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මුදල් ප්රතිපත්තතිප ිවරණය  : අංක 06 – 2017   

පවතින සහ අපේක්ෂිත පේශීය හා විපේශීය සාර්ව ආර්ථික වාතාවරණය පිළිබඳ සලකා 

බලා දැනට පවතින මුදල් ප්රතිප්තති සථාාවරය පය ්ය බව 017  සැේතැ්බබර් මස 05 වැනි 

දින පැවති රැසථවීප්බදී මුදල් මණ්ඩලපයහි අදහස වූ අතර, ඒ අනුව ශ්රී ලාකා මහ බැාවේප  

ප්රතිප්තති පප ී  අනුපාතික දැනට පවතින ම්ටටප්බ පන පවනසථව පව්තවා ්ැීමමට මුදල් 

මණ්ඩලය තීරණය  කප ේය. 

ඉහත තීරණය ්ැීමපමහිලා මුදල් මණ්ඩලය විසින් පහත සඳහන් ප්රධාාන කුණු 

සැලකිල්ලට ්නු ලැබීය. 

ජනපල්ඛන හා සාඛයාපල්ඛන පදපාර්තප්බන්වේප  තාවකාක ක ්සථතප්බන්වේ අනුව,  

ශ්රී ලාකා ආර්ථිකය, 017  වසපර් ප මු කාර්වේව වේ  වාර්තා ක  සියයට 3.8 ක වාර්ෂික 

ලක්ෂ්යමය වර්ධානයට සාපේක්ෂ්ව 017  වසපර් පදවන කාර්වේව වේ දී වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය 

පදනම මත සියයට 4.1 ක මධායසථා ප ්යකින් වර්ධානය විය.  අයහප්ත කාලගුණික 

ත්ත්තව සහ දුර්වල විපේශ ඉල්ලුම ආර්ථික වර්ධානය පකපරහි අඛණ්ඩව බලපෑ්බ ්ති 

කප ේය. එකවේ ක  අ්ය අනුව සලකා බලන විට, ඉදිකිරී්බ, පතල් හා කැීම්බ, මූලය පසේවා 

ආර්ථික තර්යේෂය යදතාර්තයේන්තුර 

2017  සැප්තැේබර් මස 26 රැනි දින 
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ක්රියාකාරක්බ, සහ  පත ් සහ සිල්ලර පව ඳා්බ යන උප අාශ වසපර් ප මු භා්පේ 

වර්ධානය සඳහා ප්රධාාන වශපයන් දායක විය. පකටිකාී න වර්ධාන අපේක්ෂ්ා සඳහා 

අඛණ්ඩව බාධාා ්ති වුවද, ආර්ථිකපේ ඉදිරි ක්රියාකාරක්බ නිපණපණය කරනු ලබන දර්ශක 

මගින් මැදිකාී න ආර්ථික අපේක්ෂ්ාවන්හි වර්ධානයක් පපන්නු්බ කරනු ලබන අතර, 

පය ජිත වූහා්තමක ප්රතිසාසථකරණ සහ අපේක්ෂිත විපේශ ආපය ජන ලැබී්බ වේළින් එම 

වර්ධාන අපේක්ෂ්ා  ඟා කර ්ත හැකි වනු ්ත. 

බදු සාපශ ධානවල පදන්බ බලපෑම පමන්ම, ආහාර අයිතමවල ඉහ  මිල ්ණන් පිළිබිඹු 

කරමින්, පක  ඹ පාරිපභ ගික මිල දර්ශකය (පක .පා.මි.ද. 0173=711) සහ ජාතික 

පාරිපභ ගික මිල දර්ශකය (ජා.පා.මි.ද. 0173=711) මත පදන්බව මනිනු ලබන මවේපිට 

උේධාමනය 017  අප් සථවේ මාසපේ දී ඉහ  ගිපේය.  පක .පා.මි. දර්ශකය සහ ජා.පා.මි. 

දර්ශකය මත පදන්බ වූ මූක ක උේධාමනය ද 017  අප් සථවේ මාසපේ දී ඉහ  යෑමක් වාර්තා 

කප ේය. පකපසේ වුවද,  0176 වසර ආර්බභපේ සිට පැවති දැඩි මුදල් ත්ත්තවපයහි බලපෑම 

පහේවේපවන් 017  වසර අවසානපේ දී උේධාමනය අපේක්ෂිත මැදි තනි අ්යක ම්ටටම 

දක්වා අඩු වී ඉන්පසුව සථාාවරව පවතිනු ්තැයි පුපර කානය පක ට ්ත.  

පේශීය පව ඳපප ප හි පව්තනා ඉහ  නාමික සහ මූර්ත ණය පප ී  අනුපාතිකවලට 

ප්රතිාාර වශපයන් වාණිජ බැාවේ විසින් පපෞේ්ක ක අාශය පවත සපයන ලද ණය වර්ධානය, 

0176 ජූක  මාසපේ සිට ක්රමානුූලලව මන්ද්ාී  විය.  වසපර් ප්බ දක්වා වූ කාලීමමාව වේ දී 

මහ බැාවේව විසින් රජය පවත ලබාදුන් ශුේධා ණය ප්රමාණය සැලකිය යුවේ පලස අඩු වුව ද 

බැාවේ අාශය මගින් රජය පවත ලබාදුන් ශුේධා ණය ප්රමාණය ඉහ  ම්ටටමක පැවතිණි. 

වසර වේ දී රාජය සාසථාාවලට ලබාදුන් ණය ප්රසාරණපයහි මන්ද්ාී  වීමක් දක්නට 

ලැබිණ.  පකපසේ පවත්ත, ශ්රී ලාකා මහ බැාවේව සවේ ශුේධා විපේශීය ව්තක්බ ඉහ  යෑම සහ 

වාණිජ බැාවේ සවේ විපේශීය ව්කී්බ අඩු වීපමහි ප්රතිලලයක් පලස බැාවේ අාශපයහි ශුේධා 

විපේශීය ව්තක්බ ප්රසාරණය වීම පහේවේපවන් පුුලල් මුදල් (M2b) වර්ධානය අඛණ්ඩව ඉහ  

ම්ටටමක පැවතිණි.  ප්බ අතර, රජපේ සුරැවේ්බප්ත පව ඳපප   ලලදා අනුපාතිකවල 

මෑතකාී නව සිදුවූ අඩු වීමට ද ප්රතිාාර වශපයන් තැන්පවේ සහ ණය  පප ී  අනුපාතික 

කිසිය්බ සථාායී වීමක් පපන්නු්බ කරයි. 

විපේශ අාශය සැලූල විට, 017  ජූක  මාසය වන විට අඛණ්ඩව පසථවන මාසයට්ත අපනයන 

ආදායම ධානා්තමක වර්ධානයක් වාර්තා කප ේය. පකපසේ පවත්ත, කාලගුණික ත්ත්තවපේ 



 3 

අහිතකර බලපෑම මත බලශක්ති උ්තපාදනපේ සහ ආහාර සැපයුප්බ ්තිවූ අවහිරතා පහේවේ 

පක ටප්න ඉහ  ගිය ආනයන වියදම පහේවේපවන් 017  ජූක  මාසය වන විට සමුච්චිත 

පව ඳ හිඟය තවදුරට්ත පුුලල් විය.  සාාාරක පැමිණී්බ සහ ඒ ආශ්රිත විපේශ විනිමය ලැබී්බ 

ද වසපර් ප්බ දක්වා කාලය වේ  ඉහ  ගිපේය. 017  ජූක  මාසපේ දී විපේශ පසේවා 

නියුක්තිකයන්පේ පප්රේෂ්ණ ද ඉහ  ගිය නමු්ත, මැද පපරදි් කලාපපේ මන්ද්ාී  ආර්ථික 

ක්රියාකාරී්තවය සහ භූ පේශපාලනික අවිනිශථචිතතා පහේවේපවන් වසපර් ප්බ දක්වා කාලය 

වේ  විපේශ පසේවා නියුක්තිකයන්පේ පප්රේෂ්ණ පහ  ගිපේය. රජපේ සුරැවේ්බප්ත 

පව ඳපප   පවත පමන්ම පක  ඹ පක ටසථ හුවමාුණව පවත ද අඛණ්ඩව විපේශ 

ආපය ජන ප්රවාහ ලැබී්බ දක්නට ලැබිණ. පමම වර්ධානයන් මධායපේ, ශ්රී ලාකා මහ බැාවේව 

පේශීය පව ඳපප   පවතින් ශුේධා පදනම මත එ.ජ. පඩ ලර් බික යන 7.7 ක විපේශ විනිමය 

මිලදී ්්ත අතර, ද  නිල සාචිත ප්රමාණය, 0176 වසර අවසානපේ දී පැවති එ.ජ. පඩ ලර් 

බික යන 6.1 හා සාපේක්ෂ්ව 017  සැේතැ්බබර් මස 07 වැනි දින වන විට එ.ජ. පඩ ලර් 

බික යන  .3 දක්වා ඉහ  ගිපේය.  විනිමය අනුපාතිකය තීරණය වීප්බ නමයශීී  බව පහේවේ 

පක ටප්න පේශීය විපේශීය විනිමය පව ඳපප   මත වන පීඩනය පබ පහ  දුරට අඩු වී 

්ති අතර, එ.ජ. පඩ ලරයට සාපේක්ෂ්ව ශ්රී ලාකා ුණපියල 0176 වසපර් දී අවප්රමාණය වූ 

සියයට 3.8 ට සාපේක්ෂ්ව 017  සැේතැ්බබර් 00 වැනි දින වන විට සියයට 0.1 කින් 

අවප්රමාණය වී ්ත.    

පමම පසුබිම වේ  ශ්රී ලාකා මහ බැාවේප  නිතය තැන්පවේ පහසුක්බ අනුපාතිකය (SDFR) 

සහ නිතය ණය පහසුක්බ අනුපාතිකය (SLFR), පිළිපවළින්, සියයට  .05 සහ සියයට 8. 5 

යන දැනට පවතින ම්ටටප්බ පව්තවා ්ැීමමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කප ේය.  

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ීරණය : ප්රතිපත්තතිප යත ී  අුපතාතිපක 
යන යරනස්ර තරීර 

නිතය තැන්පවේ පහසුක්බ අනුපාතිකය (SDFR) සියයට  .05 
නිතය ණය පහසුක්බ අනුපාතිකය (SLFR) සියයට 8. 5 
 

 

වයවසථාාපිත සාචිත අනුපාතය (SRR) සියයට  .51 

 

ී  ඟ මුදල් ප්රතිප්තති නිප දනය 017  පන වැ්බබර් මස 1  වැනි  දින නිවේ්ත කිරීමට 

නියමිතය. 
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සංඛ්යා ුමුමම: 

සංඛ්යා සන න 01 : ර්ර්ත දේයනේනිේයේ රර්යන  ාතාරකාකක) 

 

ආර්ථික කනයුතු 

රාර්ෂික ලක්ෂයම    යරනස 

2016 2017 

තළමු 

කාර්තුර 

යදරන 

කාර්තුර 

යතරන 

කාර්තුර 

සිව් රන 

කාර්තුර 
රාර්ෂික 

තළමු 

කාර්තුර 

යදරන 

කාර්තුර 

තළමු 

අර්ය  

කෘෂිකාර්මික -0.2 -5.7 -0.1 -8.4 -4.2 -3.2 -2.9 -3.1 

කර්මාන්ත 9.1 2.1 5.9 9.2 6.7 6.3 5.2 5.8 

යසේරා 3.7 3.6 4.8 4.6 4.2 3.5 4.5 4.0 

දේයනේනිේ 5.1 2.4 4.6 5.3 4.4 3.8 4.0 3.9 

මූලය: ජනපල්ඛන හා සාඛයාපල්ඛන පදපාර්තප්බන්වේව 

 

සංඛ්යා සන න 02 : උනයමන  

 

මාස  යදසැ-16 මාර්-17 අයප්රේ-17 මැයි-17 ජුනි-17 ජූක-17 අය ෝ-17 

මතුපින උනයමන   

(රාර්ෂික ලක්ෂයම   

යරනස %) 

පක .පා.මි.ද. 
(2013=100) 

4.5 7.3 6.9 6.0 6.1 4.8 
 
6.1 

 

ජා.පා.මි.ද. 
(2013=100) 

4.2 8.6 8.4 7.1 6.3 6.3  .9 

ර්කක උනයමන   

(රාර්ෂික ලක්ෂයම   

යරනස %) 

පක .පා.මි.ද. 
(2013=100)  

5.8 7.3 6.8 5.2 5.1 4.9 6.1 

ජා.පා.මි.ද. 
(2013=100)  

6.7 7.0 5.9 4.7 4.1 4.0 4.8 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   මූලය: ජනපල්ඛන හා සාඛයාපල්ඛන පදපාර්තප්බන්වේව 

 

සංඛ්යා සන න 03 : මුදල් අංශයේ ප්රරයතා (තාරකාකක) 

 

දර්ශක  
ප්රමාය   (රුේ බිකේ) රාර්ෂික ලක්ෂයම  % යරනස 

යදසැ-16 මාර්-17 ජුනි-17 ජූක-17 අය ෝ-17 යදසැ-16 මාර්-17 ජුනි-17 ජූක-17 අය ෝ-17 

සාචිත මුදල් 856 892 892 895 911 27.1 12.7 17.8 15.5 16.0 

පුුලල් මුදල් සැපයුම (M2b) 5,406 5,677 5,873 5,987 6,051 18.4 20.0 21.2 21.2 21.3 

  ශුේධා විපේශීය ව්තක්බ -231 -371 -246 -125 -50 22.4 15.6 50.0 71.4 82.2 

  ශුේධා පේශීය ව්තක්බ 5,637 6,049 6,119 6,112 6,101 15.9 17.0 14.7 13.6 15.8 

  රජය පවත ලබා දුන් ශුේධා ණය 1,972 2,215 2,235 2,254 2,238 12.1 13.3 11.4 10.9 15.5 

  රාජය වයවසායන් සඳහා ලබා 
දුන් ණය 

495 553 551 513 503 -5.3 7.5 13.7 8.8 13.9 

  පපෞේ්ක ක අාශය පවත ලබා 
දුන් ණය 

4,204 4,375 4,505 4,556 4,609 21.9 20.4 18.6 18.0 18.0 

පුුලල් මුදල් සැපයුම (M4) 6,630 6,951 7,221 7,375 7,457 15.9 18.2 20.3 20.5 20.7 

 මූලය: ශ්රී ලාකා මහ බැාවේව 
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සංඛ්යා සන න 04: යත ී  අුපතාතිපක 

 

යත ී  අුපතාතිපක (%) 

2016 

යදසැේබර් 
අරසාන න  

2017 

මාර්තු
අරසාන න 

2017 

අයප්රේල් 
අරසාන න 

2017  

ජුනි 

අරසාන න  

2017  

ජූක 
අරසාන න  

2017  

අය ෝ 
අරසාන න  

2017  

සැප්තැේබර් 
25 දිනන  

ශ්රී ලංකා ම  බැංවේයව් ප්රතිපත්තතිප  අුපතාතිපක 

      

 

   නිතය තැන්පවේ පහසුක්බ අනුපාතිකය 7.00 7.25 7.25 7.25 7.25 7.05 7.25 

   නිතය ණය පහසුක්බ අනුපාතිකය 8.50 8.75 8.75 8.75 8.75 8. 5 8.75 

බරිත සාමානය කක්ෂය මුදල් අුපතාතිපක  (AWCMR) 8.42 8.75 8.72 8.75 8.75 8.01 8.1  

භාණ්ඩා ාණ බිල්ත්ත ඵලදා අුපතාතිපක (ප්රාථමිමික යරළොයත ළ) 
      

 

   දින 97 8.72 9.63 9.73 9.60 9.44 8.8  - 

   දින 780 9.63 10.62 10.70 10.29 9.71 9.31 8.94 

   දින 364 10.17 10.98 11.02 10.47 9.99 9.6  9.71 

ය  අුපතාතිපක 
     

  

බරිත සාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාතිකය (AWPR) (සතිපතා) 11.52 11.79 11.78 11.70 12.26 77.3  11.3  

බරිත සාමානය ණය අනුපාතිකය (AWLR) 13.20 13.40 13.52 13.73 73.83 73.91 - 

බරිත සාමානය නව ණය අනුපාතිකය (AWNLR) 14.37 14.54 15.00 14.90 74.96 75.70 - 

තැන්තතු අුපතාතිපක 
     

  

බරිත සාමානය තැන්පවේ අනුපාතිකය (AWDR) 8.17 8.81 8.89 9.13 9.19 9.07 - 

බරිත සාමානය සථාාවර තැන්පවේ අනුපාතිකය (AWFDR) 10.46 11.38 11.43 11.66 11.78 77. 8 - 

බරිත සාමානය නව තැන්පවේ අනුපාතිකය (AWNDR) 11.17 11.49 11.38 11.57 77. 0 77.14 - 

                                            මූලය: ශ්රී ලාකා මහ බැාවේව 

 


