
 
 

  

  

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ිවරණය : අංක 01 - 2017  

ආහාර හා ආහාර නනොවන කාණ්ඩ නෙනකහිම මිල ගණන් ඉහළ යෑම නහේතුනවන් 

නකොළඹ පාරින ෝගික මිල ෙර්ශකනේ (නකො.පා.මි.ෙ.”, 2013=100) වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය 

නවනස අනුව මනිනු ලබන මතුපිට උද්ධමනය, 2016 නෙසැම්බර් මාසනේ දී වාර්තා කරන 

ලෙ සියයට 4.5 හා සැසඳීනම් දී 2017 ජනවාරි මාසනේ දී සියයට 5.5 ක් ෙක්වා ඉහළ 

ගිනේය.  නකො.පා.මි.ෙ. මත පෙනම් වූ මූලික උද්ධමනය ෙ 2016 නෙසැම්බර් මාසනේ 

වාර්තා කරන ලෙ සියයට 5.8 සිට 2017 ජනවාරි මාසනේ දී සියයට 7.0 ක් ෙක්වා ඉහළ 

ගිනේය.  කාලපමාවක් සහිතව ප්රකාශයට ප්  කරනු ලබන ජාතික පාරින ෝගික මිල 

ෙර්ශකනේ (ජා.පා.මි.ෙ., 2013=100) වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය නවනස මත පෙනම්ව ගණනය 

කරනු ලබන මතුපිට හා මූලික උද්ධමනනයහි, කිසියම් ඉහළ යෑමක් නපන්නුම් කරමින් 

2016 නෙසැම්බර් මාසනේ දී පිළිනවළින්, සියයට 4.2 ක් සහ සියයට 6.7 ක් විය.  බදු 

වුහනේ සිදු කරන ලෙ නවනස්කම් සහ අයහප්  කාලගුණ ත් ් වයන්හි බලපෑම 

නහේතුනවන් මෑත කාලනේ දී උද්ධමනනේ කිසියම් ඉහළ යෑමක් සිදු වුවෙ, නිසි සැපයුම් සහ 

ඉල්ලුම් කළමනාකරණ ප්රතිප් ති නහේතුනවන් වසර තුළ දී  සාමානය උද්ධමනය මැදි-තනි 

අගයක මට්ටනම් පවතිනු ඇතැයි පුනරෝකථනය නකනර්.  

 

ආර්ථික තර්යේෂය යදතාර්තයේන්තුර 

2017 යතබණරාරි මස 07 රැනි දින 
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නම් අතර, 2016 වසර අවසානනේ දී වාණිජ බැැංකු විසින් නපෞද්ගලික අැංශයට සපයන ලෙ 

ණය ප්රමාණනයහි වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය වර්ධනය සියයට 21.9 ක ඉහළ අගයක් වාර්තා 

කනළේය. 2016 ජූලි මාසනේ පැවැති සියයට 28.5 ක ඉහළ මට්ටම හා සානේක්ෂ්ව ණය 

වර්ධනනයහි කිසියම් අඩු වීමක් වාර්තා වුවෙ, නාමික හා මූර්ත නපොලී අනුපාතිකවල 

සැලකිය යුතු ඉහළ යෑම මධයනේ වුවෙ ණය ප්රසාරණය ඉහළ මට්ටමක පැවැතුණි.  ප්රධාන 

වශනයන්, නපෞද්ගලික අැංශයට සහ රාජය අැංශයට සපයන ලෙ ණය ප්රමාණනයහි ඉහළ 

යෑනමහි ප්රතිලලයක් වශනයන්, 2016 වසර අවසානනේ දී වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය පෙනම මත 

පුළුල් මුෙල් සැපයුනමහි (M2b) වර්ධනය සියයට 18.4 ක ඉහළ මට්ටමක පැවතිනේය.  

අනේක්ෂිත මූර්ත ආර්ථික වර්ධනය සහ මැදි තනි අගයක මට්ටනම් උද්ධමනය හා 

ගැළනපන අගයක් ෙක්වා මුෙල් සහ ණය සමසත්වල ප්රසාරණය 2017 වසර තුළ දී ක්රමිකව 

මන්ෙගාමී වනු ඇතැයි අනේක්ෂ්ා නකනර්. 

විනද්ශ අැංශය සැලකූ කල, ආනයන වියෙම් ඉහළ යෑම සහ අපනයන ආොයනම් අඩුවීම 

නහේතුනවන් නවළඳ නශේෂ්නේ සමුච්චිත හිඟය 2015 වසනර් පළමු මාස එනකොළහ තුළ දී 

පැවැති එ.ජ. නඩොලර් බිලියන 7.6 හා සානේක්ෂ්ව 2016 වසනර් අනුරූප කාලපරිච්නේෙනේ 

දී එ.ජ.නඩොලර් බිලියන 8.2 ෙක්වා තවදුරට්  පුළුල් විය. සැංචාරක ඉපැයීම් සහ විනද්ශ 

නසේවා නියුක්තිකයන්නේ නප්රේෂ්ණ, නවළඳ නශේෂ්නේ හිඟය මගින් සමස්ත නගවුම් නශේෂ්ය 

මත ඇති කරනු ලබන අහිතකර බලපෑම තවදුරට්  අවම කිරීමට නහේතු විය.  2016 

වසනර් දී සැංචාරක ඉපැයීම් එ.ජ. නඩොලර් බිලියන 3.4 ෙක්වා සියයට 14.0 කින් වර්ධනය 

වී ඇතැයි ඇසත්නම්න්තුගත කර ඇති අතර, විනද්ශ නසේවා නියුක්තිකයන්නේ නප්රේෂ්ණ 

එ.ජ. නඩොලර් බිලියන 7.2 ෙක්වා සියයට 3.7 කින් වර්ධනය විය. 2016 වසනර් පළමු මාස 

නවය තුළ දී සෘජු විනද්ශ ආනයෝජන ලැබීම් අනේක්ෂිත මට්ටමට වඩා අඩු වූ අතර, රාජය 

සුරැකුම්ප්  නවළඳනපොළ තුළ විනද්ශ ආනයෝජනවල පිටතට ගලායෑමක් වාර්තා විය.  ෙළ 

නිල සැංචිත, 2016 වසනර් අවසානනේ වාර්තා කළ එ.ජ. නඩොලර් බිලියන 6.0 හා 

සානේක්ෂ්ව 2017 ජනවාරි මස අවසානනේ දී එ.ජ. නඩොලර් බිලියන 5.5 ක් නලස 

ඇස්තනම්න්තු කර ඇත. විනද්ශ අැංශනයහි වර්ධනයන් පිළිබිඹු කරමින්, 2016 දී එ.ජ. 

නඩොලරයට සානේක්ෂ්ව සියයට 3.8 කින් අවප්රමාණය වූ ශ්රී ලැංකා පිපියල 2017 වසනර් 

නම් ෙක්වා සියයට 0.5 කින් තවදුරට්  අවප්රමාණය වී ඇත. 
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ඉහත කපිණු සැලකිල්ලට ගනිමින්, 2015 වසර අවසානනේ සිට ශ්රී ලැංකා මහ බැැංකුව 

සහ රජය විසින් ක්රියාවට නැංවන ලෙ සථ්ායීකරණ ක්රියාමාර්ග සඳහා ආර්ථිකය 

ක්රමානුකූලව ප්රතිචාර ෙක්වමින් සිිනන බව 2017 නපබරවාරි 06 වැනි දින පැවැති රැස්වීනම් 

දී මුෙල් මණ්ඩලනේ අෙහස විය.  නකනසේ නවත් , අවශය පරිදි තවදුරට්  සුදුසු පිළියම් 

නයදීනම් අරමුණින් ඉදිරි කාලනේ දී සාර්ව ආර්ථික වර්ධනයන් සමීපව අධීක්ෂ්ණය කිරීම 

අවශය න.. නමම පසුබිම තුළ, ෙැනට පවතින මුෙල් ප්රතිප් ති ස්ථාවරය නයෝගය බව මුෙල් 

මණ්ඩලනේ අෙහස වූ අතර, ඒ අනුව ශ්රී ලැංකා මහ බැැංකුන. නිතය තැන්පතු පහසුකම් 

අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිතය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR), පිළිනවළින්, සියයට 

7.00 සහ සියයට 8.50 මට්ටනම් තවදුරට්  නනොනවනස්ව පව් වා ගැනීමට මුෙල් 

මණ්ඩලය තීරණය කනළේය.    

 
 

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ීරණය : ප්රතිපත්තතිප යත ී  අුපතාතිපක 
යන යරනස්ර තරීර 

නිතය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) සියයට 7.00 

නිතය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR) සියයට 8.50 
 

 

වයවසථ්ාපිත සැංචිත අනුපාතය (SRR) සියයට 7.50 

 

 


