ටමක පවතිනු ඇතැයි 

අනේක්ෂො නකනර් 

ස්වථායීතාව අ මුණු ක  ත් ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ථ  සහ එමගින් ඇති වූ දැඩි මුදල් සහ  ාජය මූලය 

තත්ත්ව දමන්ම සැපයුම් අංශ්දේ බාධා සහ පවතින අවිනිශ්චිතතා ඇතුළු අදනකුත් සාධකවල 

බලපෑම දේතුදවන් 2022 වසදර්ථදී මූර්ථත ආර්ථිකය සංදකෝචනය වනු ඇතැයි අදේක්ෂෂා දකදර්ථ. 

දකදස්ව වුවද, සැපයුම් තත්ත්වයන්දේ අදේක්ෂිත වර්ථධනයන්, වැඩිදියුණු වූ දවළඳදපාළ 

විශ්චවසනීයත්වය සහ ආර්ථික තත්ත්ව ස්වථායී කිරීම සඳහා  නු ලැබූ නිවැ දි කිරීදම් ප්රතිපත්ති 

ක්රියාමාර්ථ වල බලපෑදම් සහායදයන් ආර්ථික ක්රියාකා කම් ක්රමානුකූලව සහ ති සා  දලස 

යථා තත්ත්වයට පත්වනු ඇතැයි අදේක්ෂෂා දකදර්ථ. 

දැඩි මුදල් සහ ද්රවශීලතො තත්තත්තව නේතුනවන්ත මුදල් සහ ණය සමස්ත වර්ධ ය 

මන්තදගොමී වී ඇත 

දවළඳදපාළ ණය දපාලී අනුපාතික ඉහළ යෑම සහ ආර්ථික ක්රියාකා කම් මන්ද ාමී ීදම් 

බලපෑම පිළිබිඹු ක මින් වාණිජ බැංකු විසින් දපෞේ ලික අංශ්යට ලබා දුන් ණය 2022 

 

 
 

රූප සටහ  01: නකොළඹ පොරින ෝගික මිල දර්ශකය මත පද ම් වූ මතුපිට 

උද්ධම නේ කොර්තුමය සොමො යනේ පුනරෝකථ  (වොර්ික ලක්ෂයමය, %) 1/ 

 

1/ මහ බැංකුව එහි මැදි කාලීන ආර්ථික පුද ෝකථන සාමානයදයන් කාර්ථතුමය පදනමින් 

සංදශ්ෝධනය ක යි. දමහි දපන්වා දී ඇති පුද ෝකථන මගින් පවතින දත්ත සහ 2022 වසදර්ථ 

ඔක්ෂදතෝබර්ථ මාසදේ පුද ෝකථන වා දේ සිදු ක න ලද උපකල්පන හා විනිශ්චචයන් පිළිබිඹු  

දකදර්ථ. 

මූලය: ශ්රී ලංකා මහ බැංකු කාර්ථයමණ්ඩල පුද ෝකථන 

 

2022 ඔක්ෂදතෝබර්ථ 

මාසදේදී 

උේධමනය 



3 
 

ඔක්ෂදතෝබර්ථ මාසදේදී අඛණ්ඩව පස්වවන මාසයටත් සංදකෝචනය වනු  ඇතැයි අදේක්ෂෂා දකදර්ථ. 

ප්රතිපත්ති දපාලී අනුපාතිකවල  ැළපීම්වලට සමානුපාතික දනාවන දලස දවළඳදපාළ තැන්පතු 

දපාලී අනුපාතික ද  සැලකිය යුතු දලස ඉහළ ද ාස්ව ඇත. දේශීය මුදල් දවළඳදපාළ ද්රවශීලතාව 

වර්ථධනය සහ උේධමනදේ පහළ යෑම සිදු වුවත් දවළඳදපාළ දපාලී අනුපාතික අධික දලස ඉහළ 

යෑම, දපාලී අනුපාතික වුහදේ පවතින විෂමතාවන්ට දේතු ී තිදේ. දම් අත ,  ජදේ 

සුරැකුම්පත් මත ඵලදා අනුපාතික මෑත කාලීනව යම් අඩු ීමක්ෂ දපන්නුම් කළ අත , ඵලදා 

අනුපාතික තවදු ටත් අඩු වනු ඇතැයි අදේක්ෂෂා දකදර්ථ. ඉදිරිදේදී, ප්රධාන වශ්දයන් සමස්වත මුදල් 

දවළඳදපාළ ද්රවශීලතා හිඟය සැලකිය යුතු දලස අඩු ීම සහ උේධමනය අඛණ්ඩව පහළ යෑදම් 

ක්රියාවලියට අනුකුලව උේධමන අදේක්ෂෂා පාලනය ීම මගින් සහාය ලබමින් දවළඳදපාළ දපාලී 

අනුපාතිකවල පවතින විෂමතා නිවැ දිවනු ඇතැයි අදේක්ෂෂා දකදර්ථ. තවද, ණය ප්රතිවුහ ත 

කිරීදම් ක්රියාවලිදේ ප්ර තිය සහ  ාජය මූලය ඒකාග්රතා ක්රියාවලිය සම   ාජය මූලය 

කාර්ථයසාධනය වැඩිදියුණු ීමත් සම   ජදේ සුරැකුම්පත් මත ඵලදා අනුපාතික හා සම්බන්ධ 

ඉහළ අවදානම් ඉදිරි කාලය තුළදී අඩු වනු ඇතැයි අදේක්ෂෂා දකදර්ථ. 

ඉහළ ගිය නගවුම් නේෂ පීඩ  හමුනේ වුවද විනද්ශීය අංශය ස්ථොවරව පවතී 

 

අපනයන ඉපැයීම් ඉහළ යෑම සහ, විදේශ් විනිමය හිඟය මධයදේ, ආනයන සඳහා ඇති ඉල්ුම 

සීමා කිරීමට ද න ඇති ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ථ  දේතුදවන් ආනයන වියදම් සැලකිය යුතු දලස 

පහළ යෑම දේතුදවන් 2022 ඔක්ෂදතෝබර්ථ මාසදයන් අවසන් වූ මාස දහය සඳහා දවළඳ හිඟය 

සැලකිය යුතු දලස අඩු විය. විදේශ් රැකියා සඳහා පිටත්ීම් ඉහළ යෑමත් සම  ඉදිරි කාලදේදී 

විදේශ් දස්වවා නියුක්ෂතිකයන්දේ දේෂණ ඉහළ යනු ඇතැයි අදේක්ෂෂා ක න අත ,  එළදඹන 

සංචා ක පැමිණීම් සමය සැලකිල්ලට  නිමින් සංචා ක ක්ෂදේත්රදේ  වර්ථධනයක්ෂ ඇති වනු ඇත. 

දේශීය විදේශ් විනිමය දවළඳදපාදළහි ද්රවශීලතාව වර්ථධනය ීම මධයදේ, ආර්ථික ක්රියාකා කම් 

අඛණ්ඩව පවත්වා  ැනීමට අවශ්ය බලශ්ක්ෂතිය, විදුලිය සහ අදනකුත් සැපයුම් ලබාදීම සහතික 

කිරීම සඳහා අතයවශ්ය භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමට මහ බැංකුව විසින් තවදු ටත් පහසුකම් 

සලසන ලදී. දම් අත , විනිමය අනුපාතිකය පුළුල් දලස ස්වථාව  මට්ටමක පැවතිණි. 2022 

ඔක්ෂදතෝබර්ථ මස අවසානය වන විට දළ නිල සංිත ප්රමාණය එ.ජ. දඩාලර්ථ බිලියන 1.7ක්ෂ දලස 

ඇස්වතදම්න්තු ක  ඇති අත , භාවිතා කිරීදම් දකාන්දේසිවලට යටත්ව චීන මහජන බැංකුදවන් 

ලබා ත් එ. ජ. දඩාලර්ථ බිලියන 1.4කට සමාන විදේශ් විනිමය හුවමාරු පහසුකමද දමයට ඇතුළත් 

දේ. නුදුරු කාලීන ද ෝලීය වර්ථධන අදේක්ෂෂා පහළ යෑම හමුදේ විදේශ් ඉල්ුම සඳහා අවදානම් 

ඇති විය හැකි වුවද, සංචා ක අංශ්ය සහ දස්වවා නියුක්ෂතිකයන්දේ දේෂණ සඳහා අදේක්ෂිත 

වර්ථධනයන් මගින් එවැනි සෘණාත්මක බලපෑම් සැලකිය යුතු දලස අඩු කිරීමට උපකාරී වනු ඇත. 
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නවළඳනපොළ තත්තත්තව ප්රමොණවත්ත තරම් දැඩිව පවති  බැවින්ත ප්රතිපත්තති නපොලී 

අනුපොතික දැ ට පවති  මට්ටනම් පවත්තවො ගනී 

ඉහත දක්ෂවා ඇති පරිදි  දේශීය හා ද ෝලීය වශ්දයන් පවතින වත්මන් සහ අදේක්ෂිත ආර්ථික 

ප්රවණතා සලකා බැලීදමන් අනතුරුව, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුදේ මුදල් මණ්ඩලය 2022 දනාවැම්බර්ථ 

මස 23 වැනි දින පැවති රැස්වීදම්දී ශ්රී ලංකා මහ බැංකුදේ නිතය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය 

(SDFR) සහ නිතය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR), පිළිදවළින්, සියයට 14.50 සහ සියයට 15.50 

දලස දැනට පවතින මට්ටදම් පවත්වාද න යෑමට තී ණය කදේය. ආර්ථිකදේ යටිදැරි ඉල්ුම් 

පීඩන පාලනය කිරීම සඳහා දැනට පවතින දැඩි මුදල් ප්රතිපත්ති ස්වථාව ය අවශ්ය බව මුදල් 

මණ්ඩලදේ අදහස විය. දකදස්ව දවතත්, සමස්වත මුදල් දවළඳදපාළ තත්ත්වයන්හි මෑතකාලීන 

වර්ථධනයන් හමුදේ වුවද දවළඳදපාළ දපාලී අනුපාතික, විදශ්චෂදයන් තැන්පතු දපාලී අනුපාතික 

සහ දකටි කාලීන ණය දපාලී අනුපාතික අසාමානය දලස ඉහළ යෑම සහ එමගින් වයාපාරික හා 

ආර්ථික ක්රියාකා කම් දකද හි වන අහිතක  බලපෑම් පිළිබඳව මුදල් මණ්ඩලය දැඩි දලස 

අවධානය දයාමු ක න ලදී. පවතින ප්රතිපත්ති දපාලී අනුපාතිකවලට අනුකූලව ඉතා ඉහළ 

මට්ටමක පවතින දවළඳදපාළ දපාලී අනුපාතික පහළ යනු ඇතැයි මහ බැංකුව අදේක්ෂෂා දකදර්ථ. 

අදේක්ෂිත උේධමනය අඛණ්ඩව පහළ යෑදම් ක්රියාවලියට අනුකූලව දවළඳදපාළ දපාලී 

අනුපාතික සුදුසු පරිදි පහළ යෑමක්ෂ සිදු දනාවන්දන් නම්, දවළඳදපාළ දපාලී අනුපාතික අනිසි 

දලස ඉහළ යෑම වැළැක්ෂීම සඳහා නියාමන ක්රියාමාර්ථ  ක්රියාත්මක කිරීමට මහ බැංකුවට සිදු 

වනු ඇත. ඒ අත ම, මිල ස්වථායීතාවය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සහ මූලය පේධතිදේ 

ස්වථායීතාවය සහතික කිරීම සඳහා වූ සිය අඛණ්ඩ කැපීම මුදල් මණ්ඩලය නැවත අවධා ණය 

ක යි. මැදි කාලීනව ආර්ථිකයට එහි විභව මට්ටම ක ා ළඟා ීමට සහාය දවමින්, පවතින මුදල් 

ප්රතිපත්ති ස්වථාව ය මගින් සහාය ලබමින්, උේධමනය එහි අදේක්ෂිත පහළ යෑදම් ක්රියාවලිය 

අඛණ්ඩව අනු මනය ක නු ඇතැයි අදේක්ෂෂා ක යි. තවද, පුද ෝකථන සඳහා අවදානමක්ෂ 

ඇතිවුවදහාත් ඒ සඳහා සුදුසු පරිදි ක්රියාමාර්ථ   ැනීමට මුදල් මණ්ඩලය සූදානම්ව සිටී. 

 

 

මුදල් 

ප්රතිපත්තති 

තීරණය 

ප්රතිපත්තති නපොලී අනුපොතික සහ වයවස්ථොපිත සංචිත අනුපොතය 

න ොනව ස්ව පවතී 

නිතය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) 14.50% 

නිතය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR) 

  

15.50% 

වයවස්වථාපිත සංිත අනුපාතය (SRR) 4.00% 
 

 

නතොරතුරු සටහ : 

මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ථය පී. නන්දලාල් ී සිංහ මහතාදේ ප්රධානත්වදයන් 2022 දනාවැම්බර්ථ මස 24 වැනි දින 

දප.ව. 11.30ට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුදේ සන්ථා ා දේදී මාධය හමුවක්ෂ පැවැත්දවන අත  එය ද ේස්වුක්ෂ සහ              

යූ ටියුේ ඔස්වදස්ව සජීීව විකාශ්ය දකදර්ථ. 

මීළඟ මුදල් ප්රතිපත්ති නිදේදනය 2023 ජනවාරි මස 19 වැනි දින නිකුත් කිරීමට නියමිතය. 
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ඇමුණුම 1 

    

 සංඛ්යො සටහ  01: උද්ධම ය 
 

මොසය 
මොර් 

22 

අනේ 

22 

මැයි 

22 

ජූනි 

22 

ජූලි 

22 

අනගෝ 

22 

සැේ 

22 

ඔක් 

22 

මතුපිට 

උද්ධම ය  

(වොර්ික 

ලක්ෂයමය % 

නව ස) 

දකා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 
18.7 29.8 39.1 54.6 60.8 64.3 69.8 66.0 

ජා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
21.5 33.8 45.3 58.9 66.7 70.2 73.7 70.6 

මූලික උද්ධම ය 

(වොර්ික 

ලක්ෂයමය % 

නව ස) 

දකා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
13.0 22.0 28.4 39.9 44.3 46.6 50.2 49.7 

ජා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
17.3 27.9 37.7 49.3 57.3 60.5 64.1 62.4 

                                                                                                                මූලය: ජනදල්ඛන හා සංඛයාදල්ඛන දදපාර්ථතදම්න්තුව          

 

 

 

සංඛ්යො සටහ  02: මුදල් අංශනේ ප්රවණතො (තොවකොලික) 

දර්ශකය 

ප්රමොණය (රුපියල් බිලිය ) 

ජ   

22 

නපබ  

22 

මොර්   

22 (අ) 

අනේ  

22 (අ)  

මැයි  

22 (අ) 

ජූනි   

22  

ජූලි   

22 

අනගෝ  

22 

සැේ   

22    

සංිත මුදල් 1,337  1,324  1,387  1,482  1,415  1,453  1,436  1,386  1,379  

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M2b) 10,668  10,755  11,576  11,941  11,897  11,901  11,955  11,987  12,051  

    ශුේධ විදේශීය වත්කම් (1,216) (1,275) (1,889) (2,195)  (2,083)  (2,122)  (2,124) (2,035) (1,893) 

    ශුේධ දේශීය වත්කම් 11,883  12,030  13,464  14,136  13,980  14,023  14,079  14,022  13,944  

          ජය දවත ලබා දුන් ශුේධ  

         ණය  
6,054  6,100  6,556  6,569  6,523  6,697  6,826  6,990  7,043  

          ාජය සංස්වථා/  ජය සතු 

වාණිජ වයාපා  සඳහා ලබා 

දුන් ණය 

1,192  1,238  1,548  1,725  1,750  1,729  1,754  1,700  1,703  

         දපෞේ ලික අංශ්ය දවත 

ලබා දුන් ණය 
7,018  7,051  7,534  7,753  7,755  7,714  7,673  7,614  7,577  

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M4)  13,058  13,167  13,992  14,356  14,340  14,335  14,410  14,451  14,540  

 (අ)  2022 මාර්ථතු සිට මැයි දක්ෂවා කාලය තුළ ශ්රී ලංකා රුපියල සැලකිය යුතු දලස අවප්රමාණය ීම එම  කාලය තුළ  මුදල් හා ණය  සමස්වත ඉහළ 

නැංීමට ප්රධාන වශ්දයන් දේතු ී ඇත. 

  

                                                                                                                                                                                              මූලයᱺ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 
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සංඛ්යො සටහ  03: නපොලී අනුපොතික 

නපොලී අනුපොතික (%) 

2022         

මැයි         

අවසො යට 

2022         

ජූනි          

අවසො යට  

2022         

ජූලි         

අවසො යට 

2022            

අනගෝ          

අවසො යට  

2022         

සැේ         

අවසො යට 

2022            

ඔක්          

අවසො යට  

2022         

න ොවැ 23 

දි ට  

ශ්රී ලංකො මහ බැංකුනේ ප්රධො  ප්රතිපත්තති නපොලී අනුපොතික 

   නිතය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය 13.50 13.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 

   නිතය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය 14.50 14.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 

බරිත සොමො ය ඒක්ෂණ මුදල් 

අනුපොතිකය (AWCMR) 14.50 14.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50(අ) 

 ොණ්ඩොගොර බිල්පත්ත ඵලදො අනුපොතික (ප්රොථමික නවළඳනපොළ) 

   දින 91 23.65 23.85 28.86 32.89 31.94 33.05 32.92 

   දින 182 24.22 24.40 29.24 31.28 30.59 32.53 32.45 

   දින 364 24.30 23.84 29.53 30.50 29.85 29.60 29.52 

ණය අනුපොතික  

බරිත සාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාතිකය 

(AWPR) (සතිපතා) 22.11 22.62 24.94 25.76 25.95 27.46 28.61(ආ) 

බරිත සාමානය ණය අනුපාතිකය (AWLR) 13.46 15.06 15.94 16.86 17.58 - - 

බරිත සාමානය නව ණය අනුපාතිකය 

(AWNLR) 20.00 21.50 22.42 24.18 24.93 - - 

තැන්තපතු අනුපොතික  

බරිත සාමානය තැන්පතු අනුපාතිකය 

(AWDR) 6.99 8.41 9.56 10.49 11.63 12.60 - 

බරිත සාමානය ස්වථාව  තැන්පතු 

අනුපාතිකය (AWFDR) 8.97 11.06 12.60 13.90 15.41 16.66 - 

බරිත සාමානය නව තැන්පතු 

අනුපාතිකය (AWNDR) 16.98 17.15 19.11 21.29 22.06 - - 

බරිත සාමානය නව ස්වථාව  තැන්පතු 

අනුපාතිකය (AWNFDR) 17.19 17.45 19.42 21.62 22.55 - - 

 (අ)  2022 දනාවැම්බර්ථ මස 21 වැනි දිනට                                                                                                                                        මූලයᱺ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 

(ආ) 2022 දනාවැම්බර්ථ මස 18 වන දිදනන් අවසන් වන සතිය සඳහා                                                                            

 

                           

 

                                                                         


