
 
 

  

  

මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණය : අංක 01 - 2018 

පවතින සහ අපේක්ෂිත පේශීය හා විපේශීය සාර්ව ආර්ථික වාතාවරණය පිළිබඳ සලකා 

බලා දැනට පවතින මුදල් ප්රතිපත්ති සථ්ාවරය පයෝග්ය බව 2018 පපබරවාරි 14 වන දින 

පැවති රැස්වීපේ දී මුදල් මණ්ඩලපේ අදහස වූ අතර, ඒ අනුව, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ 

ප්රතිපත්ති පපොලී අනුපාතික පවතින මට්ටපේ පනොපවනස්ව පවත්වා ග්ැනීමට තීරණය 

විය. 

මැදිකාලීනව උේධමනය මැදි-තනි අග්යක මට්ටපේ පවත්වාපග්න යෑම සහ එමගින් 

තිරසාර වර්ධනයකට පහසුකේ සැලසීපේ අරමුණ සමඟ මුදල් මණ්ඩලපේ පමම තීරණය 

අනුකූල පේ. පමම මුදල් ප්රතිපත්ති සථ්ාවරය සඳහා තුඩු දුන් සාධක පහත පරිදි පේ.  

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සහ රජය විසින් ග්නු ලැබූ ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ග් ආර්ථිකය සථ්ාවර 

කිරීමට උපකාරී විය. 2017 වසර අවසානය වන විට පුළුල් මුදල් සැපයුපමහි වර්ධනය 

පමන්ම, වාණිජ බැංකු විසින් පපෞේග්ලික අංශය පවත සපයන ලද ණය ප්රමාණපයහි 

වර්ධනය ද අපේක්ෂිත මට්ටේ දක්වා මන්දග්ාමී විය. විපේශීය අංශය සැලකූ විට, 2017 

වසපර් දී යුපරෝපා සංග්මය විසින් විපශේෂ ප්රතිලාභ සහිත පවළඳ වරණය පිළිබඳ පපොදු 

ක්රමය (ජී.එස්.පී. ේලස්) නැවත ලබාදීම, ප්රධාන පවළඳ භාණ්ඩ සඳහා ජාතයන්තර 

පවළඳපපොපළහි හිතකර මිල මට්ටේ පැවතීම පමන්ම මහ බැංකුව විසින් පවත්වා ග්නු 

ලැබූ නමයශීලී විනිමය අනුපාතික ප්රතිපත්තිය පහේතුපවන් අපනයන ආදායම පමපතක් 

ආර්ථික පර්යේෂණ යදපාර්තයේන්තුව 

2018  යපබරවාරි මස 15 වැනි දින 
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වාර්තාග්ත ඉහළම මට්ටම වන එ.ජ. පඩොලර් බිලියන 11.4 ක් පමණ දක්වා ඉහළ යෑමක් 

සනිටුහන් කපළේය. පකපසේ වුවද,  නියඟය පහේතුපවන් ඉහළ ගිය ආනයන සහ රත්රන් 

ආනයන ඉහළ යෑපේ බලපෑම මගින් පවළඳ හිඟය පුළුල් විය. විපේශ පසේවා 

නියුක්තිකයන්පේ පප්රේෂණ යේ අඩුවීමක් පපන්නුේ කළ ද, සංචාරක අංශය ඇතුළු පසේවා 

ආශ්රිත අපනයන තවදුරටත් ධනාත්මකව වර්ධනය විය. 2017 වසර තුළ දී ඍජු විපේශ 

ආපයෝජන ප්රවාහ ද සැලකිය යුතු පලස වර්ධනය වී ඇතැයි ඇසත්පේන්තුග්ත කර ඇති 

අතර, පේ සඳහා හේබන්පතොට වරාය බදු දීපමන් ලද මූලය ලැබීේ දායක විය. පමම 

වර්ධනයන් පිළිබිඹු කරමින්, 2018 ජනවාරි මස අවසානය වන විට දළ නිල සංචිත 

ප්රමාණය එ.ජ. පඩොලර් බිලියන 7.7 ක් වූ අතර,  2018 වසපර් පේ දක්වා කාලය තුළ දී 

එ.ජ. පඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්රී ලංකා රුපියල සියයට 0.9 කින් අවප්රමාණය වී ඇත. පේ 

අතර, 2018 ජනවාරි මාසපේදී, ආහාර ආශ්රිත උේධමනපයහි සිදුවූ සැලකිය යුතු මන්දග්ාමී 

වීම සමඟ පකොළඹ පාරිපභෝගික මිල දර්ශකපයහි (පකො.පා.මි.ද., 2013 = 100) වාර්ෂික 

ලක්ෂයමය පවනස අනුව මනිනු ලබන මතුපිට උේධමනය තියුණු පලස පහළ ගිපේය. 

2018 ජනවාරි මාසපේ දී ජාතික පාරිපභෝගික මිල දර්ශකපයහි ද  (ජා.පා.මි.ද., 2013 = 

100) සැලකිය යුතු පහළ යෑමක් වාර්තා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂිත අතර,  2018 වසපර් 

ඉදිරි කාලය තුළදී මතුපිට උේධමනය සහ මූලික උේධමනය අපේක්ෂිත මැදි-තනි අග්යක 

මට්ටපේ ස්ථාවරව පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂිතය.  

වර්තමානපේ දී ආර්ථිකපයහි නිෂප්ාදන මට්ටම එහි ශකයතා මට්ටමට වඩා පහළින් 

පවතින බව මුදල් මණ්ඩලපයහි අවධානයට පයොමු විය. පකපසේ නමුත් පවත්නා 

දර්ශකවලට අනුව, ග්ත වූ වසර පදක තුළ පැවති අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයන්පේ 

බලපෑමට ලක්වූ ආර්ථිකය, විපේශීය ඉල්ලුපමහි සහ විපේශීය ඍජු ආපයෝජනවල 

අපේක්ෂිත ඉහළ යෑපේ ප්රතිලාභ පහේතුපවන් යථා තත්ත්වයට පත් වනු ඇතැයි 

අපේක්ෂිතය. වුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණවල ප්රතිඵලයක් වශපයන් ඉහළ නැංවුණු 

පපෞේග්ලික ආපයෝජනවල සහපයෝග්ය සහිතව ක්රියාත්මක කරනු ලබන නව පවළඳ 

ගිවිසුේවල බලපෑම ද පහේතුපවන් පවළඳ අංශය තවදුරටත් වර්ධනය වීම තුළින්, 

ආර්ථිකයට මැදිකාලීනව සිය ශකයතා මට්ටම කරා ළඟා වීමට අවසථ්ාව සැලපසනු ඇත.  

රාජය මූලය අංශය සැලකූ විට, දශක ග්ණනාවකට පසු 2017 වසර තුළ දී ප්රාථමික 

ගිණුපමහි පශේෂපේ සුළු අතිරික්තයක් වාර්තා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා පකපර්.  පකපසේ 

වුවද, ජල ග්ැලීේ සහ නියඟය ආශ්රිත සහනාධාර සැපයීම තුළින් වියදේ ඉහළ යෑම සහ 
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ආදායේ රැස් කිරීේ පහළ යෑම පහේතුපවන් සමස්ත රාජය මූලය ක්රියාකාරිත්වය 

පුපරෝකථිත මට්ටමට වඩා පවනස් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා පකපර්. 

පග්ෝලීය ආර්ථිකය සැලකූ විට, 2018 ජනවාරි මාසපේ දී ජාතයන්තර මූලය අරමුදල විසින් 

නිකුත් කරන ලද පලෝක ආර්ථික දැක්පමහි නවතම ප්රකාශනයට අනුව, පග්ෝලීය වර්ධන 

පුපරෝකථන ඉහළ නංවා ඇත. පමම වැඩිදියුණු වූ පග්ෝලීය වර්ධන ප්රවණතා  

ශ්රී ලංකාපේ ආර්ථිකය මත සමසත් වශපයන් ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි 

අපේක්ෂා පකපරන අතර, පවත්නා දැඩි පග්ෝලීය මූලය තත්ත්වයන් අවධානයට පයොමු 

විය යුතු කරුණක්ව පවතී.  

ඉහත වර්ධනයන් සැලකිල්ලට ග්නිමින්, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ නිතය තැන්පතු පහසුකේ 

අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිතය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR), පිළිපවළින්, සියයට 

7.25 සහ සියයට 8.75 යන දැනට පවතින මට්ටපේ පවත්වා ග්ැනීමට මුදල් මණ්ඩලය 

තීරණය කපළේය. 

මුදල් ප්රතිපත්ති තීරණය: ප්රතිපත්ති යපොලී අනුපාතික 

යනොයවනස්ව පවතී 

නිතය තැන්පතු පහසුකේ අනුපාතිකය (SDFR) සියයට 7.25 

නිතය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR) සියයට 8.75 
 

 

වයවසථ්ාපිත සංචිත අනුපාතය (SRR) සියයට 7.50 

 
මීළඟ මුදල් ප්රතිපත්ති නිපේදනය 2018 අපප්රේල් මස 04 වැනි දින නිකුත් කිරීමට 

නියමිතය. 
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සංඛ්යා ඇමුණුම: 

 

සංඛ්යා සටහන 01: උේධමනය 

මාසය යදසැ-16 මාර්-17 ජුනි-17 සැප්-17 යදසැ-17 ජන-18 

මතුපිට උද්ධමනය  

(වාර්ෂික ලක්ෂයමය 

% යවනස) 

පකො.පා.මි.ද. 
(2013=100) 4.5 

 
7.3 6.1 7.1 7.1 

 
5.8 

ජා.පා.මි.ද.  
(2013=100) 4.2 

 
8.6 6.3 8.6 7.3 

 
- 

මූලික උද්ධමනය 

(වාර්ෂික ලක්ෂයමය 

% යවනස) 

පකො.පා.මි.ද.  
(2013=100) 5.8 

 
7.3 5.1 6.0 4.3 

 
3.5 

ජා.පා.මි.ද.  
(2013=100) 6.7 

 
7.0 4.1 4.6 2.7 

 
- 

                                                                                                                    මූලය: ජනපල්ඛ්න හා සංඛ්යාපල්ඛ්න පදපාර්තපේන්තුව  

 

 

සංඛ්යා සටහන 02: මුදල් අංශපේ ප්රවණතා (තාවකාලික) 

දර්ශකය 
ප්රමාණය  (රුපියල් බිලියන) වාර්ෂික ලක්ෂයමය % යවනස   

යදසැ-16 ජුනි-17 සැප්-17 යනොවැ-17 යදසැ-17 යදසැ-16 ජුනි-17 සැප්-17 යනොවැ-17 යදසැ-17 

සංචිත මුදල් 856 892 909 912 940 27.1 17.8 14.5 14.1 9.8 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M2b) 5,406 5,873 6,132 6,184 6,308 18.4 21.2 20.3 17.9 16.7 

   ශුේධ විපේශීය වත්කේ  -231 -246 10 67 122 22.4 50.0 103.8 123.5 152.6 

   ශුේධ පේශීය වත්කේ   5,637 6,119 6,122 6,117 6,187 15.9 14.7 13.9 10.5 9.8 

රජය පවත ලබා දුන් ශුේධ ණය 1,972 2,235 2,224 2,160 2,169 12.1 11.4 14.1 10.2 10.0 

       රාජය වයවසායන් සඳහා ලබා 
දුන් ණය 

495 551 498 483 514 -5.3 13.7 10.0 2.9 3.9 

පපෞේග්ලික අංශය පවත ලබා 
දුන් ණය 

4,204 4,505 4,659 4,762 4,822 21.9 18.6 17.5 15.4 14.7 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M4)  6,630 7,221 7,558 7,660 7,796 15.9 20.3 19.9 18.4 17.6 

                                                                                                                                                         මූලය: ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 
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සංඛ්යා සටහන 03: පපොලී අනුපාතික 

යපොලී අනුපාතික (%) 

2016 

යදසැ. 

අවසානයට 

2017 

මාර්තු 

අවසානයට 

2017  

ජුනි 

අවසානයට 

2017  

සැප්. 

අවසානයට 

2017  

යදසැ.  

අවසානයට 

2018  

ජන. 

අවසානයට 

2018 

යපබ. 14 

දිනට 

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුයේ ප්රතිපත්ති යපොලී අනුපාතික 

  

 

  

  

   නිතය තැන්පතු පහසුකේ අනුපාතිකය 7.00 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 

   නිතය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය 8.50 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 

බරිත සාමානය ඒක්ෂණ මුදල් අනුපාතිකය (AWCMR) 8.42 8.75 8.75 8.11 8.15 8.15 8.13 

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ඵලදා අනුපාතික  (ප්රාථමික 

යවළඳයපොළ) 

  

 

  

 

 

    දින 91 8.72 9.63 9.60 8.71 7.69 7.69 8.02 

   දින 182 9.63 10.62 10.29 9.01 8.30 7.95 8.29 

   දින 364 10.17 10.98 10.47 9.10 8.90 8.90 9.28 

ණය අනුපාතික  

  

 

  

  

බරිත සාමානය ප්රමුඛ් ණය අනුපාතිකය (AWPR) (සතිපතා)  11.52 11.79 11.70 11.55 11.55 11.04 11.16 

බරිත සාමානය ණය අනුපාතිකය (AWLR) 13.20 13.40 13.73 13.83 13.88 - - 

බරිත සාමානය නව ණය අනුපාතිකය (AWNLR) 14.37 14.54 14.90 14.75 14.31 - - 

තැන්පතු අනුපාතික  

  

 

  

  

බරිත සාමානය තැන්පතු අනුපාතිකය (AWDR) 8.17 8.81 9.13 9.25 9.07 9.08 - 

බරිත සාමානය ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතිකය (AWFDR) 10.46 11.38 11.66 11.81 11.48 11.54 - 

බරිත සාමානය නව තැන්පතු අනුපාතිකය (AWNDR) 11.17 11.49 11.57 10.63 10.06 - - 

                                                                                                                                            මූලය: ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව  

 


