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 මුදල් ප්රතිපත්තති විවරණය: අංක 02-2023 මාර්තු 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව ප්රතිපත්තති පපාලී අනුපාතික ඉහළ නංවයි 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2023 මාර්තු මස 03 ව නි දින ප වති රැස්වීවේදී ශ්රී ලංකා 

මහ බ ංකුවේ නිත්ය ත් න්පු පහසුකේ අනුපාතිකය සහ නිත්ය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය, 

2023 මාර්තු මස 03 ව නි දින වයාපාර කටයුු අවසානවේ සිට බලප ව ත්වවන පරිදි, පිළිවවළින්, 

සියයට 15.50 සහ සියයට 16.50 දක්වා පදනේ අංක 100කින් ඉහළ න ංීමට තීරණය කවේය. 

ඉහළ මට්ටමක පවතින උද්ධමනය සහ උද්ධමන පුවරෝකථන වමන්ම නුදුරු කාලීන ඉදිරි ද ක්ම 

පිළිබඳව පවතින ඉහළ අවිනිශ්චිත්ත්ා මධයවේ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සහ ජාත්යන්ත්ර මූලය 

අරමුදවල් කාර්තය මණ්ඩලය මුදල් ප්රතිපත්ති ස්වථාවරය පිළිබඳ තීරණාත්මක සාකච්ඡාවල 

අඛණ්ඩව නිරත් විය. ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සහ ජාත්යන්ත්ර මූලය අරමුදවල් කාර්තය මණ්ඩලය 

අත්ර උද්ධමන ඉදිරි ද ක්ම සේබන්ධවයන් දරන මත්යන්ි යේ වවනස්වකේ ප වතිණි. ජාත්යන්ත්ර 

මූලය අරමුදවල් විස්වතීර්තණ ණය පහසුකේ ව ඩසටහන ක්රියාත්මක ී ම සඳහා අවශ්ය සියලුම පූර්තව 

ක්රියාමාර්තග සපුරාලීවේ අවශ්යත්ාවය ස ලකිල්ලට වගන, මුදල් මණ්ඩලය සහ ජාත්යන්ත්ර මූලය 

අරමුදවල් කාර්තය මණ්ඩලය මූලික සාකච්ඡාවලදී තීරණය කරන ලද මට්ටමට වඩා අඩු 

ප්රමාණයකින් ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික ඉහළ න ංීම සඳහා එකඟත්ාවයකට  එළ ඹුණි. 

විවිධ අංශ්යන්වගන් ආර්තිකවේ ස්වථායීත්ාවය සහතික කිරීම උවදසා රජය විසින් ඇරඹීමට 

කටයුු කරමින් සිටින  ජාත්යන්ත්ර මූලය අරමුදවල් විස්වතීර්තණ ණය පහසුකේ ව ඩසටහන සඳහා 

ශ්රී ලංකාවේ ක පීම වමම තීරණය මගින් වපන්නුේ කරයි. ජාත්යන්ත්ර මූලය අරමුදවල් විස්වතීර්තණ 

ණය පහසුකේ ව ඩසටහන ක්රියාත්මක ීම මගින් සියලු පාර්තශ්චවකරුවන්ට ප්රතිලාභ ලබා දීමට 

සහ විශ්චවාසය ඉහළ න ංීමට අවේක්ෂා කරන අත්ර එය තිරසාර පදනමකින් ආර්තිකවේ 

ස්වථායීත්ාවය යථා ත්ත්ත්වයට පත් කිරීමට උපකාරී වේ. වමමගින් ඉදිරි කාලය ුළදී විවද්ශ් 

විනිමය ප්රවාහ ව ඩිීම දිරිමත් කරනු ඇති අත්ර එය පවතින ආර්තික අර්තුදවයන් අත්මිදීම සඳහා 

උපකාරී වනු ඇත්. ඉහළ  ඔවරාත්ු දීවේ හ කියාවකින් යුුව ආර්තිකය ද නටමත් අතිශ්ය දුෂ්කර 

සහ වපර වනාවූ කාල පරිච්වේදයක් පසු කර ඇති බව මුදල් මණ්ඩලවේ අදහස වූ අත්ර අද දින 

ආර්තික පර්තපේෂණ පදපාර්තතපේන්තුව  

2023 මාර්තු මස 03 වන දින 



2 
 

ලබා ගත් තීරණයත් සමග අවේක්ෂා කළ මට්ටමට වඩා වේගවයන් උද්ධමනය පහළ යනු ඇත් යි 

ද ඩිව විශ්චවාස කරයි. 

වමම මුදල් ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්තගය, ප්රතිපත්ති වපාලී අනුපාතික සහ ඉහළ මට්ටමක පවතින 

වවළඳවපාළ වපාලී අනුපාතික අත්ර පරත්රය අඩු කිරීමට උපකාරී වනු ඇත් යි මුදල් මණ්ඩලය 

අවේක්ෂා කරයි. ණය ප්රතිවුහගත් කිරීවේ ක්රියාවලිවේ ප්රගතියට සමගාමීව අවදානම අඩුීම 

පිළිබිඹු කරමින්, වවළඳවපාළ වපාලී අනුපාතික, විවශ්චෂවයන් රාජය සුරැකුේපත් මත් ඵලදා 

අනුපාතික ඉදිරි කාලය ුළදී අඩුීමත් සමග වමම වපාලී අනුපාතික අත්ර පවතින පරත්රය 

ත්වදුරටත් අඩුවනු ඇත් යි අවේක්ෂා වකවර්ත. මුදල් මණ්ඩලය සියලු පාර්තශ්චවකරුවන්වගන් 

අවේක්ෂා සහගත්ව පසුවන වලස ඉල්ලා සිටියි. මිල හා ආර්තික ස්වථායීත්ාව සහ මූලය පද්ධති 

ස්වථායීත්ාව සහතික කිරීම සඳහා සිය ක පීම මුදල් මණ්ඩලය න වත්ත් අවධාරණය කරන අත්ර 

එමගින් ඉදිරි කාලය ුළදී මිල පීඩන ප්රමාණවත් පරිදි පාලනය ීමත් සමග වපාලී අනුපාතික 

වුහය සාමානයකරණය වනු ඇත්. 

 

 

මුදල් 

ප්රතිපත්තති 

තීරණය 

ප්රතිපත්තති පපාලී අනුපාතික ඉහළ න ංවූ අතර 

වයවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය පනාපවනස්ව පවතී  

(2023 මාර්තු මස 03 ව නි දින වයාපාර කටයුු අවසානවේ සිට බලප ව ත්වවන පරිදි) 

නිත්ය ත් න්පු පහසුකේ අනුපාතිකය (SDFR) 15.50% 

නිත්ය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR) 

  

16.50% 

වයවස්වථාපිත් සංිත් අනුපාත්ය (SRR) 4.00% 

 

 

පතාරුරු සටහන: 

මහ බ ංකු අධිපති ආචාර්තය පී. නන්දලාල් ීරසිංහ මහත්ාවේ ප්රධානත්වවයන් 2023 මාර්තු මස 03 

ව නි දින ප.ව. 4.45ට ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ සන්ථාගාරවේදී මාධය හමුවක් ප ව ත්වවන අත්ර එය 

ව ේස්වුක් සහ යූ ටියුබ් ඔස්වවස්ව සජීීව විකාශ්ය වකවර්ත. 

මීළඟ මුදල් ප්රතිපත්ති නිවේදනය 2023 අවේල් මස 04 ව නි දින නිකුත් කිරීමට නියමිත්ය. 
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ඇමුණුම 1   

 සංඛ්යා සටහන 01: උද්ධමනය 
 

මාසය 
ජූනි 

22 

ජූලි 

22 

අප ෝ 

22 

ස ප් 

22 

ඔක් 

22 

පනාව  

22 

පදස  

22 

 ජන 

23 

පපබ 

23 

මුපිට 

උද්ධමනය  

(වාර්තික 

ලක්ෂයමය 

% පවනස) 

වකා.පා.මි.ද.  

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

වකා.පා.මි.ද.  

(2021=100) 
51.7 50.6 

ජා.පා.මි.ද. 

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

ජා.පා.මි.ද. 

(2021=100) 
53.2 - 

මූලික 

උද්ධමනය 

(වාර්තික 

ලක්ෂයමය 

% පවනස) 

වකා.පා.මි.ද. 

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

වකා.පා.මි.ද. 

(2021=100) 
45.6 43.6 

ජා.පා.මි.ද. 

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

ජා.පා.මි.ද. 

(2021=100) 
52.0 - 

                                                                                                                මූලය: ජනවල්ඛන හා සංඛයාවල්ඛන වදපාර්තත්වේන්ුව          

 

සංඛ්යා සටහන 02: මුදල් අංශපේ ප්රවණතා (තාවකාලික) 

දර්තශකය 

ප්රමාණය (රුපියල් බිලියන) 

ම යි  

22 

ජූනි  

22 

ජූලි   

22 

අප ෝ  

22  

ස ප්  

22 

ඔක්   

22  

පනාව    

22 

පදස   

22 

ජන   

23    

සංිත් මුදල් 
1,415 1,453 1,436 1,386 1,379 1,342 1,318 1,349 1,590 

පුළුල් මුදල් ස පයුම  (M2b) 
11,897 11,901 11,955 11,987 12,051 12,046 12,163 12,290 12,322 

    ශුද්ධ විවද්ශීය වත්කේ 
(2,083) (2,122) (2,124) (2,035) (1,893) (1,873) (1,870) (1,767) (1,573) 

    ශුද්ධ වද්ශීය වත්කේ 
13,980 14,023 14,079 14,022 13,944 13,919 14,033 14,056 13,895 

         රජය වවත් ලබා දුන් ශුද්ධ  

         ණය  
6,523 6,697 6,826 6,990 7,043 7,178 7,293 7,471 7,612 

         රාජය සංස්වථා/ රජය සු 

වාණිජ වයාපාර සඳහා ලබා 

දුන් ණය 

1,750 1,729 1,754 1,700 1,703 1,778 1,760 1,747 1,748 

         වපෞද්ගලික අංශ්ය වවත් 

ලබා දුන් ණය 
7,755 7,714 7,673 7,614 7,577 7,530 7,499 7,414 7,318 

පුළුල් මුදල් ස පයුම  (M4)  
14,340 14,335 14,410 14,451 14,540 14,547 14,676 14,840 - 

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

පපාලී අනුපාතික (%) 

2022         

ස ප්         

අවසානයට 

2022         

ඔක්          

අවසානයට  

2022         

පනාව          

අවසානයට 

2022            

පදස          

අවසානයට  

2023         

ජන         

අවසානයට 

2023            

පපබ          

අවසානයට  

2023         

මාර්ත 03 

දිනට  

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුපේ ප්රධාන ප්රතිපත්තති පපාලී අනුපාතික 

   නිත්ය ත් න්පු පහසුකේ අනුපාතිකය 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 15.50 (අ) 

   නිත්ය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 16.50 (අ) 

බරිත සාමානය ඒක්ෂණ මුදල් 

අනුපාතිකය (AWCMR) 
15.50 15.50 15.50 15.50 15.26 15.27 15.50 

භාණ්ඩා ාර බිල්පත්ත ඵලදා 

අනුපාතික (ප්රාථමික පවළඳපපාළ) 
       

   දින 91 31.94 33.05 32.91 32.64 29.91 29.72 29.59 (ආ) 

   දින 182 30.59 32.53 32.27 32.20 28.72 28.67 28.64 (ආ) 

   දින 364 29.85 29.60 29.46 29.27 27.78 27.67 27.64 (ආ) 

ණය අනුපාතික 

බරිත් සාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාතිකය 

(AWPR) (සතිපත්ා) 
25.95 27.46 27.89 27.24 24.82 23.45 23.45 

බරිත් සාමානය ණය අනුපාතිකය (AWLR) 17.58 17.94 18.42 18.70 18.66 - - 

බරිත් සාමානය නව ණය අනුපාතිකය 

(AWNLR) 
24.93 25.83 26.04 26.20 25.82 - - 

ත න්තපු අනුපාතික 

බරිත් සාමානය ත් න්පු අනුපාතිකය 

(AWDR) 
11.63 12.60 13.37 14.06 14.63 14.74 - 

බරිත් සාමානය ස්වථාවර ත් න්පු 

අනුපාතිකය (AWFDR) 
15.41 16.66 17.59 18.49 19.15 19.23 - 

බරිත් සාමානය නව ත් න්පු 

අනුපාතිකය (AWNDR) 
22.06 23.22 23.63 23.07 22.24 - - 

බරිත් සාමානය නව ස්වථාවර ත් න්පු 

අනුපාතිකය (AWNFDR) 
22.55 23.61 24.05 23.73 22.78 - - 

(අ) 2023 මාර්තු මස 03 ව නි දින වයාපාර කටයුු අවසානවේ සිට බලප ව ත්වවන පරිදි                                                          මූලයᱺ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

(ආ) 2023 මාර්තු මස 01 ව නි දින ප වති වවන්වද්සිවේ ඵලදා අනුපාතිකය                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                           

  

                           

 


