
 
 

  

  

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ිවරණය  : 2018 - අංක 02  

උද්ධමනයෙහි සහ උද්ධමන අයේක්ෂාවන්හි හිතකර වර්ධනෙන් යමන්ම, ආර්ථිකෙට 

ළඟා විෙ හැකි උපරිම වර්ධන මට්ටම සහ පවත්නා වර්ධන මට්ටම අතර පරතරෙ පුළුල් 

කිරීමට යහේතු වූ සායේක්ෂව අඩු මූර්ත ද.යද්.නි. වර්ධනෙ පිළිබඳ අවධානෙ යෙොමු 

කරමින් 2018 අයරේල් මස 03 වැනි දින පැවති රැස්වීයේ දී මුදල් මණ්ඩලෙ ශ්රී ලාකා මහ 

බැාකුයේ රතිපත්ති යපොී  අුපපාතික යකොරියඩ යේ හහළ සීමාව වන නිතය යෙ 

පහසුකේ අුපපාතිකෙ (SLFR) පදනේ අාක 25 කින් අඩු කිරීමට තීරයෙ කයළේෙ. 

මෑතකදී යද්ශීෙ යවළඳයපොළ තුළ දක්නට ලැබුණු යපොී  අුපපාතිකවල විචලනෙ අඩු 

කිරීමට ද, යමම තීරයෙ යහේතු වුප ඇතැයි අයේක්ෂිතෙ.  

නිතය යෙ පහසුකේ අුපපාතිකෙ අඩු කිරීම සඳහා මුදල් මණ්ඩලෙ ගුප ලැබූ තීරයෙ 

පහත සඳහන් සාර්ව ආර්ථික වර්ධනෙන් මත පදනේ යේ.  

ජනයල්ඛන හා සාඛයායල්ඛන යදපාර්තයේන්තුයවහි තාවකාලික ඇස්තයේන්තු අුපව,  

2016 වසර තුළදී වාර්තා වූ සිෙෙට 4.5 හා සැසඳීයේදී 2017 වසර තුළදී වාර්ෂික 

ලක්ෂයමෙ පදනම මත සිෙෙට 3.1 ක වර්ධනෙක් වාර්තා කරමින් 2017 වසයර් ශ්රී ලාකා 

ආර්ථිකයේ වර්ධන ක්රිොකාරීත්වෙ සායේක්ෂව අඩු මට්ටමක පැවතුණි. ශ්රී ලාකා මහ 

බැාකුයේ මුදල් රතිපත්ති ලිහිල් කිරීයේ ක්රිොමාර්ගෙ, මන්දගාමීව පවතින යකටිකාී න 

වර්ධන අයේක්ෂා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සහාෙ වුප ඇතැයි අයේක්ෂා යකයරන අතර, 

ආර්ථික තර්යේෂය යදතාර්තයේන්තුර 

2018  අයප්රේල් මස 04 රැනි දින 
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මැදිකාී නව තිරසාර හහළ වර්ධන රවයතාවක් කරා ආර්ථිකෙ යෙොමු කිරීම සඳහා 

සැලසුේගත වුහාත්මක රතිසාස්කරය රමාදෙකින් යතොරව ක්රිොත්මක කිරීම අතයව්ය 

යේ. 

ආහාර උද්ධමනෙ අඛණ්ඩව අඩු වීම හා හිතකර පදනේ බලපෑම යහේතුයවන් යකොළඹ 

පාරිය  ගික මිල දර්්කෙ (යකො.පා.මි.ද.) මත පදනේ වූ මතුපිට උද්ධමනෙ, 2018 වසයර් 

මාර්තු මාසයේදී තවදුරටත් මන්දගාමී විෙ. 2018 වසයර් පළමු මාස යදක තුළ ජාතික 

පාරිය  ගික මිල දර්්කෙ (ජා.පා.මි.ද.) මත පදනේ වූ උද්ධමනයෙහි ද එවැනි අඩු වීයේ 

රවයතාවක් දක්නට ලැබුණි. දැඩි මුදල් රතිපත්ති සා්ාවරෙට රතිචාර දක්වමින්, මූලික 

උද්ධමනෙ මැදි-තනි අගෙක් මට්ටමට වඩා පහළින් පැවති අතර, උද්ධමන අයේක්ෂා 

පාලනෙ වී පැවතිණි. යමම රවයතා අුපව, ුපදුරු කාලයේදී සිදු විෙ හැකි පරිපාලිත මිල 

ගයන් සාය් ධන යහේතුයවන් උද්ධමනෙට සිදුවන බලපෑම සැලකිල්ලට ගැනීයමන් 

අනතුරුව වුවද, 2018 වසයර්දී මතුපිට උද්ධමනෙ හලක්කගත පරාසෙ තුළ පවතිුප 

ඇතැයි පුයර කානෙ යකයර්. 

වියද්ශීෙ අා්ෙ සැලකූ විට, 2018 ජනවාරි මාසයේ දී අපනෙන ක්රිොකාරිත්වෙ මිල සහ 

රමාය ෙන යදඅා්යෙන්ම හහළ ගිෙ නමුත්, ආනෙන වඩා වැඩි යේගෙකින් හහළ ෙෑම 

යහේතුයවන් යවළඳ හිඟෙ පුළුල් විෙ. යකයසේ වුවත්, සාචාරක හපැයීේ යලස ලද වියද්් 

විනිමෙ ලැබීේ සහ වියද්් යසේවා නියුක්තිකෙන්යේ යරේෂය හහළ ෙෑම, ජාගම ගිණුම 

මත වූ බලපෑම ෙේතාක් දුරකට සමනෙ වීමට යහේතු විෙ. 2018 වසයර් පළමු කාර්තුයේ දී 

උද්ධමනෙ අඩු වීම සහ නාමික විනිමෙ අුපපාතිකෙ ක්රමයෙන් අවරමායෙ වීම 

යහේතුයවන් මූර්ත සඵල විනිමෙ අුපපාතික දර්්කවල ක්රමික ගැළපීමක් සිදු වූ අතර, 

එමගින් රයට් වියද්ශීෙ තරගකාරීත්වෙ හහළ නැාවිණි. නමයශීී  විනිමෙ අුපපාතික 

ක්රමෙ ෙටයත් තරගකාරීත්වෙ හහළ ෙෑම, හදිරි කාලයේ දී වියද්ශීෙ ජාගම ගිණුයේ හිඟෙ 

අඩු වීම සඳහා සහාෙ වුප ඇත. 2017 වසයර් වාර්තා වූ එ.ජ. යඩොලර් මිලිෙන 1,664 ක 

ශුද්ධ වියද්් විනිමෙ මිලදී ගැනීේවලට අමතරව, 2018 වසයර් යේ දක්වා කාලෙ තුළදී, 

ජාතයන්තර සාිතත රමායෙ වර්ධනෙ කරගැනීම සඳහා යද්ශීෙ වියද්් විනිමෙ 

යවළඳයපොයළන් එ.ජ. යඩොලර් මිලිෙන 400 ක් හක්මවා මිලදී ගැනීමට ශ්රී ලාකා මහ 

බැාකුවට හැකි වී ඇති අතර, එමගින් නිල වියද්ශීෙ සාිතතවල යෙ මත පදනේ යනොවූ 

සාිතත රමායෙ  වර්ධනෙ වී, බාහිර කේපනෙන්ට නතු වීයේ අවදානම ද අඩු විෙ.  
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රාජය මූලය ඒකාග්රතා ක්රිොවලිෙ සඳහා රජයේ රෙත්නෙ හමුයේ වුවද, රාජය මූලය 

ක්රිොකාරකේහි සිදුවූ යවනස්කේ යහේතුයවන් 2017 වසයර්දී සමස්ත රාජය මූලය හිඟෙ 

අ යේක්ෂිත මට්ටමට වඩා යවනස්  විෙ. යකයසේ යවතත්, බදු ආදාෙේවල සහ පුනරාවර්තන 

විෙදේවල සැලකිෙ යුතු ෙහපත් වර්ධනයෙහි රතිඵලෙක් යලස 2017 වසයර්දී රාාමික 

ගිණුයේ අතිරික්තෙක් සහ ද .යද්.නි.යෙහි රති්තෙක් යලස රාජය යයෙහි අඩුවීමක් 

වාර්තා විෙ. 2018 අයරේල් මස 01 වන දින සිට ක්රිොත්මක වන යද්ශීෙ ආදාෙේ පනත 

යමන්ම, ආදාෙේ පරිපාලනෙ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා යගන ඇති ක්රිොමාර්ග, හදිරි 

කාලයේ දී රාජය මූලය කාර්ෙසාධනෙ සඳහා සහාෙ වුප ඇතැයි අයේක්ෂා යකයර්.  

මුදල් අා්ෙ සැලකීයේදී, වාණිජ බැාකු විසින් රාජය අා්ෙ යවත සපෙන ලද යෙ 

රමායයෙහි හහළ ෙෑමක් වාර්තා වුවද, පුළුල් මුදල් සැපයුයේ වර්ධනෙ සහ යපෞද්ගලික 

අා්ෙ යවත සපෙන ලද යෙ වර්ධනෙ 2018 වසයර් පළමු මාස යදක තුළදී මන්දගාමී 

විෙ. යබොයහ  යවළඳයපොළ යපොී  අුපපාතික හහළ මටටේවල සා්ායීව පැවති අතර, 

උද්ධමනෙ පහළ ෙෑමත් සමඟම මූර්ත යපොී  අුපපාතික හහළ ෙෑයේ රවයතාවක් 

යපන්ුපේ කයළේෙ. යකයසේ යවතත්, මෑතකදී යකටිකාී න යවළඳයපොළ යපොී  අුපපාතික 

සැලකිෙ යුතු යලස හහළ ෙෑමක් යපන්ුපේ කළ අතර, එවැනි විචලනෙන් අවම කිරීම 

සඳහා නිසි යමයහයුේ ක්රිොමාර්ග ගැනීමට ශ්රී ලාකා මහ බැාකුව මැදිහත් වීම අව්ය විෙ. 

හහත සාධක මත පදනේව ශ්රී ලාකා මහ බැාකුයේ රතිපත්ති යපොී  අුපපාතික අඩු කිරීයේ 

අව්යතාවක් පවතින බව මුදල් මණ්ඩලයේ අදහස විෙ. විය්ේෂයෙන්ම, උද්ධමනයෙහි 

සහ උද්ධමන අයේක්ෂාවල හිතකර වර්ධනෙන්, මුදල් අා්යේ රවයතා සමඟ අඩු 

ආර්ථික වර්ධන ක්රිොකාරීත්වෙ ෙන කරුණු මුදල් රතිපත්ති ස්ාාවරෙ ලිහිල් කිරීම සඳහා 

පදනේ වන සාධක යේ. යේ අතර, යග ී ෙ ආර්ථික වර්ධනෙන් සහ යද්ශීෙ රාජය මූලය 

අා්ෙ යවතින් ඇති විෙ හැකි අවදානේ හදිරි කාලයේ දී සමීපව අධීක්ෂයෙ කළ යුතු 

සාධක යේ. ශ්රී ලාකා මහ බැාකුයේ නිතය යෙ පහසුකේ අුපපාතිකෙ (SLFR) පදනේ 

අාක 25 කින් පහළ දැමීමට ගත් තීරයෙත් සමඟ නිතය යෙ පහසුකේ අුපපාතිකෙ 

සිෙෙට 8.50 ක් වන අතර, නිතය තැන්පතු පහසුකේ අුපපාතිකෙ (SDFR) සිෙෙට 7.25 

මට්ටයේ යනොයවනසව් පවතී. අඩු උච්චාවචන සහිතව යකටිකාී න යපොී  අුපපාතික 

යෙ ගය මට්ටයේ පවත්වා ගැනීමට රතිපත්ති යපොී  අුපපාතික යකොරියඩ ව පු  කිරීම   

ශ්රී ලාකා මහ බැාකුවට සහාෙ වුප ඇත.  
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මුදල් ප්රතිපත්තතිප ීරණය : නිතය ය  තසුකකේ අනුතාතිපක  

තදනේ අංක 25 කින් අඩු යකයර්.  

නිතය තැන්පතු පහසුකේ අුපපාතිකෙ (SDFR) සිෙෙට 7.25 

නිතය යෙ පහසුකේ අුපපාතිකෙ (SLFR) සිෙෙට 8.50 
 

 

වයවසා්ාපිත සාිතත අුපපාතෙ (SRR) සිෙෙට 7.50 

 
මීළඟ මුදල් රතිපත්ති නියේදනෙ 2018 මැයි මස 11 වැනි දින නිකුත් කිරීමට නිෙමිතෙ. 
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සංඛ්යා ුමුමම: 

 

සාඛයා සටහන 01: මූර්ත ද.යද්.නි.යේ වර්ධනෙ (තාවකාලික) 

 

ආර්ථික 

කටයුතු 

රාර්ෂික ලක්ෂයම  % යරනස 

2016 2017 

තළමු 

කාර්තුර 

යදරන 

කාර්තුර 

යතරන 

කාර්තුර 

සිව්රන 

කාර්තුර 
රාර්ෂික 

තළමු 

කාර්තුර 

යදරන 

කාර්තුර 

යතරන 

කාර්තුර 

 

සිව්රන 

කාර්තුර 
රාර්ෂික 

කෘෂිකාර්මික -4.4 -5.6 1.4 -6.2 -3.8 -4.4 -3.1 -3.0 7.1 -0.8 

කර්මාන්ත 13.9 0.7 2.4 5.6 5.8 3.6 5.6 3.9 2.7 3.9 

යසේරා 3.3 3.3 5.7 6.2 4.7 4.3 2.7 2.8 3.2 3.2 

ද.යේ.නි. 5.9 1.9 4.5 5.4 4.5 3.4 3.0 2.9 3.2 3.1 

       මූලෙ: ජනයල්ඛන හා සාඛයායල්ඛන යදපාර්තයේන්තුව 
 

සාඛයා සටහන 02: උද්ධමනෙ 

මාස  මාර්-17 ජුනි-17 සැප්-17 යදසැ-17 ජන-18 යතබ-18 මාර්-18 

මතුපිට උේධමන   

(රාර්ෂික ලක්ෂයම  

% යරනස) 

යකො.පා.මි.ද. 
(2013=100) 

7.3 6.1 7.1 7.1 5.8 4.5 4.2 

ජා.පා.මි.ද.  
(2013=100) 

8.6 6.3 8.6 7.3 5.4 3.2 - 

මූලික උේධමන  

(රාර්ෂික ලක්ෂයම  

% යරනස) 

යකො.පා.මි.ද.  
(2013=100) 

7.3 5.1 6.0 4.3 3.5 3.5 3.4 

ජා.පා.මි.ද.  
(2013=100) 

7.0 4.1 4.6 2.7 2.1 2.0 - 

                                                                                                                         මූලෙ: ජනයල්ඛන හා සාඛයායල්ඛන යදපාර්තයේන්තුව  

 

 
සාඛයා සටහන 03: මුදල් අා්යේ රවයතා (තාවකාලික) 

දර්ශක  
ප්රමාය   (රුපි ල් බිලි න) රාර්ෂික ලක්ෂයම  % යරනස   

ජුනි-17 සැප්-17 යදසැ-17 ජන-18 යතබ-18 ජුනි-17 සැප්-17 යදසැ-17 ජන-18 යතබ-18 

සාිතත මුදල් 892 909 940 930 938 17.8 14.5 9.8 12.3 10.7 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M2b) 5,873 6,132 6,308 6,378 6,451 21.2 20.3 16.7 16.8 16.2 

   ශුද්ධ වියද්ශීෙ වත්කේ  -246 10 122 128 116 50.0 103.8 152.6 138.9 131.3 

   ශුද්ධ යද්ශීෙ වත්කේ   6,119 6,122 6,187 6,251 6,335 14.7 13.9 9.8 8.0 7.0 

රජෙ යවත ලබා දුන් ශුද්ධ යෙ 2,235 2,224 2,169 2,221 2,246 11.4 14.1 10.0 5.1 2.4 

       රාජය වයවසාෙන් සඳහා ලබා 
දුන් යෙ 

551 498 514 507 524 13.7 10.0 3.9 -2.2 -2.0 

යපෞද්ගලික අා්ෙ යවත ලබා 
දුන් යෙ 

4,505 4,659 4,822 4,863 4,922 18.6 17.5 14.7 15.2 14.6 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M4)  7,221 7,558 7,796 7,900 7,979 20.3 19.9 17.6 17.7 17.1 

                                                                                                                                                         මූලෙ: ශ්රී ලාකා මහ බැාකුව 
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සාඛයා සටහන 04:  යපොී  අුපපාතික 

යතොලී අනුතාතිපක (%) 
2017 
මාර්තු 

අරසාන ට 

2017  
ජුනි 

අරසාන ට 

2017  
සැප්.  

අරසාන ට 

2017  
යදසැ. 

අරසාන ට 

2018  
ජන. 

අරසාන ට 

2018 
යතබ. 

අරසාන ට 

2018  
මාර්තු 

අරසාන ට 

2018  
අයප්රේල් 

03 දිනට 

ශ්රී ලංකා මස බැංකුයව් ප්රතිපත්තතිප යතොලී අනුතාතිපක 

  

 

  

   

   නිතය තැන්පතු පහසුකේ අුපපාතිකෙ 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 

   නිතය යෙ පහසුකේ අුපපාතිකෙ 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 

බරිත සාමානය කක්ෂය මුදල් අනුතාතිපක  (AWCMR) 8.75 8.75 8.11 8.15 8.15 8.12 8.41 8.49 

භාණ්ඩාගාණ බිල්ත්ත ඵලදා අනුතාතිපක  (ප්රාථමිමික 

යරළඳයතොළ)   
 

  
   

   දින 91 9.63 9.60 8.71 7.69 7.69 8.24 8.17 - 

   දින 182 10.62 10.29 9.01 8.30 7.95 8.52 8.52 - 

   දින 364 10.98 10.47 9.10 8.90 8.90 9.59 9.69 - 

ය  අනුතාතිපක  
  

 
  

   

බරිත සාමානය රමුඛ යෙ අුපපාතිකෙ (AWPR) (සතිපතා)  11.79 11.70 11.55 11.55 11.04 11.43 11.55 - 

බරිත සාමානය යෙ අුපපාතිකෙ (AWLR) 13.40 13.73 13.83 13.88 14.06 14.03 - - 

බරිත සාමානය නව යෙ අුපපාතිකෙ (AWNLR) 14.54 14.90 14.75 14.31 14.07 14.11 - - 

තැන්තතු අනුතාතිපක  
  

 
  

   

බරිත සාමානය තැන්පතු අුපපාතිකෙ (AWDR) 8.81 9.13 9.25 9.07 9.08 9.05 9.00 - 

බරිත සාමානය ස්ාාවර තැන්පතු අුපපාතිකෙ (AWFDR) 11.38 11.66 11.81 11.48 11.54 11.45 11.41 - 

බරිත සාමානය නව තැන්පතු අුපපාතිකෙ (AWNDR) 11.49 11.57 10.63 10.06 10.57 10.05 - - 

                                                                                                                                                   මූලෙ: ශ්රී ලාකා මහ බැාකුව  

 


