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මුදල් ප්රනතිපත්තතිප ිවරණය  : අංක 04 - 2017  

තරතිපන සහ වරනස් රන වේශී  හා ජාත්යතන්තත්යණ සා්වර ර්විකක රාත්යාරණය  සකකා 

බකා දැනට තරතිපන මුදල් ප්රනතිපත්තතිප සා්ාරණ  ව  ්ත බර 2017 ජුනි මස 22 රැනි දින 

තැරතිප රැස්වීවේ දී මුදල් මණ්ඩකව හි අදහස වූ අත්යණ ඒ අනුර, ශ්රී  කංකා මහ බැංකුවේ 

ප්රනතිපත්තතිප වත ී  අනුතාතිපක දැනට තරතිපන මට්ටවේ වන වරනසර් තර්තරා ්ැනීමට 

මුදල් මණ්ඩක  තීණය  කව ේ . 

මුදල් මණ්ඩකව හි වමම තීණය , මැදි කාී නර උේධමන  මැදි-ත්යනි අ් ක මට්ටවේ 

තර්තරා ්ැනීම්ත, එමගින්ත තිපණසාණ ර්වධන මාරත්යකට තහසුකේ සැකසීම්ත  න අණමුය 

හා අනුකූක වේ. වමම මුදල් ප්රනතිපත්තතිප සා්ාරණ  සහහා වූ තසුිමම තහත්ය තිදදි වේ.  

ජනවල්ඛන සහ සංඛතාවල්ඛන වදතා්වත්යවේන්තවේවේ ත්යාරකාක ක ්ස්ත්යවේන්තවේ අනුර, 

2017 රසව්ව ත මු කා්වවේර වේ  දී ශ්රී  කංකා ර්විකක  රා්වෂික කක්ෂ්යතම  තදනම මත්ය 

සි  ට 3.8 කින්ත ර්වධන  ිව . අහිත්යකණ කාකගුණික ත්ය්ත්තර  මත්ය ිවව ේෂ්යව න්තම, 

කෘෂික්වමාන්තත්ය  රශ්රිේත්ය රි  ාකාණකේ වකවණහි වූ අහිත්යකණ බකතෑේ වහේවේවරන්ත ත මු 

කා්වවේර වේ  දී ර්විකක ර්වධන  මන්තද්ාමී ිව . ඉදිකිරීේ අං වේ අඛණ්ඩ ර්වධන  

ර්විකක ත්වවේෂ්යය වදතා්වත්යවේන්තවේර 

2017  ජුනි මස 23 රැනි දින 
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වහේවේවරන්ත ක්වමාන්තත්ය රශ්රිේත්ය රි  ාකාණකේ ඉහ  ර්වධන ක් වතන්තනුේ ක  අත්යණ, 

වසේරා රශ්රිේත්ය රි  ාකාණකේ මන්තද්ාමී ර්වධන ක් රා්වත්යා කව ේ . රසව්ව වදරන භා්  

වේ  දී ර්විකක   ාා ත්ය්ත්තර ට ත්ත රනු ්ත්යැයි අවේක්ෂ්යා වකව්ව.  

2017 රසව්ව ත මු කා්වවේර වේ  දී ඉහ   ෑවේ ප්රනරයත්යාරක් වතන්තනුේ කණන කද 

වක  ඹ තාිදවභ ගික මික ද්ව කව හි  (වක .තා.මි.ද. 2013 = 100) සහ ජාතිපක 

තාිදවභ ගික මික ද්ව කව හි (ජා.තා.මි.ද. 2013 = 100) රා්වෂික කක්ෂ්යතම  තදනම 

මනිනු කබන මවේපිට උේධමන  අවප්රනේල් සහ මැයි මාස වේ  දී අවේක්ෂ්යා කණන කද තිදදි 

මන්තද්ාමී ිව . මූක ක උේධමන  ද ඊට සමාන ප්රනරයත්යාරක් වතන්තනුේ කව ේ . බදු 

සංව  ධනරක තදනේ බකතෑම සහ කාකගුණික ත්ය්ත්තර වහේවේවරන්ත සැතයුේ අං ව හි 

්තිප වූ අරහිණත්යාරක බකතෑම ඉදිිද කාකතිදච්වේද  වේ  දී තහර  නු ්ත්යැයි අවේක්ෂ්යා 

වකවණන වහයින්ත 2017 රසණ අරසාන  රන ිවට උේධමන  මැදි-ත්යනි අ් ක මට්ටම 

දක්රා ක්රිමානුකූකර අඩු වී ඉන්ත තසුර ස්ාාරණ රනු ්ත්යැයි පුවණ කාන  වකව්ව.  

ප්රනධාන ර ව න්ත, බැංකු අං   වරතිපන්ත වතෞේ්ක ක සහ ණාජත  න වදඅං  ම වරත්ය 

සත න කද වේශී  ය  ඉහ   ෑම වහේවේවක ටව්න 2017 රසව්ව අවප්රනේල් මාස  

අරසාන  රන ිවට මුදල් ප්රනසාණය  ඉහ  මට්ටමක තැරතිපය. වතෞේ්ක ක අං   වරත්ය 

සත න කද ය  ප්රනමායව හි ර්වධන  අඛණ්ඩර ක්රිමානුකූකර මන්තද්ාමී ිව . 

වර හවත ව හි ඉහ  නාමික සහ මූ්වත්ය ය  වත ී  අනුතාතිපක තරතිපන වහයින්ත 

වතෞේ්ක ක අං   වරත්ය සත න කද ය  ර්වධන  ත්යරදුණට්ත මන්තද්ාමී රනු ්ත්යැයි 

අවේක්ෂ්යා වකව්ව. ප්රනධාන ණජ  සවේ රතරසා න්තහි මූකත කා්ව සාධන ට අදා  ්ැටු 

ිවසඳීවමහි අර තත්යාර පිිබිමු  කණමින්ත, ණජ  සවේ රතරසා  මගින්ත කබා ්න්තනා කද ය  

ප්රනමායව හි මෑත්යකාී න ඉහ   ෑම වහේවේවරන්ත සමසත්්ය වේශී  ය  හැසිරීම වකවණහි 

 අරදානමක් ්තිප වක ට තිපවේ. වේ අත්යණ, 2017 අවප්රනේල් මාස  වේ  දී ණජ  ිවසින්ත කබා 

්න්තනා කද ශුේධ ය  ප්රනමායව හි අඩු වීමක් දක්නට කැබුණි. අඛණ්ඩර රි  ා්තමක 

රන රදා ේ තදනේ කණ්්ත ණාජත මූකත ඒකාග්ර ත්යා රි  ාරක   සහ ිවවේ  ය  ්ැනීේ 

වේිබන්ත ණජ  වරත්ය කැබුණු අණමුදල් ණජවේ සුරැකුේත්ත වර හවත   වේ  වත ී  

අනුතාතිපක මත්ය ්තිප පීඩන  සැකකි  යුවේ වකස අරම කිරීමට වහේවේ වී ්ත්ය. 

2017 මා්වවේ සහ අවප්රනේල් මාසරක දී අතන න රි  ාකාණකේ රැදිදියුණුවීම හමුවේ වුර ද, 

රන න ිව දේ ඉහ   ෑවමහි ප්රනතිපලක ක් වකස වර හ හිය  පුුලල් වී ්ත්ය. රසව්ව 
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ත මු මාස තහ වේ  සංචාණක ක්වමාන්තත්ය  රශ්රිේත්ය ිවවේශී  කැම්ේ ඉහ  ගි  අත්යණ, 2017 

මැයි මාසවේ දී රා්වත්යා වූ සංචාණක තැමිණීේ අඩු වීම ත්යාරකාක ක ත්ය්ත්තර ක් රනු 

්ත්යැයි අවේක්ෂ්යා වකව්ව. 2017 රසව්ව ත මු මාස හත්යණ වේ  දී ිවවේ  වසේරා 

නියුක්තිපක න්තවේ වප්රනේෂ්යය අඩු වීමක් රා්වත්යා වූ අත්යණ, මැදවතණදි් කකාතවේ තරතිපන   

භූ-වේ තාකනික අ්වබුද ත්යරදුණට්ත ඉහ   ෑම වහේවේවරන්ත ඉදිිද කාකවේ දී එරැනි ිවවේ  

ිවනිම  කැම්ේ මත්ය අහිත්යකණ බකතෑේ එල්ක ිව  හැකි . 2017 මා්වවේ මාසවේ සිට ණාජත 

සුරැකුේත්ත වර හත  වරත්ය ශුේධ ිවවේ  කැම්ේ දක්නට කැබුණු අත්යණ, වක  ඹ 

වක ටස් වර හවත   සහහා වූ කැම්ේ ද ඉහ   ෑවේ ප්රනරයත්යාරක් වතන්තනුේ කව ේ . 

ිවවේ  සංචිත්ය ඉහ  නැංවීම සහහා ශ්රී  කංකා මහ බැංකුර 2017 මා්වවේ මාසවේ සිට 

වේශී  වර හවත   වේිබන්ත ිවවේ  ිවනිම  අඛණ්ඩර අරව  ෂ්යය  කණ ්න්තනා කදී. 

වමම ප්රනරයත්යා සහ සා්වාකර සිදු කණන කද ජාත්යතන්තත්යණ ස්ෛරරී්තර බැුමේකණ නිකුවේර 

වමන්තම ණජ  වරත්ය කද ඒකාබේධ ය  කැම්ේ වහේවේවරන්ත 2017 ජුනි මස මැද රන ිවට 

ද  නික සංචිත්ය එ.ජ.වඩ ක්ව ිමක  න 7.0 ඉක්මරා ර්වධන  ිව . වේ අත්යණ, 2017 රසව්ව 

ජුනි මස 21 රන දින දක්රා කාක  වේ  දී ශ්රී  කංකා පිපි ක එ.ජ.වඩ කණ ට එවණහිර 

සි  ට 2.3 කින්ත අරප්රනමාය  වී ්ත්ය.  

වමම තසුිමම වේ  ශ්රී  කංකා මහ බැංකුවේ නිත්යත ත්යැන්තතවේ තහසුකේ අනුතාතිපක  (SDFR) 

සහ නිත්යත ය  තහසුකේ අනුතාතිපක  (SLFR), පිිබවරිබන්ත, සි  ට 7.25 සහ සි  ට 

8.75  න දැනට තරතිපන මට්ටවේ තර්තරා ්ැනීමට මුදල් මණ්ඩක  තීණය  කව ේ .  

මුදල් ප්රනතිපත්තතිප තීණය : ප්රනතිපත්තතිප වත ී  අනුතාතිපක 
වන වරනසර් තරතී 

නිත්යත ත්යැන්තතවේ තහසුකේ අනුතාතිපක  (SDFR) සි  ට 7.25 
නිත්යත ය  තහසුකේ අනුතාතිපක  (SLFR) සි  ට 8.75 
 

 

රතරසා්ාපිත්ය සංචිත්ය අනුතාත්ය  (SRR) සි  ට 7.50 

 

මී ය මුදල් ප්රනතිපත්තතිප නිවේදන  2017 අව් ස්වේ මස 03 රැනි  දින නිකු්ත කිරීමට 
නි මිත්ය .  
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සංඛතා ්මුණුම: 
 

සංඛතා සටහන 1: මූ්වත්ය ද.වේ.නි.වේ ර්වධන  )ත්යාරකාක ක(  

 

ර්විකක කටයුවේ 
2016 2017 

රා්වෂික ත මු කා්වවේර 

කෘෂිකා්වමික -4.2 -3.2 

ක්වමාන්තත්ය 6.7 6.3 

වසේරා 4.2 3.5 

ද.වේ.නි. 4.4 3.8 

                                                                                                   මූක : ජනවල්ඛන හා සංඛතාවල්ඛන වදතා්වත්යවේන්තවේර 

සංඛතා සටහන 2 : උේධමන  

 

මාස  වදසැ-16 ජන-17 වතබ-17 මා්ව-17 අවප්රනේ-17 මැයි-17 

මවේපිට උේධමන   
(රා්වෂික කක්ෂ්යතම   
වරනස %) 

වක .තා.මි.ද. 
(2013=100)  

4.5 5.5 6.8 7.3 6.9 6.0 

ජා.තා.මි.ද. 
(2013=100)  

4.2 6.5 8.2 8.6 8.4 7.1 

මූක ක උේධමන   
(රා්වෂික කක්ෂ්යතම   
වරනස %) 

වක .තා.මි.ද. 
(2013=100)  

5.8 7.0 7.1 7.3 6.8 5.2 

ජා.තා.මි.ද. 
(2013=100)  

6.7 7.1 7.1 7.0 5.9 4.7 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     මූක : ජනවල්ඛන හා සංඛතාවල්ඛන වදතා්වත්යවේන්තවේර 

 

සංඛතා සටහන 3 : මුදල් අං වේ ප්රනරයත්යා (ත්යාරකාක ක) 

 

ද්ව ක  
ප්රනමාය   (පි. ිමක .) රා්වෂික කක්ෂ්යතම  % වරනස 

වදසැ-16 ජන-17 වතබ-17 මා්ව-17 අවප්රනේ-17 වදසැ-16 ජන-17 වතබ-17 මා්ව-17 අවප්රනේ-17 

සංචිත්ය මුදල් 856 828 848 892 886 27.1 15.3 14.6 12.7 16.0 

පුුලල් මුදල් සැතයුම (M2b) 5,406 5,460 5,552 5,677 5,731 18.4 17.7 18.0 20.0 20.1 

  ශුේධ ිවවේශී  ර්තකේ (231) (328) (370) (371) (341) 22.4 9.1 7.9 15.6 26.6 

  ශුේධ වේශී  ර්තකේ 5,637 5,788 5,922 6,049 6,072 15.9 15.8 16.0 17.0 16.0 

  ණජ  වරත්ය කබා දුන්ත ශුේධ ය  1,972 2,113 2,192 2,215 2,206 12.1 13.1 14.1 13.3 12.6 

  ණාජත රතරසා න්ත සහහා කබා 
දුන්ත ය  

495 518 535 553 557 -5.3 -1.8 1.6 7.5 9.0 

  වතෞේ්ක ක අං   වරත්ය කබා 
දුන්ත ය  

4,204 4,222 4,293 4,375 4,394 21.9 20.9 21.0 20.4 20.0 

පුුලල් මුදල් සැතයුම (M4) 6,630 6,711 6,811 6,951 7,033 15.9 16.1 16.4 18.2 18.4 

   මූක : ශ්රී  කංකා මහ බැංකුර  
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සංඛතා සටහන 4 : වත ී  අනුතාතිපක 

 

වත ී  අනුතාතිපක (%) 
2016 

වදසැේබ්ව 
අරසාන ට  

2017 
ජනරාිද 
අරසාන ට 

2017 
වතබණරාිද 
අරසාන ට 

2017 
මා්වවේ 

අරසාන ට  

2017  
අවප්රනේල් 

අරසාන ට  

2017  
මැයි 

අරසාන ට  

2017  
ජුනි 22 
දිනට  

ශ්රී  කංකා මහ බැංකුවේ ප්රනතිපත්තතිප  අනුතාතිපක 

          නිත්යත ත්යැන්තතවේ තහසුකේ අනුතාතිපක  7.00 7.00 7.00 7.25 7.25 7.25 7.25 

   නිත්යත ය  තහසුකේ අනුතාතිපක  8.50 8.50 8.50 8.75 8.75 8.75 8.75 

බිදත්ය සාමානත ඒක්ෂ්යය මුදල් අනුතාතිපක  (AWCMR) 8.42 8.38 8.49 8.75 8.72 8.72 8.75 

භාණ්ඩා්ාණ ිමල්ත්ත ලකදා අනුතාතිපක (ප්රනාාමික වර හවත  ) 
       

   දින 11 8.72 9.03 9.32 9.63 9.73 9.61 9.60 

   දින 182 9.63 10.07 10.19 10.62 10.70 10.35 10.29 

   දින 364 10.17 10.37 10.58 10.98 11.02 10.71 10.47 

ය  අනුතාතිපක 
       

බිදත්ය සාමානත ප්රනමුඛ ය  අනුතාතිපක  (AWPR) (සතිපතත්යා) 11.52 11.49 11.70 11.79 11.78 11.40 11.88 

බිදත්ය සාමානත ය  අනුතාතිපක  (AWLR) 13.20 13.28 13.29 13.40 13.52 - - 

බිදත්ය සාමානත නර ය  අනුතාතිපක  (AWNLR) 14.37 14.49 14.62 14.54 15.00 - - 

ත්යැන්තතවේ අනුතාතිපක 
       

බිදත්ය සාමානත ත්යැන්තතවේ අනුතාතිපක  (AWDR) 8.17 8.42 8.66 8.81 8.89 8.99 - 

බිදත්ය සාමානත ස්ාාරණ ත්යැන්තතවේ අනුතාතිපක  (AWFDR) 10.46 10.84 11.15 11.38 11.43 11.52 - 

බිදත්ය සාමානත නර ත්යැන්තතවේ අනුතාතිපක  (AWNDR) 11.17 11.38 11.20 11.49 11.38 - - 

                                          මූක : ශ්රී  කංකා මහ බැංකුර 

 


