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කකොළඹ පාරික ෝගික මිල දර්ශකකෙහි (කකො.පා.මි.ද.”, 2013=100) වාර්ෂික ලක්ෂ්යමයෙ 

පදනමය මයත මයනිනු ලබන මයතුපිට උද්ධමයනෙ, අකේක්ෂිත පරිදි  2017 මයාර්තු මයාසකේ දී 

පැවති සිෙෙට 7.3 සිට 2017 අකරේල් මයාසකේ දී සිෙෙට 6.9 දක්වා අඩු වූ අතර, 

කකො.පා.මි.ද. මයත පදනම් වූ මූලික උද්ධමයනෙ ද කපර මයාසකේ දී වාර්තා කරන ලද සිෙෙට 

7.3 සිට 2017 අකරේල් මයාසකේ දී සිෙෙට 6.8  දක්වා අඩු විෙ. 2017 මයාර්තු මයාසකේ දී ඉහළ 

ගිෙ ජාතික පාරි ක ෝගික මිල දර්ශකෙ (ජා.පා.මි.ද. ”, 2013=100) මයගින් මයනිනු ලබන 

උද්ධමයනෙ ද 2017 අකරේල් මයාසකේ දී එවැනිමය අඩු වීමයක් කපන්නුම් කරනු ඇතැයි 

අකේක්ෂ්ා කකකර්. 2016 වසකර් දී සිදු කරන ලද බදු සංකශෝධනවල පදනම් බලපෑමය සහ 

සැපයුම් අංශකෙහි ඇති වන කකටිකාලීන අවහිරතා කහේතුකවන් ෙම් මයාසවල දී 

උද්ධමයනකෙහි කිසිෙම් උච්චාවචන ඇති වුව ද, 2015 වසර අවසානකේ සිට මුදල් 

රතිප්තතිකෙහි සිදු කරන ලද ගැළපීම් කහේතුකවන් 2017 වසර අවසානෙ වන විට 

උද්ධමයනෙ අකේක්ෂිත මයැදි තනි අගෙක මයට්ටමය දක්වා ක්රමයානුූලලව අඩු වනු ඇතැයි 

පුකරෝකථනෙ කක කර්. 

කවළඳකපොළ කපොලී අනුපාතික ඉහළ ෙෑමය්ත සමයඟ, වාණිජ බැංකු විසින් කපෞද්ගලික 

අංශෙට සපෙන ලද ණෙ රමයාණකෙහි වාර්ෂික ලක්ෂ්යමයෙ වර්ධනෙ 2016 වසර 

අවසානකේ වාර්තා වූ සිෙෙට 21.9 සිට 2017 කපබරවාරි අවසානෙ වන විට සිෙෙට 21.0 

ආර්ථික තර්යේෂය යදතාර්තයේන්තුර 

2017 මැයි මස 09 රැනි දින 
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දක්වා සහ 2017 මයාර්තු මයස අවසානෙ වන විට සිෙෙට 20.4 දක්වා ක්රමිකව පහළ ගිකේෙ.  

කකකසේ කවත්ත, 2017 වසකර් පළමු මයාස කදක තුළ පුළුල් මුදල් සැපයුකම් වාර්ෂික 

ලක්ෂ්යමයෙ වර්ධනකෙහි කිසිෙම් අඩු වීමයක් දක්නට ලැබුණ ද, කපෞද්ගලික අංශෙට සහ 

රාජය අංශෙට සපෙන ලද ණෙ රමයාණෙ ඉහළ ෙෑමය කහේතුකවන් පුළුල් මුදල් සැපයුකමයහි 

වාර්ෂික ලක්ෂ්යමයෙ වර්ධනෙ 2016 වසර අවසානකෙහි පැවති සිෙෙට 18.4 හා සැසඳීකම් 

දී 2017 මයාර්තු මයාසෙ අවසානෙ වන විට සිෙෙට 20.0 ක ඉහළ අගෙක පැවතිණ. 

ජාතයන්තර බලශක්ති මිල ගණන් ඉහළ ෙෑමය හා නිෙඟ ත්ත්තවකෙහි බලපෑම් 

කහේතුකවන්, රාජය සංසථ්ා කවත සපෙන ලද ණෙ රමයාණෙ ඉහළ ෙෑමය ද කමයෙට අේත 

කේ. නාමික සහ මූර්ත කවළඳකපොළ කපොලී අනුපාතික සැලකිෙ යුතු කලස ඉහළ ෙෑමය 

කහේතුකවන් කපෞද්ගලික අංශෙ කවත සපෙන ලද ණෙ රමයාණකෙහි වර්ධනෙ 2017 වසර 

අවසානෙ වන විට අකේක්ෂිත මයට්ටම් දක්වා අඩු වනු ඇතැයි පුකරෝකථනෙ කකකර්. 

විකද්ශීෙ අංශෙ සැලූල විට, 2016 වසකර් පළමු මයාස කදක තුළ එ.ජ. ක ොලර් බිලිෙන 1.2 

ක් වූ කවළඳ කශේෂ්කෙහි සමුච්චිත හිඟෙ 2017 වසකර් පළමු මයාස කදක තුළ  එ.ජ. ක ොලර් 

බිලිෙන 1.7 දක්වා තවදුරට්ත පුළුල් විෙ. අපනෙන ආදාෙම්වල පහළ ෙෑමය සහ 

විකශේෂ්කෙන් නිෙඟ ත්ත්තවෙ කහේතුකවන් ආනෙන විෙදම්වල ඉහළ ෙෑකම් ඒකාබද්ධ 

බලපෑමය කමයමයගින් පිළිබිඹු විෙ. 2017 වසකර් පළමු කාර්තුව තුළ බණ් ාරනාෙක 

ජාතයන්තර ුවවන් කතොුපකපොකළහි කකොටසක් වසා තිබුණ ද, වසකර් පළමු සිේ මයස තුළ 

සංචාරක පැමිණීම් සහ ඒ හා සම්බන්ධ ආදාෙම් ත්ත්තවකේ ඉහළ ෙෑමයක් දක්නට ලැබුණු 

අතර, වසකර් පළමු කාර්තුව තුළදී විකද්ශ කසේවා නියුක්තිකෙන්කේ කරේෂ්ණ කිසිෙම් 

දුරකට මයන්දගාමී විෙ. කමයමය මයාසෙ තුළ දී රජෙ එ.ජ. ක ොලර් බිලිෙන 1.5 ක වටිනාකමින් 

යුතු 11 වන ජාතයන්තර ස්ෛවීත්තව බැඳුම්කරෙ සිෙෙට 6.2 ක් වූ හිතකර කපොලී 

අනුපාතිකෙක් ෙටක්ත  නිකු්ත කළ අතර, ගත වූ මයාස කිහිපෙ තුළදී රජකේ සුරැකුම්ප්ත 

කවළඳකපොළ කවත කමයන්මය, කකොළඹ කකොටස් හුවමයාරුව කවත ද විකද්ශ ආකෙෝජන රවාහ 

ගලා එනු දක්නට ලැබිණ.  කමයමය අරමුදල් රවාහ සමයඟ, රජෙ කවත ලැකබතැයි අකේක්ෂිත 

අකනකු්ත මූලය ලැබීම් සහ ජාතයන්තර මූලය අරමුදකලහි විසත්ීර්ණ ණෙ පහසුකමය 

ෙටක්ත අකේක්ෂිත තුන් වන වාරිකෙ ලැබීමය කහේතුකවන් රකට් විකද්ශ සංචිත ත්ත්තවෙ 

සහ කගවුම් කශේෂ්ෙ ෙහප්ත වනු ඇතැයි බලාකපොකරෝතතු කේ. දළ නිල සංචිත රමයාණෙ, 

2016 වසකර් අවසානකෙහි පැවති එ.ජ. ක ොලර් බිලිෙන 6.0 හා සාකේක්ෂ්ව 2017 අකරේල් 

මයස වන විට එ.ජ. ක ොලර් බිලිෙන 5.0 ක් වූ අතර, 2017 වසකර් මයැයි මයස 05 වන දින 
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වන විට එ.ජ. ක ොලරෙට සාකේක්ෂ්ව ශ්රී ලංකා රුපිෙල සිෙෙට 1.5 කින් අවරමයාණෙ වී 

ඇත.  

ඉහත කරුණු සලකා බලා, දැනට පවතින මුදල් රතිප්තති සථ්ාවරෙ කෙෝගය බව 2017 

මයැයි මයස 08 වැනි දින පැවති රැසව්ීකම් දී මුදල් මයණ් ලෙ අදහස් කකළේෙ. ඒ අනුව, 

ශ්රී ලංකා මයහ බැංකුකේ නිතය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකෙ (SDFR) සහ නිතය ණෙ 

පහසුකම් අනුපාතිකෙ (SLFR), පිළිකවළින්, සිෙෙට 7.25 සහ සිෙෙට 8.75 මයට්ටකම් 

තවදුරට්ත කනොකවනසව් පව්තවා ගැනීමයට මුදල් මයණ් ලෙ තීරණෙ කකළේෙ. අවශය 

වුවකහෝත තවදුරට්ත ක්රිොමයාර්ග ගැනීකම් අරමුණ ඇතිව ශ්රී ලංකා මයහ බැංකුව විසින් ඉදිරි 

කාලෙ තුළ දී සාර්ව ආර්ථික වර්ධනෙන් සමීපව අධීක්ෂ්ණෙ කරනු ඇත.  

   

 

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ීරණය : ප්රතිපත්තතිප යත ී  අුපතාතිපක  

යන යරනස්ර තරීර 

නිතය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකෙ (SDFR) සිෙෙට 7.25 

නිතය ණෙ පහසුකම් අනුපාතිකෙ (SLFR) සිෙෙට 8.75 
 

 

වයවසථ්ාපිත සංචිත අනුපාතෙ (SRR) සිෙෙට 7.50 


