
 
 

  

  

මුදල් ප්රඅතිපත්තතිප ිවරණය  : අංක 08 - 2017 

තරතිපන සාර්ර ආර්ථික රාතාරණය  පිළිබඳර සලකා බලා දැනට තරතිපන මුදල් ප්රඅතිපත්තතිප 

ස්ථාරණ  ය ෝග්යර බර 2017 යදසැම්බර් මස 27 රැනි  දින තැරතිප රැස්වීයම් දී මුදල් 

මණ්ඩලයේ අදහස වූ අතණ, ඒ අනුර ශ්රීර ලංකා මහ බැංවේයප ප්රඅතිපත්තතිප යත ී  අනුතාතිපක 

දැනට තරතිපන මට්ටයම් යන යරනසර් තර්තරා ග්යැනීමට තීණය  ිව . යකයසේ යරත්ත,  

ශ්රීර ලංකා මහ බැංවේර ආර්ථිකයේ ප්රඅරයතා අණණ්ඩර සීපතර අධීක්ෂය  කණනු ලබනු 

ඇතිප  අතණ, අරශ ්  තරිදි සුදුසු ප්රඅතිපත්තතිප ්රිල ාමාර්ග්ය ග්යනු ඇත.  

මුදල් මණ්ඩලයේ යමම තීණය  සඳහා තුඩු දුන් ප්රඅධාාන ආංිකක රර්ධාන ප්රඅරයතා තහත 

සඳහන් යප.  

ජනයල්ණන හා සංණරායල්ණන යදතාර්තයම්න්තුයප තාරකාක ක ඇස්තයම්න්තු අනුර, 

ශ්රීර ලංකා ආර්ථික  2017 රසයර් තුන්රන කාර්තුර තුළ දී පුයණෝකථන  කළ මට්ටමට  

රඩා අඩු රර්ධාන ක් රාර්තා කයළේ . ඒ අනුර, ශ්රීර ලංකා ආර්ථික , 2017 රසයර් යදරන 

කාර්තුර තුළ රාර්තා කළ සි  ට 4.0 ක රාර්ෂික ලක්ෂරම  රර්ධාන ට සායකක්ෂර 2017 

රසයර් තුන්රන කාර්තුර තුළ දී රාර්ෂික ලක්ෂරම  තදනම මත සි  ට 3.3 කින් 

රර්ධාන  ිව . යතරන කාර්තුර තුළ රාර්තා වූ ආර්ථික රර්ධාන  සඳහා ප්රඅධාාන රශය න් 

කර්මාන්ත සහ යසේරා අංශයේ ්රිල ාකාණකම්රල තැරතිප මන්දග්යාීප ප්රඅසාණය  යහේතු වූ 

අතණ, කාලගුණික අරහිණතා යහේතුයරන් කෘෂිකාර්මික අංශ  අණණ්ඩර ඍය රර්ධාන ක් 

ආර්ථික තර්යේෂය යදතාර්තයම්න්තුර 

2017 යදසැම්බර් මස 28 රැනි දින 
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රාර්තා කයළේ . නුදුරු කාලයේ දී ආර්ථික රර්ධාන  තරදුණට්ත මන්දග්යාීප මට්ටමක  

තැරතිප  ද, අතන න අණණ්ඩර ඉහළ  ෑම හා ිවයේශ ඍජු ආය ෝජන සමඟ ආය ෝජන 

රර්ධාන  වීම යහේතුයරන් 2018 රසයර් දී ආර්ථික   ථාත්ත්තර ට ත්ත රනු ඇතැයි 

අයකක්ෂා යකයර්.  කෘෂිකාර්මික අංශ  නැරත  ථාත්ත්තර ට ත්තවීම ද 2018 රසයර් 

ආර්ථික ්රිල ාකාරි්තර  සඳහා සහා  රනු ඇත.  

2017 යන රැම්බර් මාසයේ දී මතුපිට උේධාමන  අයකක්ෂිත යලස මන්දග්යාීප වූ නමු්ත, 

යේශී  ආහාණ මිල ග්යයන් ඉහළ  ෑයම් බලතෑම පිළිබිඹු කණමින් ජාතිපක තාරිය ෝගික මිල 

දර්ශක  (ජා.තා.මි.ද.) සහ යක ළඹ තාරිය ෝගික මිල දර්ශක  (යක .තා.මි.ද.) මත තදනම් 

වූ මතුපිට උේධාමන  තරදුණට්ත ඉහළ මට්ටමක තරතිපයි. යකයසේ යරත්ත, ශ්රීර ලංකා මහ 

බැංවේර ිවසින් අනුග්යමන  කණනු ලබන දැඩි මුදල් ප්රඅතිපත්තතිප ස්ථාරණයේ සඵලදායී බර  

පිළිබිඹු කණනු ලබන ඉල්ලුම් පීඩන තාලන  වීම යහේතුයරන් මූක ක උේධාමන  හිතකණ 

මට්ටමක තැරතිපණි. සැතයුම් අංශයේ අරහිණතා යහේතුයරන් ආහාණ මිල ග්යයන් ඉහළ  ෑම 

නුදුරු අනාග්යතයේ දී මතුපිට උේධාමන  කිසි ම් දුණකට ඉහළ මට්ටමක තැරතීම සඳහා 

බලතෑම් ඇතිප කළ හැකි අතණ, 2018 රසයර් තළමු කාර්තුර අරසානයේ දී මතුපිට 

උේධාමන   නැරත්ත අයකක්ෂිත මට්ටම කණා ළඟා රනු ඇතැයි අයකක්ෂා යකයර්. 

දැඩි මුදල් ප්රඅතිපත්තතිප සථ්ාරණ ට ප්රඅතිපාාණ දක්රමින්, අයකක්ෂා කණන ලද  තරිදි රාණිජ 

බැංවේ ිවසින් යතෞේග්යක ක අංශ ට සත නු ලබන ය  රර්ධානය හි මන්දග්යාීප වීම 

යහේතුයක ටයග්යන 2017 යන රැම්බර් මාසයේ දී පුළුල් මුදල් සැතයුයම් රර්ධාන  සැලකි  

යුතු යලස අඩු ිව . යම් අතණ, ප්රඅතිපත්තතිප යත ී  අනුතාතිපක සහ ණජයේ සුරැවේම්ත්ත ඵලදා 

අනුතාතිපක අතණ තැරතිප ිවෂමතාර නිරැණදි කණමින් ණජයේ සුරැවේම්ත්ත ඵලදා අනුතාතිපක 

ඉහළම  මට්ටමක සිට තහළ ගියේ . ඵලදා අනුතාතිපකරල අඩු වීම අනුර, අ යනවේ්ත 

යරළඳයත ළ යත ී  අනුතාතිපක තරදුණට්ත තහළ  නු ඇතැයි අයකක්ෂා යකයර්.  

රඩා්ත නමරශීී  ිවනිම  අනුතාතිපක ක්රුම ක් ්රිල ාරට නැංවීයමහි බලතෑම කිසි ම් දුණකට 

යතන්නුම් කණමින්, අතන න ආදා ම් අණණ්ඩර සිපරන මාස ට්ත අංක යදකක මට්ටයම් 

රර්ධාන ක් රාර්තා කණමින් එහි රර්ධාන ප්රඅරයතාර යන කඩරා තර්තරායග්යන ගියේ . 

යකයසේ යරත්ත, ඉහළ අතන න ආදා ම්රල ධානා්තමක බලතෑම සීමා කණමින්, 

ිවයශේෂය න්ම අ හත්ත කාලගුණික ත්ත්තර යහේතුයරන් ඇතිප වූ සැතයුම් අංශයේ 

අරහිණතා යහේතුයක ටයග්යන ඇතිප වූ ඉහළ ආන න ිව දම් යහේතුයරන් රසයර් තළමු මාස 

දහ  තුළ සමුච්චිත යරළඳ හිඟ  පුළුල් ිව . යකයසේ යරත්ත,  ිවයේශ ගිණුම් මත වූ 
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පීඩන   ම්තාක් දුණකට සමන  කණමින්, ිවයශේෂය න්ම ණජයේ සුරැවේම්ත්ත යරළඳයත ළ 

සහ යක ළඹ යක ටස් යරළඳයත ළ සඳහා වූ ලැබීම් යලස මූලර ගිණුම යරත අණණ්ඩ 

ලැබීම් රාර්තා ිව . 2017 යදසැම්බර් මස දී ජාතරන්තණ මූලර අණමුදයලහි ිවසත්ීර්ය ය  

තහසුකයමහි සිපරන රාරික  ලැබීම සහ හම්බන්යත ට රණා  යමයහයුම් කටයුතු තැරරීම 

යරනුයරන් ලද ලැබීම් යග්යවුම් තුලන  තරදුණට්ත ශක්තිපම්ත කිරීමට උතකාරී ිව . යමම 

රර්ධාන න් මධාරයේ සහ ශ්රීර ලංකා මහ බැංවේර ිවසින් එ.ජ. යඩ ලර් බික  න  

1.7 ක සමුච්චිත ශුේධා ිවයේශ ිවනිම  මිලදී ග්යැනීම පිළිබිඹු කණමින්, 2017 යදසැම්බර් මස 

අරසාන  රන ිවට දළ නිල සංචිත ප්රඅමාය  එ.ජ. යඩ ලර් බික  න 7.8 ක් දක්රා ඉහළ 

 නු ඇතැයි ඇස්තයම්න්තු කණ ඇත. 2017 යදසැම්බර් 27 දින රන ිවට, එ.ජ. යඩ ලණ ට 

සායකක්ෂර ශ්රීර ලංකා රුපි ල සි  ට 1.9 කින් අරප්රඅමාය  ිව . නමරශීී  උේධාමන 

ඉලක්කකණය ණාමුරක් යරත ග්යමන් කිරීම සඳහා වූ රැඩිදියුණු කළ මුදල් ප්රඅතිපත්තතිප ණාමුර 

 ටය්ත රඩා්ත නමරශීී  ිවයේශ ිවනිම  අනුතාතිපක ක්රුම ක් තර්තරා යග්යන  න අතණ, 

2017 රසයර් දී ශ්රීර ලංකා මහ බැංවේර එයතක් තැරතිප දළ නිල සංචිත ප්රඅමායය හි අඩු වීයම් 

ප්රඅරයතාර යරනස් කළ අතණ, 2015 සහ 2016  න රසණරල දී හිඟ මට්ටමක තැරතිප 

යග්යවුම් යශේෂ  2017 රසණ තුළ දී අතිපරික්ත ක් දක්රා රර්ධාන  කිරීමට සම්ත ිව .  

දැනට තරතිපන දර්ශක අනුර, 2017 රසයර් යම් දක්රා කාල  තුළ ිවයශේෂය න්ම  ප්රඅාථමික 

ගිණුයම් අතිපරික්ත ක් රාර්තා කිරීමට යහේතු යරමින් ආදා ම් රැස්කිරීම් ඉහළ  ෑම  

යහේතුයරන් ණාජර මූලර අංශයේ කැපී යතයනන රර්ධාන ක් සිදු ිව . ප්රඅධාාන රශය න් 

ඉහළ යත ී  යග්යවීම්  සහ සහන රැඩපිළියරළ ආශ්රිපත ිව දම්රල ප්රඅතිපඵල ක් යලස මුල් 

ඇස්තයම්න්තුරලට සායකක්ෂර 2017 රසයර් දී ප්රඅධාාන ණාජර මූලර යශේෂ න්හි  ම් 

තසුබෑමක් අයකක්ෂා කළ ද, සාර්ර ආර්ථික ස්ථායීතාර තර්තරා යග්යන  ෑමට දා ක 

යරමින් ණාජර මූලර ඒකා්රසතා රැඩපිළියරළ මැදි කාලයේ දී අණණ්ඩර තරතිපනු ඇතැයි 

අයකක්ෂා යකයර්.  

ඉහත කරුණු සැලකිල්ලට ග්යනිමින්, ශ්රීර ලංකා මහ බැංවේයප නිතර තැන්තතු තහසුකම් 

අනුතාතිපක  (SDFR) සහ නිතර ය  තහසුකම් අනුතාතිපක  (SLFR), පිළියරළින්, සි  ට 

7.25 සහ සි  ට 8.75  න දැනට තරතිපන මට්ටයම් තර්තරා ග්යැනීමට මුදල් මණ්ඩල  

තීණය  කයළේ . 
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මුදල් ප්රඅතිපත්තතිප තීණය : ප්රඅතිපත්තතිප යත ී  අනුතාතිපක 
යන යරනසර් තරතී 

නිතර තැන්තතු තහසුකම් අනුතාතිපක  (SDFR) සි  ට 7.25 

නිතර ය  තහසුකම් අනුතාතිපක  (SLFR) සි  ට 8.75 
 

 

රරරසථ්ාපිත සංචිත අනුතාත  (SRR) සි  ට 7.50 
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සංණරා ඇමුණුම: 
සංණරා සටහන 01 : මූර්ත ද.යේ.නි.යේ රර්ධාන  (තාරකාක ක) 

ආර්ථික කටයුතු 

රාර්ෂික ලක්ෂරම  % යරනස 

2016 2017 

තළමු 
කාර්තුර 

යදරන 
කාර්තුර 

යතරන 
කාර්තුර 

සිපරන 
කාර්තුර 

රාර්ෂික 
තළමු 
කාර්තුර 

යදරන 
කාර්තුර 

යතරන 
කාර්තුර 

කෘෂිකාර්මික -0.2 -5.7 -2.0 -8.4 -4.2 -3.0 -3.4 -3.3 

කර්මාන්ත 9.1 2.0 5.9 9.2 6.7 6.3 5.2 1.9 

යසේරා 3.7 3.6 4.8 4.6 4.2 3.7 4.5 4.3 

ද.යේ.නි. 5.1 2.4 4.6 5.3 4.4 3.9 4.0 3.3 

                                                                                                                                    මූල :  ජනයල්ණන හා සංණරායල්ණන යදතාර්තයම්න්තුර 

 
සංණරා සටහන 02: උේධාමන  

මාස  යදසැ-16 ජුනි-17 ජූක -17 අයග්යෝ-17 සැක-17 ඔක්-17 යන රැ-17 

මතුපිට උේධාමන   
(රාර්ෂික ලක්ෂරම  
% යරනස) 

යක .තා.මි.ද. 
(2013=100) 4.5 6.1 4.8 6.0 7.1 7.8 7.6 

ජා.තා.මි.ද.  
(2013=100) 4.2 6.3 6.3 7.9 8.6 8.8 8.4 

මූක ක උේධාමන  
(රාර්ෂික ලක්ෂරම  
% යරනස) 

යක .තා.මි.ද.  
(2013=100) 5.8 5.1 4.9 6.0 6.0 5.8 5.2 

ජා.තා.මි.ද.  
(2013=100) 6.7 4.1 4.2 4.8 4.6 4.1 2.8 

                                                                                                                                   මූල : ජනයල්ණන හා සංණරායල්ණන යදතාර්තයම්න්තුර  

 

 
සංණරා සටහන 03: මුදල් අංශයේ ප්රඅරයතා (තාරකාක ක) 

දර්ශක  
ප්රඅමාය   (රුපි ල් බික  න) රාර්ෂික ලක්ෂරම  % යරනස   

යදසැ-16 ජුනි-17 සැක-17 ඔක්-17 යන රැ-17 යදසැ-16 ජුනි-17 සැක-17 ඔක්-17 යන රැ-17 

සංචිත මුදල් 856 892 909 915 912 27.1 17.8 14.5 15.5 14.1 

පුළුල් මුදල් සැතයුම  (M2b) 5,406 5,873 6,132 6,159 6,184 18.4 21.2 20.3 19.2 17.9 

   ශුේධා ිවයේශී  ර්තකම්  -231 -246 10 37 67 22.4 50.0 103.8 113.2 123.5 

   ශුේධා යේශී  ර්තකම්   5,637 6,119 6,122 6,122 6,117 15.9 14.7 13.9 12.3 10.5 

ණජ  යරත ලබා දුන් ශුේධා ය  1,972 2,235 2,224 2,218 2,166 12.1 11.4 14.1 13.3 10.5 

       ණාජර රරරසා න් සඳහා ලබා 
දුන් ය  

495 551 498 476 483 -5.3 13.7 10.0 3.5 2.9 

යතෞේග්යක ක අංශ  යරත ලබා 
දුන් ය  

4,204 4,505 4,659 4,700 4,762 21.9 18.6 17.5 16.2 15.4 

පුළුල් මුදල් සැතයුම  (M4)  6,630 7,221 7,558 7,605 7,660 15.9 20.3 19.9 19.2 18.4 

                                                                                                                                                         මූල : ශ්රීර ලංකා මහ බැංවේර 
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සංණරා සටහන 04:  යත ී  අනුතාතිපක 

යත ී  අනුතාතිපක (%) 
2016 
යදසැ. 

අරසාන ට 

2017 
මාර්තු 

අරසාන ට 

2017  
ජුනි 

අරසාන ට 

2017  
සැක. 

අරසාන ට 

2017  
ඔක්.  

අරසාන ට 

2017  
යන රැ. 

අරසාන ට 

2017 
යදසැ. 27 
දිනට 

ශ්රීර ලංකා මහ බැංවේයප ප්රඅතිපත්තතිප යත ී  අනුතාතිපක 

  

 

  

  

   නිතර තැන්තතු තහසුකම් අනුතාතිපක  7.00 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 

   නිතර ය  තහසුකම් අනුතාතිපක  8.50 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 

බරිත සාමානර ඒක්ෂය මුදල් අනුතාතිපක  (AWCMR) 8.42 8.75 8.75 8.11 8.15 8.13 8.15 

 ාණ්ඩාග්යාණ බිල්ත්ත ඵලදා අනුතාතිපක  (ප්රඅාථමික 
යරළඳයත ළ) 

  

 

  

 
 

    දින 91 8.72 9.63 9.60 8.71 8.75 8.20 7.69 

   දින 182 9.63 10.62 10.29 9.01 9.10 8.88 8.30 

   දින 364 10.17 10.98 10.47 9.10 9.48 9.44 8.90 

ය  අනුතාතිපක  

  

 

  

  

බරිත සාමානර ප්රඅමුණ ය  අනුතාතිපක  (AWPR) (සතිපතතා)  11.52 11.79 11.70 11.55 11.25 11.43 10.92 

බරිත සාමානර ය  අනුතාතිපක  (AWLR) 13.20 13.40 13.73 13.83 13.89 - - 

බරිත සාමානර නර ය  අනුතාතිපක  (AWNLR) 14.37 14.54 14.90 14.75 14.97 - - 

තැන්තතු අනුතාතිපක  

  

 

  

  

බරිත සාමානර තැන්තතු අනුතාතිපක  (AWDR) 8.17 8.81 9.13 9.25 9.22 9.19 - 

බරිත සාමානර ස්ථාරණ තැන්තතු අනුතාතිපක  (AWFDR) 10.46 11.38 11.66 11.81 11.72 11.69 - 

බරිත සාමානර නර තැන්තතු අනුතාතිපක  (AWNDR) 11.17 11.49 11.57 10.63 10.75 - - 

                                                                                                                                            මූල : ශ්රීර ලංකා මහ බැංවේර  

 


