
1 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 මුදල් ප්රතිපත්තති විවරණය: අංක 01-2023 ජනවාරි 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව ප්රතිපත්තති පපාලී අනුපාතික  

ද නට පවතින මට්ටපේ පවත්තවා ගනී  

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2023 ජනවාරි මස 24 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 14.50 සහ සියයට 15.50 වලස ද නට පවතින මට්ටවේ 

පවත්වාවෙන යෑමට තීරණය කවේය. වේශීය හා වෙෝලීය සාර්ව ආර්ික ත්ත්ත්වයන්වේ මෑත් 

කාලීන හා අවේක්ෂිත් ප්රවණත්ා වමන්ම පුවරෝකථන ස ලකිල්ලට වෙන, උේධමන පීඩන පාලනය 

කිරීමට මුදල් ත්ත්ත්වයන් ප්රමාණවත් වලස ද ඩිව පවතින බව සහතික කිරීම සඳහා ද නට 

පවතින ද ඩි මුදල් ප්රතිපත්ති ස්වථාවරය පවත්වා ෙ නීම අත්යවශ්ය බව මුදල් මණ්ඩලවේ අදහස 

විය. එව නි ද ඩි මුදල් ත්ත්ත්ව වමන්ම ද ඩි රාජය මූලය ප්රතිපත්ති වේතුවවන් උේධමන අවේක්ෂෂා 

පහළ යනු ඇත් යි අවේක්ෂෂා කරන අත්ර එමගින් 2023 වසර අවසානය වන විට උේධමනය 

අවේක්ෂිත් මට්ටේ කරා අඩු කිරීමටත් ම දි කාලීනව ආර්ික සහ මිල ස්වථායීත්ාව යථා 

ත්ත්ත්වයට පත් කිරීමටත් මහ බ ංකුවට හ කියාව ල වබනු ඇත්.  

මෑත මාසවලදී උද්ධමනය අපේක්ෂා කළ පරිදි අඛණ්ඩව අඩු වූ අතර ඉදිරිපේදී වඩා 

පේගවත්ත පලස උද්ධමනය පහළ යනු ඇත යි පුපරෝකථනය පකපේ 

වකාළඹ පාරිව ෝගික මිල දර්ශ්කය වමන්ම ජාතික පාරිව ෝගික මිල දර්ශ්කය මත් පදනේ වූ 

වාර්ික ලක්ෂෂයමය මතුපිට සහ මූලික උේධමනය අවේක්ෂෂා කළ පරිදි අඛණ්ඩව වත්ව නි 

මාසයටත් 2022 වදස ේබර් මාසවේදී අඩු විය. ද ඩි මුදල් හා රාජය මූලය ප්රතිපත්තිවල ප්රතිඵලයක්ෂ 

වලස සමස්වත් ඉල්ුම අඩු ීම, වේශීය ස පයුේ ත්ත්ත්වයන්ි අවේක්ෂිත් වර්ධනයන් සහ වෙෝලීය 

වවළඳ  ාණ්ඩ මිල ෙණන් පහළ යෑම වේශීය මිල ෙණන් අඩු ීමට දායක ීම වමන්ම ිත්කර 

සංඛයානමය පදනේ බලපෑම මගින් සහාය ලබමින් උේධමනවේ අඩු ී ම 2023 වසවර්දී ද අඛණ්ඩව 

සිදු වනු ඇත් යි අවේක්ෂෂා වකවර්. 

 

ආේික පේපේෂණ පදපාේතපේන්තුව  

2023 ජනවාරි මස 25 වන දින 
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සටහන: පුපරෝකථනයක් යනු පපාපරාන්තුවක් පහෝ බ ඳීමක් පනාපේ  

උේධමන වයාේති සටහන (Fan chart) මගින් මූලික පුවරෝකථන පථය වටා පවතින අවිනිශ්චිත්ත්ාව ක්රමවයන් වර්ණය අඩු වන පරිදි වූ විශ්රේ  

පරාස  ාවිත් කිරීවමන් විදහා ද ක්ෂවේ. රූප සටහවන් ද ක්ෂවවන විශ්රේ  ප්රාන්ත්ර (Confidence Intervals, CI) මගින් ම දිකාලීන උේධමනය 

විචලනය විය හ කි අෙය පරාසයන් දක්ෂවයි. විවශ්චෂවයන්, ත්ද වකාළ ප හ ති ප්රවේශ්ය සියයට 50 විශ්රේ  ප්රාන්ත්රය දක්ෂවන අත්ර, එමගින් 

උේධමනවේ ස බෑ අෙය වමම පරාසය තුළ ප වතීවේ සියයට 50ක සේ ාවිත්ාවයක්ෂ පවතින බව වපන්නුේ කරයි. විශ්රේ  පරාසයන් මගින් 

උේධමනය දීර්ඝ කාලයකට පුවරෝකථනය කිරීවේදී ඇතිවිය හ කි අවිනිශ්චිත්ත්ාවවේ ඉහළ යෑම වපන්නුේ කරයි. 

වමම පුවරෝකථන, 2023 ජනවාරි මස පුවරෝකථන වාරවේදී  ප වති දත්ත්, උපකල්පන සහ විනිශ්චචයන් මත් පදනේව සිදු කර ඇත්. ක්රමවයන් 

ලිිල් වනු ඇත් යි අවේක්ෂිත් වෙෝලීය ඉන්ධන සහ ආහාර මිල පිළිබඳ වන වර්ත්මාන පුවරෝකථන සහ එම අඩු වන මිල මට්ටේ වේශීය මිල 

ෙණන් වලින් පිළිබිඹු වනු ඇත් යි වන අවේක්ෂෂාවන්; ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන වවළඳ හවුල්කරුවන්වේ වි ව මට්ටමට වඩා අඩු වර්ධන මට්ටේ; 

සහ ඇමරිකා එක්ෂසත් ජනපදවේ වත්මන් සහ අවේක්ෂිත් මුදල් ප්රතිපත්ති ස්වථාවරය මගින් හ ඟවවනු ලබන වෙෝලීය මූලය ත්ත්ත්වයන් ද ඩි 

ීම මත් වමම පුවරෝකථන රඳා පවතී. ත්වද, ආර්ික ආකෘති මගින් ලබාවදන වපාලී අනුපාතික මාර්ෙය අනුෙමනය කිරීම සහ එමගින් 

වන සාර්ව ආර්ික ක්රියාමාර්ෙ වමන්ම ම දි කාලීන රාජය මූලය ඉලක්ෂක සපුරා ෙ නීම පුවරෝකථනය කර ඇති උේධමන මට්ටේ ළඟා කර 

ෙ නීම සඳහා වන අත්යවශ්ය අංෙ වේ. වමම උපකල්පනවල සිදුවන ස ලකිය යුතු වවනස්වකමක්ෂ මගින් ස බෑ උේධමනය ඉහත් සඳහන් 

මාර්ෙවයන් අපෙමනය ීමට වේතු විය හ කිය.  

පවත්නා වේශීය හා වෙෝලීය ආර්ික අවිනිශ්චිත්ත්ාවයන් සහ භූ-වේශ්පාලනික අර්ුද මධයවේ වත්මන් පුවරෝකථන හා සේබන්ධ 

අවිනිශ්චිත් බව සාමානය කාලයන්ට වඩා වබවහවින් ඉහළ වේ. විවශ්චෂවයන්ම, බලශ්ක්ෂති මිල ෙණන් ඉහළ ද මීම; විදුලි ොස්වතු ඉහළ ද මීවේ 

පසු බලපෑේ; වෙෝලීය බලශ්ක්ෂති හා ආහාර මිල ෙණන්වල පහළ යෑම වේශීය පාරිව ෝගිකයන් වවත් ලබා දීම ප්රමාද ීම; අවේක්ෂිත් රාජය 

මූලය ඒකාග්රත්ා ක්රියාවලිවේ සිදු විය හ කි වවනස්වීේ සහ දුර්වල ආර්ික ක්රියාකාරකේ වේතුවවන් ඇති විය හ කි ස පයුේ අංශ්වේ 

අවිරත්ා ආදිය වේතුවවන් අවේක්ෂිත් උේධමනය ඉහළ යෑවේ අවිනිශ්චිත්ත්ා ඇති විය හ කිය. වකවස්ව වවත්ත්, මහජනත්ාවවේ මිලදී 

ෙ නීවේ හ කියාව අඩු ීම; ස පයුේ අංශ්වේ අවිරත්ා වේතුවවන් වූ උේධමන පීඩන පාලනය කිරීම සඳහා ත්වදුරටත් ක්රියාමාර්ෙ ෙ නීම 

සහ අවේක්ෂෂා කළ කාලයට වඩා වේෙවයන් වෙෝලීය වවළඳ  ාණ්ඩ මිල ෙණන් පහළ යෑම මගින් උේධමන පීඩන අඩු විය හ කි අත්ර එමගින් 

අවේක්ෂිත් උේධමනය පහළ යෑවේ අවිනිශ්චිත්ත්ා ඇති විය හ කිය. 

මහජනත්ාවට ද නුේවත් තීරණ ෙ නීමට හ කිවන පරිදි උේධමන ද ක්ෂවමි අවේක්ෂිත් වවනස්වකේ නිරන්ත්රව ඔවුන්ට සන්නිවේදනය 

කිරීමට ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව ක පී සිටියි. 

 

 

 

මූලය: ශ්රී ලංකා මහ බ ංකු කාර්යමණ්ඩල පුවරෝකථන 
 

මුපිට උද්ධමනපේ පුපරෝකථන   
වකාළඹ පාරිව ෝගික මිල දර්ශ්කය (2013=100, කාර්තුමය සාමානයය, වාර්ික ලක්ෂෂයමය, %) 
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පද්ශීය ආේික ක්රියාකාරකේ 2022 වසපේදී  ස ලකිය යුු පලස සංපකෝචනය වීම හා 

ස සඳීපේදී 2023 වසපේ අවසානය වන විට ආේික කටයුු  යථා තත්තත්තවයට පත්ත වනු 

ඇත යි අපේක්ෂා පකපේ  

ජනවල්ඛන හා සංඛයාවල්ඛන වදපාර්ත්වේන්තුව විසින් ප්රකාශ්යට පත් කරන ලද දළ වේශීය 

නිෂ්පාදිත්වේ ඇස්වත්වේන්තුවලට අනුව, මූර්ත් ආර්ිකය 2022 ස ේත් ේබර් මාසවයන් අවසන් වන 

මාස නවය තුළදී වාර්ික ලක්ෂෂයමය පදනම මත් සියයට 7.1කින් සංවකෝචනය ී ඇත් යි 

ඇස්වත්වේන්තු කර ඇත්. ද ඩි මුදල් හා රාජය මූලය ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක ීම වමන්ම වේශීය 

ස පයුේ ත්ත්ත්වයන්ට පවතින බාධා හමුවේ මූර්ත් ක්රියාකාරකේ 2022 අවසාන කාර්තුවේදී ද 

සංවකෝචනය ී ඇත් යි අවේක්ෂෂා වකවර්. කාවලෝිත් වලස නිව රදි කිරීවේ ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ෙ 

ක්රියාත්මක කිරීමත් සමෙ වේශීය ස පයුේ ත්ත්ත්වයන්ි අවේක්ෂිත් ව ඩිදියුණු ීේ මගින් 2023 

වසර තුළදී ආර්ිකය ක්රමානුකූලව යථා ත්ත්ත්වයට පත් වනු ඇත් යි අවේක්ෂෂා වකවර්. වේ අත්ර, 

විවේශ් විනිමය ප්රවාහවේ අවේක්ෂිත් වර්ධනය ීේ සහ එි ප්රතිඵලයක්ෂ වලස වයාපාර හා 

ආවයෝජකයින්වේ අවේක්ෂෂා ව ඩිදියුණු ීම මගින් ඉදිරි කාලය තුළදී ආර්ිකවේ අවේක්ෂිත් යථා 

ත්ත්ත්වයට පත් ීම ශ්ක්ෂතිමත් කරනු ඇත්. 

ඉහළ මට්ටමක පවතින පවළඳපපාළ පපාලී අනුපාතික පහළ යෑම ආරේභ වී ඇති 

අතර ඉදිරි කාලය ුළදී තවුරටත්ත පහළ යනු ඇත යි අපේක්ෂා පකපේ 

මහ බ ංකුව විසින් ක්රියාත්මක කරන ලද පරිපාලනමය ක්රියාමාර්ෙ වමන්ම වේශීය මුදල් 

වවළඳවපාළ ද්රවශීලත්ාව වර්ධනය ීම සහ වේශීය වවළඳවපාවළි සමස්වත් අවේක්ෂෂා 

වර්ධනය ීම සඳහා ප්රතිචාර වශ්වයන් ඉහළ මට්ටමක පවතින වවළඳවපාළ වපාලී 

අනුපාතික ක්රමවයන් පහළ යෑම ආරේ  ී වේ සලකුණු නිරීක්ෂෂණය විය. මහ බ ංකුවේ නිත්ය 

පහසුකේ මත් බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකුවල ඉහළ රැඳියාව අඩු කිරීම සඳහා මහ බ ංකුව 

විසින් මෑත්කදී අනුෙමනය කරන ලද ක්රියාමාර්ෙ සහ ඊට සමොමීව විවට වවළඳවපාළ 

කටයුතු සිදු කිරීම වේතුවවන් වේශීය මුදල් වවළඳවපාවළි ද්රවශීලත්ාව ව ඩිදියුණු විය. වමය 

අන්ත්ර් බ ංකු වවළඳවපාළ ක්රියාකාරීත්වය වර්ධනයට වේතු විය. ද්රවශීලත්ා ත්ත්ත්ව 

වර්ධනය ීම වමන්ම නිල ණය ිමියන්වෙන් ල බීමට අවේක්ෂිත් “මූලය සහතික” මත් 

ආවයෝජකයන්වේ අවේක්ෂෂා වර්ධනය ීම වේතුවවන් රාජය සුරැකුේපත් මත් ඵලදා 

අනුපාතික ස ලකිය යුතු වලස පහළ ගිය අත්ර, එමගින් රාජය සුරැකුේපත් සේබන්ධවයන් 

පවතින  ඉහළ අවදානේ පහළ යෑම පිළිබිඹු වකවර්. වේ අත්ර, ද්රවශීලත්ා ත්ත්ත්ව වර්ධනය 

ීම වේතුවවන් වවළඳවපාළ ත් න්පතු වපාලී අනුපාතික ද ස ලකිය යුතු වලස පහළ යෑමක්ෂ 

වපන්නුේ කර ඇත්. වමම ප්රවණත්ා ඉදිරි කාලය තුළදී ඉහළ මට්ටමක පවතින වපාලී 

අනුපාතික පහළ යෑම සඳහා වේතු වනු ඇත් යි අවේක්ෂෂා වකවර්. වකවස්ව වවත්ත්, ද ඩි මුදල් 
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ත්ත්ත්ව සහ ආර්ික ක්රියාකාරකේ  පහළ යෑමට ප්රතිචාර වශ්වයන් වාණිජ බ ංකු විසින් 

වපෞේෙලික අංශ්ය වවත් ලබා දුන් සමස්වත් ණය ප්රමාණය අඛණ්ඩව පහළ ගිවේය. අඩු 

වේෙයකින් වුවද, මුදල් ප්රසාරණය ද ඉහළම මට්ටවේ සිට පහළ යෑමක්ෂ වාර්ත්ා කවේය. 

ද ඩි අභිපයෝග මධයපේ වුවද විපද්ශීය අංශය තවුරටත්ත ස්ථාවරව පවතින අතර ණය 

හිමියන්තපේ “මූලය සහතික” සේබන්තධපයන්ත අපේක්ිත ව ඩිදියුණු වීේ සමග විපද්ශීය 

අංශපේ ඉදිරි ද ක්ම ධනාත්තමකව පවතී 

අපනයන ඉප යීේවල ඉහළ යෑම සහ අත්යවශ්ය වනාවන ආනයන සීමා කිරීම සඳහා වෙන ඇති 

ප්රතිපත්තිමය ක්රියාමාර්ෙ හා විවේශ් විනිමය ද්රවශීලත්ා සීමා වේතුවවන් ආනයන වියදේ ස ලකිය 

යුතු වලස පහළ යෑමත් සමෙ, මෑත් වසරවලට සාවේක්ෂෂව වවළඳ ිඟය 2022 වසවර්දී ස ලකිය 

යුතු වලස අඩු ී ඇත් යි ඇස්වත්වේන්තු කර ඇත්. විවේශ් වස්වවා නියුක්ෂතිකයන්වේ වේෂණ 

ක්රමවයන් වර්ධනය ීම වමන්ම සංචාරක වයාපාරය යථා ත්ත්ත්වයට පත් ීම, පසුගිය මාස 

කිිපවේදී ජංෙම ගිණුවේ වශ්චෂය වර්ධනය ීමට උපකාරී වූ අත්ර වේශීය විවේශ් විනිමය 

වවළඳවපාවේ ප වති අධික පීඩන ලිිල් කවේය. එි ප්රතිඵලයක්ෂ වලස, විනිමය අනුපාතිකය 

සාවේක්ෂෂව ස්වථාවරව ප වති අත්ර, එය 2023 වසවර් වේ දක්ෂවා කාලය තුළදී එක්ෂසත් ජනපද 

වඩාලරයට සාවේක්ෂෂව සුළු අතිප්රමාණය ීමක්ෂ වාර්ත්ා කර ඇත්. 2022 වසර අවසානය වන විට 

දළ නිල සංිත් ප්රමාණය එ. ජ. වඩාලර් බිලියන 1.9ක්ෂ වලස ඇස්වත්වේන්තු කර ඇති අත්ර, චීන 

මහජන බ ංකුවවන් ලබාෙත් එ. ජ. වඩාලර් බිලියන 1.4කට සමාන විවේශ් විනිමය හුවමාරු 

පහසුකමද වමයට ඇතුළත් වේ. ඉදිරි කාලය තුළදී අවේක්ෂිත් ජාත්යන්ත්ර මූලය අරමුදවල් 

විස්වතීරණ ණය පහසුකම හා සේබන්ධ කටයුතු අවසන් කිරීම සහ එි ප්රතිඵලයක්ෂ වලස ඉන් 

පසුව සිදුවන වර්ධනයන් වමන්ම විවේශීය ජංෙම ගිණුවේ වර්ධනයන් සමෙ විවේශීය අංශ්වේ 

ඉදිරි ද ක්ෂම ව ඩිදියුණු වනු ඇත් යි අවේක්ෂෂා වකවර්. 

 

ප්රතිපත්තති පපාලී අනුපාතික ද නට පවතින මට්ටපේ පවත්තවා ගනී 

ඉහත් දක්ෂවා ඇති පරිදි වේශීය හා වෙෝලීය වශ්වයන් වත්මන් සහ අවේක්ෂිත් සාර්ව ආර්ික 

ප්රවණත්ා සලකා බ ලීවමන් අනතුරුව, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2023 ජනවාරි මස 

24 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 14.50 සහ සියයට 15.50 

වලස ද නට පවතින මට්ටවේ පවත්වාවෙන යෑමට තීරණය කවේය. උේධමනය අඛණ්ඩව පහළ 

යෑවේ අවේක්ෂිත් ක්රියාවලිය අනුෙමනය කිරීමට ආර්ිකවේ පවතින මුදල් ත්ත්ත්වයන් 

ප්රමාණවත්ව පාලනය ී පවතින බව සහතික කිරීම සඳහා ද නට පවතින මුදල් ප්රතිපත්ති 

ස්වථාවරය වයෝෙය බව මුදල් මණ්ඩලවේ අදහස විය. වවළඳවපාළ වපාලී අනුපාතිකවල යේ අඩු 
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ීමක්ෂ මෑත් කාලීනව නිරීක්ෂෂණය ී ඇති අත්ර, වේශීය මුදල් වවළඳවපාළ තුළ මෑත්කදී සිදු වූ 

ව ඩිදියුණු ීේ සහ අවේක්ෂෂා වමන්ම රාජය සුරැකුේපත් මත් ඵලදා අනුපාතික අඩුීම 

ස ලකිල්ලට ෙනිමින් ඉත්ා ඉහළ මට්ටමක පවතින කුඩා හා මධය පරිමාණ වයවසායකයින් සඳහා 

අය කරන ණය වපාලී අනුපාතික ඇතුළු වවළඳවපාළ වපාලී අනුපාතික අඩු ීම සඳහා ප්රමාණවත් 

අවකාශ්යක්ෂ පවතින බව මුදල් මණ්ඩලවේ අදහස විය. 

වකවස්ව වවත්ත්, රාජය සුරැකුේපත් සේබන්ධවයන් පවතින  අවදානේ අඩු ීම වේතුවවන් රාජය 

සුරැකුේපත් මත් ඵලදා අනුපාතිකවල අවේක්ෂිත් ත්වදුරටත් පහළ යෑම, මුදල් ත්ත්ත්වයන්ි 

ස ලකිය යුතු වර්ධනයක්ෂ ඇති කිරීමට වේතුවක්ෂ වනාවිය හ කි බව ද මුදල් මණ්ඩලවේ අදහස විය. 

ඉදිරි කාලවේදී මහ බ ංකුව විසින් මුදල් ත්ත්ත්වයන් අඛණ්ඩව සමීපව නිරීක්ෂෂණය කරන අත්ර 

සුදුසු පරිදි කඩිනේ සහ පූර්වවෝපායික ක්රියාමාර්ෙ ෙ නීමට සුදානේව සිටී. 

 

මුදල් 

ප්රතිපත්තති 

තීරණය 

ප්රතිපත්තති පපාලී අනුපාතික සහ වයවස්ථාපිත සංචිත 

අනුපාතය පනාපවනස්ව පවතී 

නිත්ය ත් න්පතු පහසුකේ අනුපාතිකය (SDFR) 14.50% 

නිත්ය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR) 

  

15.50% 

වයවස්වථාපිත් සංිත් අනුපාත්ය (SRR) 4.00% 

 

පතාරුරු සටහන: 

මහ බ ංකු අධිපති ආචාර්ය පී. නන්දලාල් ීරසිංහ මහත්ාවේ ප්රධානත්වවයන් 2023 ජනවාරි මස 25 ව නි 

දින ප.ව. 1.30ට ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ සන්ථාොරවේදී මාධය හමුවක්ෂ ප ව ත්වවන අත්ර එය ව ේස්වුක්ෂ සහ 

යූ ටියුබ් ඔස්වවස්ව සජීීව විකාශ්ය වකවර්. 

මීළඟ මුදල් ප්රතිපත්ති නිවේදනය 2023 මාර්තු මස 02 ව නි දින නිකුත් කිරීමට නියමිත්ය. 
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ඇමුණුම 1 

           

සංඛයා සටහන 01: මූේත ද.පද්.නි.පේ වේධනය (තාවකාලික)  

 

ආේික  

කටයුු 

 
වාේික ලක්ෂයමය % පවනස (අ) 

2021 2022 

පළමු 

කාේුව 

පදවන 

කාේුව 

පතවන 

කාේුව 

සිේවන 

කාේුව 
වාේික 

පළමු 

කාේුව 

පදවන 

කාේුව 

පතවන 

කාේුව 

පළමු 

මාස 

නවය 

කෘිකාේමික 6.4 11.2 -2.8 -3.1 2.5 -6.8 -8.4 -8.7 -8.0 

කේමාන්තත 6.0 21.6 -2.0 1.4 5.6 -4.7 -10.0 -21.2 -11.9 

පස්වා 3.5 8.3 -1.7 4.3 3.3 0.7 -2.2 -2.6 -1.3 

ද.පද්.නි 4.0 16.3 -5.8 2.0 3.3 -1.6 -8.4 -11.8 -7.1 

(අ) නව පදනේ වර්ෂය (2015) යටවත් නිකුත් කරන ලද ද.වේ.නි. ඇස්වත්වේන්තු මත් පදනේව     
 

                                                                                                                                              මූලය: ජනවල්ඛන හා සංඛයාවල්ඛන වදපාර්ත්වේන්තුව 

 

 

 

 

 

 සංඛයා සටහන 02: උද්ධමනය 

 

මාසය 
ම යි 

22 

ජූනි 

22 

ජූලි 

22 

අපගෝ 

22 

ස ේ 

22 

ඔක් 

22 

පනාව  

22 

පදස  

22 

මුපිට 

උද්ධමනය  

(වාේික 

ලක්ෂයමය % 

පවනස) 

වකා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 
39.1 54.6 60.8 64.3 69.8 66.0 61.0 57.2 

ජා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
45.3 58.9 66.7 70.2 73.7 70.6 65.0 59.2 

මූලික උද්ධමනය 

(වාේික 

ලක්ෂයමය % 

පවනස) 

වකා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
28.4 39.9 44.3 46.6 50.2 49.7 49.4 47.7 

ජා.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
37.7 49.3 57.3 60.5 64.1 62.4 60.1 57.5 

                                                                                                                මූලය: ජනවල්ඛන හා සංඛයාවල්ඛන වදපාර්ත්වේන්තුව          
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සංඛයා සටහන 03: මුදල් අංශපේ ප්රවණතා (තාවකාලික) 

දේශකය 

ප්රමාණය (රුපියල් බිලියන) 

මාේ  

22 (අ) 

අපේ  

22 (අ) 

ම යි   

22 (අ) 

ජූනි   

22 

ජූලි  

22 

අපගෝ   

22    

ස ේ 

22 

ඔක් 

22 

පනාව  

22 

සංිත් මුදල් 1,387 1,482 1,415 1,453 1,436 1,386 1,379 1,342 1,318 

පුළුල් මුදල් ස පයුම  (M2b) 11,576 11,941 11,897 11,901 11,955 11,987 12,051 12,046 12,163 

    ශුේධ විවේශීය වත්කේ (1,889) (2,195) (2,083) (2,122) (2,124) (2,035) (1,893) (1,873) (1,870) 

    ශුේධ වේශීය වත්කේ 13,464 14,136 13,980 14,023 14,079 14,022 13,944 13,919 14,033 

         රජය වවත් ලබා දුන්             

ශුේධ ණය  
6,556 6,569 6,523 6,697 6,826 6,990 7,043 7,178 7,293 

         රාජය සංස්වථා/ රජය 

සතු වාණිජ වයාපාර 

සඳහා ලබා දුන් ණය 

1,548 1,725 1,750 1,729 1,754 1,700 1,703 1,778 1,760 

         වපෞේෙලික අංශ්ය 

වවත් ලබා දුන් ණය 
7,534 7,753 7,755 7,714 7,673 7,614 7,577 7,530 7,499 

පුළුල් මුදල් ස පයුම  (M4)  13,992 14,356 14,340 14,335 14,410 14,451 14,540 14,547 14,676 

 (අ)   2022 මාර්තු සිට ම යි දක්ෂවා 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. 

 

                                                                                                                                                                                              මූලයᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

සංඛයා සටහන 04: පපාලී අනුපාතික 

පපාලී අනුපාතික (%) 

2022            

ජූලි          

අවසානයට  

2022         

අපගෝ         

අවසානයට 

2022            

ස ේ          

අවසානයට  

2022            

ඔක්         

අවසානයට  

2022         

පනාව          

අවසානයට 

2022            

පදස            

අවසානයට  

2023         

ජන 24 

දිනට  

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුපේ ප්රධාන ප්රතිපත්තති පපාලී අනුපාතික 

   නිත්ය ත් න්පතු පහසුකේ අනුපාතිකය 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 

   නිත්ය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 

බරිත සාමානය ඒක්ෂණ මුදල් 

අනුපාතිකය (AWCMR)  
15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.36 

භාණ්ඩාගාර බිල්පත්ත ඵලදා අනුපාතික (ප්රාථමික පවළඳපපාළ) 

   දින 91 28.86 32.89 31.94 33.05 32.91 32.64 30.08 (අ) 

   දින 182 29.24 31.28 30.59 32.53 32.27 32.20 29.07 (අ) 

   දින 364 29.53 30.50 29.85 29.60 29.46 29.27 28.25 (අ) 

ණය අනුපාතික  

බරිත් සාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාතිකය 

(AWPR) (සතිපත්ා) 
24.94 25.76 25.95 27.46 27.89 27.24 27.54 (ආ) 

බරිත් සාමානය ණය අනුපාතිකය (AWLR) 15.94 16.86 17.58 17.94 18.42 - - 

බරිත් සාමානය නව ණය අනුපාතිකය 

(AWNLR) 
22.42 24.18 24.93 25.83 26.04 - - 

ත න්තපු අනුපාතික  

බරිත් සාමානය ත් න්පතු අනුපාතිකය 

(AWDR) 
9.56 10.49 11.63 12.60 13.37 14.06 - 

බරිත් සාමානය ස්වථාවර ත් න්පතු 

අනුපාතිකය (AWFDR) 
12.60 13.90 15.41 16.66 17.59 18.49 - 

බරිත් සාමානය නව ත් න්පතු 

අනුපාතිකය (AWNDR) 
19.11 21.29 22.06 23.22 23.63 - - 

බරිත් සාමානය නව ස්වථාවර ත් න්පතු 

අනුපාතිකය (AWNFDR) 
19.42 21.62 22.55 23.61 24.05 - - 

(අ)  2023 ජනවාරි මස 18 ව නි දින ප වති වවන්වේසිවේ ඵලදා අනුපාතිකය                                                               

(ආ) 2023 ජනවාරි මස 20 වන දිවනන් අවසන් වන සතිය සඳහා                                                                                                 මූලයᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

                                                                                 


