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මුදල් ප්රතිපත්තතිප ිවරණය  : අංක 07 – 2017   

පවතින සහ අපේක්ෂිත පේශීය හා විපේශීය සාර්ව ආර්ථික වාතාවරණය පිළිබඳව 

සලකා බලා දැනට පවතින මුදල් ප්රතිප්තති සථාාවරය පය ්ය බව 2017 පනොවැම්බර් 

මස 06 වැනි දින පැවති රැසථවීපම්දී මුදල් මණ්ඩලපේ අදහස විය.  ඒ අනුව, ශ්රී ලාකා මහ 

බැාකුපේ ප්රතිප්තති පපොී  අනුපාතික දැනට පවතින ම්ටටපම් පනොපවනසථව පවතිනු 

ඇත. 

මුදල් මණ්ඩලපේ පමම තීරණය, මැදි කාී නව උේධමනය මැදි තනි අ්යක ම්ටටපම් 

පව්තවා ්ැනීම තුළින් තිරසාර ආර්ථික වර්ධනයක් සඳහා සහාය වීපම් අරමුණ සමඟ 

අනුකූල පේ. මුදල් ප්රතිප්තති සථාාවරය සඳහා තුුදුනන් ප්රධාන සාධක පහත සඳහන් පේ. 

ජාතයන්තර ූලලය අරමුදල විිනන් ප්රකාිතත පල ක ආර්ථික දදිි  දැක්පම් (World 

Economic Outlook) නවතම ද්තත අනුව, ප් ී ය පවළඳාම සහ නිෂථපාදනපේ 

වර්ධනයන් පහේතුපවන් ප් ී ය ආර්ථික ක්රියාකාරකම් තවුනරට්ත ්ක්තිම්ත වනු ඇතැ  

අපේක්ෂා පකපර්. පමම ත්ත්තවය පමන්ම, කර්මාන්ත සහ පසේවා අා්වල අඛණ්ඩ 

වර්ධන ප්රවණතාව සහ කෘෂිකාර්මික අා්ය තරමක් යාාත්ත්තවයට ප්තවීම පහේතුපවන් 

ආර්ථික තර්යේෂය යදතාර්තයේන්තුර 

2017  ය ොරැේබර් 07 රැනි දි  
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වසපර් පදවන භා්ය තුළදී ශ්රී ලාකා ආර්ථිකය වඩා යහප්ත පලස වර්ධනය වනු ඇතැ  

අපේක්ෂා පකපර්. කාලගුණය ආශ්රිත බාධා සහ ප් ී ය පවළඳ භාණ්ඩ මිල ්ණන් 

දහළ යෑම මධයපේ සැපයුම් අා්පේ පවතින අවහිරතා පහේතුපවන් ආර්ථිකය තවුනරට්ත 

අවදානම් ත්ත්තවයක පැවතිය ද, අපේක්ෂිත වුහා්තමක ප්රතිසාසථකරණ ක්රියාවට 

නැාවීම සහ මැදි කාී නව විපේ් ආපය ජන ්ලා ඒම් දහළ නාවා ්ැනීම තුළින් 

ආර්ථිකපේ සථාායීතාව වර්ධනය කර ්ැනීමට අපේක්ෂා කර . 

කාලගුණය ආශ්රිත අවහිරතා මන්න් පේශීය ආහාර මිල ්ණන් මත අඛණ්ඩවම ඇති 

කරන ලද අහිතකර බලපෑම් පිළිබිඹු කරමින්, පකොළඹ පාි පභ න්ක මිල දර්්කය 

(පකො.පා.මි.ද. 2013 = 100) පමන්ම ජාතික පාි පභ න්ක මිල දර්්කය (ජා.පා.මි.ද. 

2013 = 100) මන්න් මනිනු ලබන මතුපිට උේධමනය දහළ න්පේය.  පකපසේ පවත්ත, 

දල්ලුම් කළමනාකරණ ප්රතිප්තති මන්න් සෘජු බලපෑමක් ඇති ූලලික උේධමනය වඩා 

හිතකර ම්ටටමක පැවති අතර, එමන්න් මෑත කාී නව මතුපිට උේධමනපයහි ිනුන වූ 

දහළ යෑම් සැපයුම් අා්පේ සාධක පහේතුපවන් ඇති වූ පකටි කාී න දහළ යෑමක් බව 

තවුනරට්ත පිළිබිඹු විය. ඒ අනුව, බුන සාප් ධන පහේතුපවන් උේධමනය මත එකවරක් 

පමණක් ඇති වන බලපෑම පහව යෑම පමන්ම සුුනසු මුදල් ත්ත්තවය සමඟ 2017 

පදසැම්බර් මාසපේ ිනට උේධමනය මන්ද්ාමී වී 2018 වසපර්දී අපේක්ෂිත ම්ටටම 

දක්වා ළඟා වනු ඇතැ  අපේක්ෂා පකපර්. 

මුදල් අා්ය සැලකූ විට, වාණිජ බැාකු විිනන් පපෞේ්ලික අා්ය පවත සපයන ලද ණය 

වර්ධනය අපේක්ෂිත පි දි 2017 සැේතැම්බර් මාසපේදී අඛණ්ඩව මන්ද්ාමී විය.  

ශ්රී ලාකා මහ බැාකුපේ භාණ්ඩා්ාර බිල්ප්ත පතෝය කල්පිරීම්ත සමඟ රජය පවත 

ලබාුනන් ශුේධ ණය ප්රමාණය ද අුදවීමක් වාර්තා කපළේය.  ප්රධාන රාජය සාසථාා 

කිහිපයක් ණය ආපසු ප්වීම්ත සමඟ, 2017 ජූනි මාසපේ ිනට දක්නට ලැබුණු රාජය 

සාසථාාවලට ලබාුනන් ණය අුදවීපම් ප්රවණතාව සැේතැම්බර් මාසපේදී ද අඛණ්ඩව 

දක්නට ලැබිණ.  ශ්රී ලාකා මහ බැාකුපේ සහ වාණිජ බැාකු සතු ශුේධ විපේශීය ව්තකම් 

දහළ යෑම්ත සමඟ සමසථත බැාකු පේධතිය සතු ශුේධ විපේශීය ව්තකම් ප්රමාණය 2017 

සැේතැම්බර් මාසපේදී පමපතක් පැවති හිඟ ත්ත්තවපේ ිනට ධන ත්ත්තවයක් වාර්තා 

කපළේය.  ශුේධ විපේශීය ව්තකම් දහළ යෑම ද පුළුල් මුදල් සැපයුපම් (M2b) ප්රසාරණය 

සඳහා දායක විය.  පම් අතර, පේශීය මුදල් පවළඳපපොළ තුළ රුපියල් ද්රවශීලතාව දහළ 
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යෑම සඳහා ප්රතිාාර දක්වමින්, මෑත මාසවලදී ඇතැම් බැාකු පපොී  අනුපාතික පහළ 

න්පේය. 

 

විපේශීය අා්ය සැලකූ විට, වසපර් පළමු මාස අට තුළදී අපනයන අා්ය ළඟා කර්්ත 

ප්ර්තිය අඩාල කරමින් දන්ධන, සහල් සහ ර්තරන් ආනයන දහළ යෑම පහේතුපවන් 

ආනයන වියදම් සැලකිය යුතු පලස දහළ න්පේය. ඒ අනුව, වසපර් පළමු මාස අට තුළදී 

සමුච්චිත පවළඳ හිඟය තවුනරට්ත පුළුල් විය. සාාාරක පැමිණීම් සහ එයට අදාළ විපේ් 

විනිමය ්ලා ඒම් සමුච්චිත ව්පයන් සලකා බැලූ විට දහළ න්ය ද, මැද පපරදි් 

කලාපපේ භූපේ්පාලනික අවිනි්ථචිතතා පහේතුපවන් විපේ් පසේවා නියුක්තිකයන්පේ 

පප්රේෂණ තවුනරට්ත අුදවීපම් ප්රවණතාවක් පපන්නුම් කපළේය. රජපේ සුරැකුම්ප්ත 

පවළඳපපොළ පවත පමන්ම පකොළඹ පකොටසථ හුවමාරුව පවත ද අඛණ්ඩව විපේ් 

ආපය ජන ප්රවාහ ලැීමම් දක්නට ලැබිණ. පමම වර්ධනයන් මධයපේ, ශ්රී ලාකා මහ 

බැාකුව පේශීය පවළඳපපොළ පවතින් ශුේධ පදනම මත එ.ජ. පඩොලර් බිලියන 1.2 ක 

විපේ් විනිමය මිලදී ්්ත අතර, දළ නිල සාචිත ප්රමාණය 2016 වසර අවසානපේදී 

පැවති එ.ජ. පඩොලර් බිලියන 6.0 හා සාපේක්ෂව 2017 ඔක්පතොබර් මස අවසානය වන 

විට එ.ජ. පඩොලර් බිලියන 7.5 දක්වා දහළ න්පේය.  විනිමය අනුපාතිකය තීරණය වීපම් 

නමයශීී  බව වර්ධනය වීම පහේතුපවන් පේශීය විපේ් විනිමය පවළඳපපොළ මත වන 

පීඩනය සැලකිය යුතු පලස අුද වී ඇත. එහි ප්රතිලලයක් පලස එ.ජ. පඩොලරයට 

සාපේක්ෂව රුපියපලහි සමසථත අවප්රමාණය වීම 2016 වසර තුළදී වාර්තා වූ ිනයයට 3.8 

හා සාපේක්ෂව 2017 වසපර් පළමු මාස දහය තුළදී ිනයයට 2.5 දක්වා සීමා වී ඇත.  

පමම පසුබිම තුළ, ශ්රී ලාකා මහ බැාකුපේ නිතය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය 

(SDFR) සහ නිතය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR), පිළිපවළින්, ිනයයට 7.25 සහ 

ිනයයට 8.75 යන දැනට පවතින ම්ටටපම් පව්තවා ්ැනීමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය 

කපළේය.  
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මුදල් ප්රතිපත්තතිප ීරණය : ප්රතිපත්තතිප යතොී  අුපතාතිපක 

ය ොයර ස්ර තරීර 

නිතය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) ිනයයට 7.25 
නිතය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR) ිනයයට 8.75 
 

 

වයවසථාාපිත සාචිත අනුපාතය (SRR) ිනයයට 7.50 

 

මීළඟ මුදල් ප්රතිප්තති නිපේදනය 2017 පදසැම්බර් මස 28 වැනි  දින නිකු්ත කිරීමට 

නියමිතය. 
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සංඛ්යා ුමුම : 

 

සංඛ්යා සන   01 : උද්ධ    

 ාස  යදසැ. 16  ැයි 17 ජුනි 17 ජූලි 17 අය ෝ. 17 සැප්. 17 ඔක්. 17 

 තුපින උද්ධ     

(රාර්ෂික ලක්ෂය    

යර ස %) 

පකො.පා.මි.ද. 
(2013=100)  4.5 6.0 6.1 4.8 6.0 7.1 7.8 

ජා.පා.මි.ද. 
(2013=100)  4.2 7.1 6.3 6.3 7.9 8.6 - 

මූලික උද්ධ     

(රාර්ෂික ලක්ෂය    

යර ස %) 

පකො.පා.මි.ද. 
(2013=100)  5.8 5.2 5.1 4.9 6.0 6.0 5.8 

ජා.පා.මි.ද. 
(2013=100)  6.7 4.7 4.1 4.2 4.8 4.6 - 

                                                                                                                                                                                                                                                    ූලලය: ජනපල්ඛන හා සාඛයාපල්ඛන පදපාර්තපම්න්තුව 

 

සංඛ්යා සන   02 : මුදල් අංශයේ ප්රරයතා (තාරකාලික) 

දර්ශක  
ප්ර ාය   (රු. බිලි  ) රාර්ෂික ලක්ෂය   % යර ස 

යදසැ. 16  ාර්. 17 ජුනි 17 අය ෝ. 17 සැප්. 17 යදසැ. 16  ාර්. 17 ජුනි 17 අය ෝ. 17 සැප්. 17 

සාචිත මුදල් 856 892 892 911 909 27.1 12.7 17.8 16.0 14.5 

පුළුල් මුදල් සැපයුම (M2b) 5,406 5,677 5,873 6,051 6,132 18.4 20.0 21.2 21.3 20.3 

  ශුේධ විපේශීය ව්තකම් -231 -371 -246 -50 10 22.4 15.6 50.0 82.2 103.8 

  ශුේධ පේශීය ව්තකම් 5,637 6,049 6,119 6,101 6,122 15.9 17.0 14.7 15.8 13.9 

    රජය පවත ලබා ුනන් ශුේධ 
ණය 

1,972 2,215 2,235 2,238 2,224 12.1 13.3 11.4 15.5 14.1 

  රාජය වයවසායන් සඳහා ලබා   
ුනන් ණය 

495 553 551 503 498 -5.3 7.5 13.7 13.9 10.0 

  පපෞේ්ලික අා්ය පවත ලබා 
ුනන් ණය 

4,204 4,375 4,505 4,609 4,659 21.9 20.4 18.6 18.0 17.5 

පුළුල් මුදල් සැපයුම (M4) 6,630 6,951 7,221 7,457 7,558 15.9 18.2 20.3 20.7 19.9 

   ූලලය: ශ්රී ලාකා මහ බැාකුව  

  



 6 

 

සංඛ්යා සන   03: යතොී  අුපතාතිපක 

යතොී  අුපතාතිපක (%) 
2012 

යදසැේබර් 

අරසා  න 

2017 

 ාර්තු 
අරසා  න 

2017 

ජුනි 
අරසා  න 

2017  

අය ෝස්තු 

අරසා  න 

2017  

සැප්තැේබර් 

අරසා  න 

2017 

ඔක්යතෝබර් 

අරසා  න 

ශ්රී ලංකා    බැංවේයප ප්රතිපත්තතිප  අුපතාතිපක 
  

 
  

 

   නිතය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) 7.00 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 

   නිතය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR) 8.50 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 

බරිත සා ා ය කක්ෂය මුදල් අුපතාතිපක  

(AWCMR) 
 

8.42 

 

8.75 

 

8.75 

 

8.20 

 

8.11 

 

8.15 

භාණ්ඩා ාණ බිල්ත්ත ඵලදා අුපතාතිපක (ප්රාථමිකක 

යරළඳයතොළ)   
 

  
 

   දින 11 8.72 9.63 9.60 8.87 8.71 8.75 

   දින 182 9.63 10.62 10.29 9.30 9.01 9.10 

   දින 363 10.17 10.98 10.47 9.67 9.10 9.48 

ය  අුපතාතිපක 
  

 
  

 

බි ත සාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාතිකය (AWPR) 
(සතිපතා) 

11.52 11.79 11.70 11.37 11.55 11.25 

බි ත සාමානය ණය අනුපාතිකය (AWLR) 13.20 13.40 13.73 13.90 13.83 - 

බි ත සාමානය නව ණය අනුපාතිකය (AWNLR) 14.37 14.54 14.90 15.12 14.75 - 

තැන්තතු අුපතාතිපක 
  

 
  

 

බි ත සාමානය තැන්පතු අනුපාතිකය (AWDR) 8.17 8.81 9.13 9.21 9.25 9.22 

බි ත සාමානය සථාාවර තැන්පතු අනුපාතිකය 
(AWFDR) 

10.46 11.38 11.66 11.78 11.81 11.72 

බි ත සාමානය නව තැන්පතු අනුපාතිකය (AWNDR) 11.17 11.49 11.57 11.04 10.63 - 

ූලලය: ශ්රී ලාකා මහ බැාකුව 

 


