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මුදල් ප්රතිපත්තතිප ිවරණය  : අංක 05 – 2017   

දැනට පවතින මුදල් ප්රතිප්තති ්ථාවවය  ෝ  ්ය වව 2017 අෝ් ්ථතු ම් 02 වැනි දින 

පැවති රැ්ථවීෝේ දී මුදල් මණ්ඩලෝ හි අදහ් වූ අතය, ශ්රී ලා ව මහ වැාවේෝප ප්රතිප්තති 

ෝපොලී අනුපවති  දැනට පවතින මට්ටෝේ පව්තවව ්ැනීමට මුදල් මණ්ඩල  තීයණ  

 ෝ ේ .  

ඉහත තීයණ  ්ැනීෝමහිලව පවතින ්හ අෝේක්ෂිත ෝේශී  හව විෝේශී  ්වර්ව ආර්ථි  

වවතවවයණ  ෝමන්ම මැදි වලීනව උේධමන  මැදි තනි අ්   මට්ටෝේ පව්තවව 

්ැනීෝේ අවශ්යතවව මුදල් මණ්ඩල  විිනන් ්ැලකිල්ලට ්නු ලැබී . 

2017 ජූලි මව්ෝේ දී ජවතයන්තය ූලලය අයමුදල විිනන් ප්ර වශ් ට ප්ත  යන ලද ‘ෝල   

ආර්ථි  ඉදිරිදැක්ම’ (World Economic Outlook) ප්ර වශ්නෝ හි නවතම නිවේතුවට 

අනුව ෝ් ලී  ආර්ථි  වර්ධන  ක්රමෝ න් ශ්ක්තිම්ත වන වව ෝපනී  ි. 2017 ව්ෝර් 

ප මු  වර්තුව තු දී ශ්රී ලා ව ආර්ථි ෝ හි අඩු වර්ධන ක් දක්නට ලැබුණද, ඉදිරි 

 වර්තු තු දී ආර්ථි   මධය්ථා ෝල්  ාව ත්ත්තව ට ප්තවනු තතැි අෝේක්ෂව 

ෝ ෝර්.   ෘෂි ර්මවන්ත  ආශ්රිත රි ව වය ේ වර්ධන  වීම ්හ  ර්මවන්ත හව ෝ්ේවව 

ආර්ථික තර්යේෂය යදතාර්තයේන්තුර 

2017  අය ෝස්තු මස 03 රැනි දින 
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ආශ්රිත රි ව වය ේවල  හප්ත රි ව වත්්තව  ෝමන්ම, ජී.එ්ථ.පී. ේල්ථ (GSP+) 

්හන  නැවත ලවව ්ැනීම ආර්ථි  වර්ධන  ්ඳහව දව   වනු තතැි අෝේක්ෂිත . 

ප්රධවන වශ්ෝ න්, ්ාවතුය ෝහේතුෝ ොට ෝ්න 2017 මැි මව්ෝේ දී ්ැපයුේ අාශ්ෝ හි 

තති වූ අවහියතව මධයෝේ ුවවද, ෝ ො ඹ පවරිෝ  ගි  මිල දර්ශ්   (ෝ ො.පව.මි.ද. 

2013 = 100) ්හ ජවති  පවරිෝ  ගි  මිල දර්ශ්   (ජව.පව.මි.ද. 2013 = 100) මත 

පදනේව මනිනු ලවන මතුපිට උේධමන  මෑත මව්වලදී වැඩි ෝප් කින් මන්ද්වමී 

වි . ෝමම  වලපරිච්ෝේද  තු දී  ූලලි  උේධමන  ද ඒ හව ්මවන ප්රවණතවවක් 

ෝපන්නුේ  ෝ ේ .  2015 ව්ය අව්වනෝේ ිනට රි ව්තම  වූ දැඩි මුදල් ප්රතිප්තති 

්ථාවවය  ්හ උේධමන  මත වදු වූහෝේ එක් වයක් පමණක් ිනදු වූ වලපෑම පහව  ෑම 

ෝහේතුෝවන් 2017 ව්ය අව්වන  වන විට උේධමන  තවදුයට්ත මන්ද්වමී වනු තතැි 

ද ඉන් පසු  වල  තු  ්ථාවවයව පවතිනු තතැි ද අෝේක්ෂව ෝ ෝර්.   

එෝ්ේ ුවව්ත, මුදල් ප්ර්වයණ  2017 මැි මව්ෝේ ෝමන්ම ජුනි මව්ෝේදී ද අඛණ්ඩව 

ඉහ  අ්   පැවතුණි.  මුදල් වර්ධන  ප්රධවන වශ්ෝ න්ම ෝේශී  ණ  ප්ර්වයණ  මත 

පදනේ වූ අතය, වැාවේ පේධති  ්තු ශුේධ විෝේශී  ව්ත ේ ද ෝමම ප්ර්වයණ  ්ඳහව 

ෝහේතු වි . ෝේ අතය, 2016 ව්ය තු දී ්හ 2017 මුල්  ව්ෝේ දී ඉහ  මට්ටම  පැවති 

ෝපෞේ්ලි  අාශ්  ෝවත ්ප න ලද ණ  වර්ධන  මෑත වලීනව අඩු ෝප් කින් ුවවද 

පැහැදිලි ෝල් මන්ද්වමී වීමක් ෝපන්නුේ  ෝ ේ .  ෝව ඳෝපොෝ හි පවතින ඉහ  

නවමි  ්හ ූලර්ත ණ  ෝපොලී අනුපවති  ෝහේතුෝවන් මුදල් ්හ ණ  ්ම්ථත වර්ධන  

ව්ෝර් ඉතිරි  වලසීමවව තු දී තවදුයට්ත මන්ද්වමී වනු තතැි අෝේක්ෂව ෝ ෝර්. 

යජෝේ සුරැවේේප්ත ෝව ඳෝපො  ඵලදව අනුපවති වල මෑත වලීනව ිනදුවූ පහ   ෑම 

ඉදිරි  වලෝේ දී අෝනවේ්ත ෝව ඳෝපො  ෝපොලී අනුපවති  ෝවත ද ක්රමි ව ්ේෝප්රේෂණ  

වනු තතැි අෝේක්ෂව ෝ ෝර්. 

විෝේශී  අාශ්  ්ැලකූ විට,  ෘෂි වර්මි  අපන න වර්ධන  වීම ප්රධවන වශ්ෝ න් 

ෝහේතු ෝ ොටෝ්න අපන න රි ව වය ේ අඛණ්ඩව වැඩිදියු ව වි .  ෝ ෝ්ේ නමු්ත, 

ආන න වි දේ අඛණ්ඩව ඉහ   ෑෝමහි ප්රතිඵල ක් ෝල් ්මුච්ිතත ෝව ඳ හිය  

තවදුයට්ත පුළුල් වි .  2017 ජුනි මව්ෝේ දී ්ාචවය  පැමිණීේ ්හ ්ාචවය  ඉපැයීේ 

මන්ද්වමී ෝප් කින් වර්ධන  වූ අතය, මැද ෝපයදි්  ලවපෝේ පවතින ආර්ථි  හව                  

භූ-ෝේශ්පවලනි  අර්බුද ෝහේතුෝවන් 2017 ව්ෝර් ප මු  ව්  තු  දී විෝේශ් ෝ්ේවව 
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නියුක්ති  න්ෝේ ෝප්රේෂණ අඛණ්ඩව අඩු වි .  එෝ්ේ ුවවද, යවජය සුරැවේේප්ත ්හ 

ෝ ො ඹ ෝ ොට්ථ ෝව ඳෝපො  තතුළුව ප්රවේධන ෝව ඳෝපො  ෝවත 2017 මවර්තු 

මව්ෝේ ිනට ්ැලකි  යුතු ෝල් ශුේධ විෝේශී  ලැබීේ දක්නට ලැබිණි.  ෝේ අතය,  

ශ්රී ලා වවට ජවතයන්තය ූලලය අයමුදෝල් වි්ථතීර්ණ ණ  පහසු ම  ටෝ්ත එ.ජ. ෝඩොලර් 

මිලි න 167.2   වටිනව මින් යුතු තුන්වැනි වවරි   ලැබිණි.  ෝමම ප්රවණතව පිිබබිු 

 යමින්, 2017 ජූලි මව්  අව්වන  වන විට ද  නිල ්ාිතත එ.ජ. ෝඩොලර් බිලි න  

 6.7 ක් ෝල් පැවතුණි.  වැඩිදියු ව වූ ආෝ  ජන විශ්ථවව්  ්හ අෝේක්ෂිත ්ෘජු 

ආෝ  ජන ලැබීේ මගින් විෝේශී  අාශ්  තවදුයට්ත ශ්ක්තිම්ත වනු තතැි අෝේක්ෂව 

ෝ ෝර්. ෝේ අතය, 2017 ජූලි මව්  අව්වන  වන විට ශ්රී ලා ව  පි ල එ.ජ. 

ෝඩොලය ට එෝයහිව ින  ට 2.6 කින් අවප්රමවණ  වී තත.   

ෝමම පසුබිම තු  ශ්රී ලා ව මහ වැාවේෝප නිතය තැන්පතු පහසු ේ අනුපවති   (SDFR) 

්හ නිතය ණ  පහසු ේ අනුපවති   (SLFR), පිිබෝවිබන්, ින  ට 7.25 ්හ ින  ට 

8.75  න දැනට පවතින මට්ටෝේ පව්තවව ්ැනීමට මුදල් මණ්ඩල  තීයණ   ෝ ේ .  

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ීරණය : ප්රතිපත්තතිප යත ී  අුපතාතිපක 

යන යරනස්ර තරීර 

නිතය තැන්පතු පහසු ේ අනුපවති   (SDFR) ින  ට 7.25 
නිතය ණ  පහසු ේ අනුපවති   (SLFR) ින  ට 8.75 
 

 

වයව්ථාවපිත ්ාිතත අනුපවත  (SRR) ින  ට 7.50 

 

මී ය මුදල් ප්රතිප්තති නිෝපදන  2017 ්ැේතැේවර් ම් 26 වැනි  දින නිවේ්ත කිත්මට 

නි මිත . 
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සංඛ්යා ුමුමම: 

 

සංඛ්යා සන න 01 : උද්ධමන  

 

මාස  යදසැ-16 මාර්-17 අයප්රේ-17 මැයි-17 ජුනි-17 ජූලි-17 

මතුපින උද්ධමන   

(රාර්ෂික ලක්ෂයම   

යරනස %) 

ෝ ො.පව.මි.ද. 
(2013=100)  

4.5 7.3 6.9 6.0 6.1 4.8 

ජව.පව.මි.ද. 
(2013=100)  4.2 8.6 8.4 7.1 6.3 

 

මූලික උද්ධමන   

(රාර්ෂික ලක්ෂයම   

යරනස %) 

ෝ ො.පව.මි.ද. 
(2013=100)  5.8 7.3 6.8 5.2 5.1 4.9 

ජව.පව.මි.ද. 
(2013=100)  6.7 7.0 5.9 4.7 4.1 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ූලල : ජනෝල්ඛන හව ්ාඛයවෝල්ඛන ෝදපවර්තෝේන්තුව 

 

සංඛ්යා සන න 02 : මුදල් අංශයේ ප්රරයතා (තාරකාලික) 

 

දර්ශක  
ප්රමාය   (රු. බිලි.) රාර්ෂික ලක්ෂයම  % යරනස 

යදසැ-16 මාර්-17 අයප්රේ-17 මැයි-17 ජුනි-17 යදසැ-16 මාර්-17 අයප්රේ-17 මැයි-17 ජුනි-17 

්ාිතත මුදල් 856 892 886 860 892 27.1 12.7 16.0 17.3 17.8 

පුළුල් මුදල් ්ැපයුම (M2b) 5,406 5,677 5,731 5,803 5,873 18.4 20.0 20.1 21.4 21.2 

  ශුේධ විෝේශී  ව්ත ේ -231 -371 -341 -319 -246 22.4 15.6 26.6 31.9 50.0 

  ශුේධ ෝේශී  ව්ත ේ 5,637 6,049 6,072 6,122 6,119 15.9 17.0 16.0 16.6 14.7 

  යජ  ෝවත ලවව දුන් ශුේධ ණ  1,972 2,215 2,206 2,240 2,235 12.1 13.3 12.6 13.9 11.4 

  යවජය වයව්ව න් ්ඳහව ලවව 
දුන් ණ  

495 553 557 562 551 -5.3 7.5 9.0 14.7 13.7 

  ෝපෞේ්ලි  අාශ්  ෝවත ලවව 
දුන් ණ  

4,204 4,375 4,394 4,425 4,505 21.9 20.4 20.0 18.9 18.6 

පුළුල් මුදල් ්ැපයුම (M4) 6,630 6,951 7,033 7,131 7,221 15.9 18.2 18.4 19.8 20.3 

   ූලල : ශ්රී ලා ව මහ වැාවේව  
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සංඛ්යා සන න 03: යත ී  අුපතාතිපක 

 

යත ී  අුපතාතිපක (%) 
2016 

යදසැේෙර් 

අරසාන න  

2017 

මාර්තු

අරසාන න 

2017 

අයප්රේල් 

අරසාන න 

2017 

මැයි

අරසාන න 

2017   

ජුනි 
අරසාන න  

2017  

ජූලි 

අරසාන න  

2017  

අය ෝ 02 

දිනන  

ශ්රී ලංකා ම  ෙැංවේයප ප්රතිපත්තතිප  අුපතාතිපක 

          නිතය තැන්පතු පහසු ේ අනුපවති   7.00 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 

   නිතය ණ  පහසු ේ අනුපවති   8.50 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 

ෙරිත සාමානය කක්ෂය මුදල් අුපතාතිපක  (AWCMR) 8.42 8.75 8.72 8.72 8.75 8.75 8.72 

භාණ්ඩා ාණ බිල්ත්ත ඵලදා අුපතාතිපක (ප්රාථමික ක යරපොයත ප) 
       

   දින 11 8.72 9.63 9.73 9.61 9.60 9.44 1.03 

   දින 182 9.63 10.62 10.70 10.35 10.29 9.71 1.16 

   දින 363 10.17 10.98 11.02 10.71 10.47 9.99 1.38 

ය  අුපතාතිපක 
      

 

වරිත ්වමවනය ප්රමුඛ ණ  අනුපවති   (AWPR) (්තිපතව) 11.52 11.79 11.78 11.40 11.70 12.26 - 

වරිත ්වමවනය ණ  අනුපවති   (AWLR) 13.20 13.40 13.52 13.57 13.73 - - 

වරිත ්වමවනය නව ණ  අනුපවති   (AWNLR) 14.37 14.54 15.00 14.81 14.90 - - 

තැන්තතු අුපතාතිපක 
      

 

වරිත ්වමවනය තැන්පතු අනුපවති   (AWDR) 8.17 8.81 8.89 8.99 9.13 9.19 - 

වරිත ්වමවනය ්ථාවවය තැන්පතු අනුපවති   (AWFDR) 10.46 11.38 11.43 11.52 11.66 11.78 - 

වරිත ්වමවනය නව තැන්පතු අනුපවති   (AWNDR) 11.17 11.49 11.38 11.68 11.57 - - 

                                          ූලල : ශ්රී ලා ව මහ වැාවේව 

 


