
 
 

  

  

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ිවරණය : 2018 - අංක 03  

ශ්රී කංකම  බ ංකංව ර ය   ප්රතිපත්තතිප  පතොලී අනුතමතිපක පනොපරනසර් තර්තරම ගනී 

ශ්රී කංකම  බ ංකංව පම මුදල්  ඩලයක 2 2018  ක ම  ස 10 රක ද න න තකරතිප ස්සම්ේපී  

ය   ප්රතිපත්තතිප පතොලී අනුතමතිපක දකන  තරතිපන  ්ට පී තර්තරම ගකනී   ීරණය  

කප ේ . ඒ අනුර2  දත්ය ත්ක්පතු  තබුකකී අනුතමතිපක  (SDFR) සබ  දත්ය ය  

තබුකකී අනුතමතිපක  (SLFR)”2 පිළිපරළි්ප2 ය     7.25 සබ ය     8.50  ්ට පී 

තරීර. මුදල්  ඩලයකපේ ප   ීරණය   ගි්ප  කන කමලීනර උද්ධ න   කන  ත් ද අග ක 

 ්ට පී සථ්මරණ කිරී  සබ එ ගි්ප ශ්රී කංකම ්ථිකයකපේ තකත්කණ රථිධන  සඳබම 

තබුකකී සකකසී   අණමුණු පකපථි.  

සකතයුී අංශපේ ංකතෑ  පබේු පර්ප උද්ධ න  පකටිකමලීනර ඉබ  ගි  ද2 උද්ධ න  

 කන  ත් ද අග ක  ්ට ප තක ස්ථමයී රනු ඇත්.  

හිතකර දේශීය සැපයුම් තත්ත්ව ද ේතුදවන් නිතර මිල උච්චාවචනය වන ආ ාර මිල 

ගණන් ප ළ යෑමත් සමඟ දකොළඹ පාරිද ෝගික මිල දර්ශකය (දකො.පා.මි.ද.) ස  ජාතික 

පාරිද ෝගික මිල දර්ශකය (ජා.පා.මි.ද.) මත පදනම් වූ මතුපිට උේධමනය අඩු තනි 

අගයක මට්ටමක් දක්වා අඛණ්ඩව මන්දගාමී විය. දම් අතර, ඉල්ලුම් පීඩන පාලනය වීම 

පිළිබිඹු කරමින් මූලික උේධමනය අඩු මට්ටමක පැවති අතර, උේධමන අදේක්ෂා 

්ථිකයක තථිපේෂය පදතමථිත්පී්පු ර 

2018   ක ම  ස 11 රක ද න න 
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අඛණ්ඩව ප ළ ගිදේය. දකදසේ දවතත්, දේශීය ඛනිජ දතල් නිෂ්පාදන, එල්.පී. ගෑස් ස  

කිරිපිටි සඳ ා මිල ඉ ළ නැැංවීදම් බලපෑම ද ේතුදවන් උේධමනදයහි තාවකාලික ඉ ළ 

යෑමක් දකටිකාලීනව අදේක්ෂා දකදර්. දකදසේ නමුත්, සැපයුම් අැංශදේ තාවකාලික 

මිල පීඩන ප ව යෑමත් ස  දේශීය ආ ාර සැපයුම තවදුරටත් වැඩිදියුණු වීමත් සමඟ, 

2018 වසදර් දදවන  ාගදේ දී අදේක්ෂිත මැදි තනි අගයක මට්ටදම් උේධමනය ස්ථායී 

වනු ඇතැයි අදේක්ෂා දකදර්. උේධමනය මැදිකාලීනව සියයට 4-6 ක ඉලක්කගත 

පරාසයක් තුළ පවතිනු ඇතැයි පුදරෝකථනය දකදර්. 

2018 රසපථි  ්ථිකයක රථිධන  ක්රමිකකර  ථම ත්්ත්තර   ත්තරනු ඇත්.  

2017 වසර තුළදී අඩු වර්ධන ක්රියාකාරිත්වයක් පැවතිය ද, දගෝලීය ආර්ථික කටයුතු 

ශක්තිමත් වීම ස  දේශීය තත්ත්ව වර්ධනය වීම මගින් 2018 වසර තුළදී ශ්රී ලැංකා 

ආර්ථිකය මධයස්ථ දලස යථා තත්ත්වයට පත්වනු ඇතැයි අදේක්ෂා දකදර්. ආර්ථිකදේ 

වර්ධන ප්රවණතා දපන්නුම් කරන දර්ශක මගින් පිළිබිඹු දකදරන පරිදි කෘෂිකාර්මික 

අැංශය ප්රමාණවත් දලස යථා තත්ත්වයට පත්වීම ස  කර්මාන්ත ස  දසේවා අැංශවල 

ය පත් වර්ධනය අඛණ්ඩව පැවතීමත් සමඟ ආර්ථික ක්රියාකාරිත්වය වර්ධනය වනු ඇත. 

අඛණ්ඩ රාජය මූලය කකා්රතා ක්රියාවලිය තුළින් වර්ධනය මත යම් බලපෑමක් ඇති වුවද 

මූලය විනය තුළින් ආර්ථිකය මත ඇති වන සාර්ව ආර්ථික ප්රතිලා  මගින් මැදිකාලීන 

තිරසාර වර්ධනය ත වුරු කරනු ඇත. අදේක්ෂිත වූ ාත්මක ප්රතිසැංස්කරණ ක්රියාත්මක 

කිරීම  ස  අදේක්ෂිත විදේශ ආදයෝජන ලැබීම් දමන්ම, අඩු උේධමන වාතාරවණයක් 

ස  තරගකාරී විනිමය අනුපාතිකයක් පවත්වා ගැනීම, මැදිකාලීනව, ආර්ථිකයට අත්කර 

ගත  ැකි ඉ ළ වර්ධන මට්ටම කරා ළඟා වීමට අවස්ථාව සලසා දදනු ඇතැයි 

අදේක්ෂිතය. 

2018 අපප්රේල්  ස ය  ක ක  මුදල් ප්රතිපත්තතිප ිහතකල් කිරී  සඳබම පකටිකමලීන පර ඳපතො  

පතොලී අනුතමතිපක ප්රතිපාමණ ද්වර ම.  

2018 අදප්රේල් මස සිදු කරන ලද ප්රතිපත්ති දපොලී අනුපාතිකය අඩු කිරීමට ප්රතිචාර 

දක්වමින්, එක්දින දපොලී අනුපාතික ප ළ දගොස්, පටු පරාසයකින් යුතු  ප්රතිපත්ති දපොලී 

අනුපාතික දකොරිදඩෝදේ මධයය ආසන්නදේ ස්ථාවරව පැවතිණි. දකටිකාලීන දපොලී 

අනුපාතික අඩුවීම අනුව, අදනකුත් දපොලී අනුපාතික, විදශේෂදයන්ම, ණය දපොලී 

අනුපාතික ඉදිරි කාලදේදී අඩු වනු ඇතැයි අදේක්ෂා දකදර්. 
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වාණිජ බැැංකු විසින් දපෞේගලික අැංශය දවත සපයන ලද ණය වර්ධනය අදේක්ෂිත 

මට්ටදම් පැවති නමුත්, උත්සව සමය ද ේතුදවන් 2018 මාර්තු මාසදේදී ඉ ළ ණය 

ඉල්ලුමක් දක්නට ලැබුණි.  2018 මාර්තු මස අවසානය සඳ ා වන දත්තවලට අනුව, 

දපෞේගලික අැංශය දවත සපයන ලද ණය ආර්ථිකදේ සියලු ප්රධාන අැංශ දවත ගලා 

යෑමක් දක්නට ලැබිණි. උත්සව සමය තුළ සිදු වූ ණය ප්රසාරණදයහි ප්රතිලලයක් දලස, 

2018 මාර්තු මාසදේදී පුළුල් මුදල් වර්ධනය සුළු වශදයන් ඉ ළ ගිදේය. දකදසේ නමුත්, 

2018 වසර අවසානය වන විට පුළුල් මුදල් වර්ධනය සියයට 15 ක පමණ මට්ටදම් ස්ථායී 

වනු ඇතැයි අදේක්ෂා දකදර්. 

දකඩි පගෝලී  මූකය ත්්ත්තර  ධයපේ ුවරද  දක සංිතත් රථිධන  ිව .  

2018 වසදර් පළමු මාස දදක තුළදී අපනයන ආදායම ඉ ළ යෑමත් සමඟ අපනයනවල 

ධනාත්මක වර්ධනය අඛණ්ඩව දක්නට ලැබිණි. දකදසේ වුවත්, රත්රන් ස  වා න 

ආනයන ද ේතුදවන් ආනයන වියදම අපනයන ආදායම අභිබවා ඉ ළ යෑදමහි 

ප්රතිලලයක් දලස දවළඳ හිඟය පුළුල් විය. රත්රන් ආනයන මත පනවන ලද තීරුබදු 

දවළඳ හිඟය යම්තාක් දුරකට අඩු කිරීම සඳ ා ස ාය වනු ඇතැයි අදේක්ෂා දකදර්. 

2018 වසදර් දම් දක්වා කාලය තුළදී සැංචාරක ඉපයීම් ස  විදේශ දසේවා 

නියුක්තිකයන්දේ දප්රේෂණ අඛණ්ඩව ඉ ළ ගිදේය. දැඩි දගෝලීය මූලය තත්ත්වවල 

බලපෑම  මුදේ, 2018 වසදර් දම් දක්වා කාලය තුළදී රාජය සුරැකුම්පත් දවළඳදපොදළේ 

විදේශ ආදයෝජනවල ශුේධ අඩුවීමක් වාර්තා කළ අතර, දකොළඹ දකොටස ්

දවළඳදපොදළහි ශුේධ ලැබීම් වාර්තා විය. දමම වර්ධනයන් මධයදේ, 2018 වසදර් 

අේ දර්ල් මස අවසානය වන විට ශ්රී ලැංකා ම  බැැංකුව දේශීය දවළඳදපොළ දවතින් ශුේධ 

පදනම මත එ.ජ. දඩොලර් මිලියන 458.5 ක විදේශ විනිමය මිලදී ගනු ලැබීය. 2018 

වසදර් අදප්රේල් මාසදේදී ජාතයන්තර ස්ෛවරීත්ව බැුමම්කරය සාර්ථකව නිකුත් කිරීම ස  

ම  බැැංකුව දේශීය දවළඳදපොළ දවතින් විදේශ විනිමය මිලදී ගැනීම් ද ේතුදවන් 2018 

අදප්රේල් මස අවසානය වන විට දළ නිල සැංත ත ප්රමාණය දමදතක් වාර්තා වූ ඉ ළම අගය 

වන එ.ජ. දඩොලර් බිලියන 9.9 ක් දක්වා ඉ ළ ගිදේය. 2018 වසදර් දම් දක්වා කාලය 

තුළදී එ.ජ. දඩොලරයට සාදේක්ෂව ශ්රී ලැංකා රුපියල සියයට 3.1 කින් අවප්රමාණය වී 

ඇත. එ.ජ. දඩොලරය ජාතයන්තර දවළඳදපොළ තුළ පුළුල් දලස ශක්තිමත් වීම පිළිබිඹු 

කරමින් අදප්රේල් මස අග  ාගදේදී ස  මැයි මස මුල් කාලදේදී දමම අවප්රමාණය වීම 

වැඩි වශදයන් සිදු විණි. විනිමය අනුපාතිකදයහි ඉ ළ උච්චාවචන මැඩපැවැත්වීම සඳ ා 
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ම  බැැංකුව දේශීය විදේශ විනිමය දවළඳදපොළ දවත මැදි ත් වූ අතර, එමගින් රුපියල 

ස්ථාවර වීමක් දම් වන විට දපන්නුම් කර ඇත.   

උද්ධ න   කන  ත් ද අග ක  ්ට පී ස්ථමරණ කිරී  සඳබම පතොලී අනුතමතිපක 

පනොපරනස්ර තර්තරම ගනු කකබී . 

දැනට පවතින වර්ධනයන් ස  ප්රධාන සාර්ව ආර්ථික විචලයවල පුදරෝකථන මත 

පදනම්ව, දැනට පවතින මුදල් ප්රතිපත්ති සථ්ාවරය දයෝගය බව ශ්රී ලැංකා ම  බැැංකුදේ 

මුදල් මණ්ඩලදේ අද ස විය. මෑතකාලීන දගෝලීය දවළඳදපොළ වර්ධනයන්, මෑතකදී සිදු 

කළ පරිපාලිත මිල දවනස්වීම් මගින් සාර්ව ආර්ථිකය මත ඇති වන බලපෑම ස  2018 

අදප්රේල් මස සිදු කළ ප්රතිපත්ති දපොලී අනුපාතිකය අඩු කිරීම මගින් ඇති වූ ආර්ථික 

බලපෑම ස  දවළඳදපොළ තත්ත්වයන් පිළිබඳ අධයයනය කිරීම සඳ ා තවදුරටත් කාලය 

අවශය වීම යන කරුණු මතද දමම තීරණය ගැනීම සඳ ා මුදල් මණ්ඩලය අවධානය 

දයොමු කදළේය.  

ක අනුව, මැදිකාලීනව උේධමනය මැදි තනි අගයක ස්ථාවර කිරීදම් ශ්රී ලැංකා ම  

බැැංකුදේ තීරණය අනුව යමින්, ම  බැැංකුදේ නිතය තැන්පතු ප සුකම් අනුපාතිකය 

(SDFR) ස  නිතය ණය ප සුකම් අනුපාතිකය (SLFR) දැනට පවතින මට්ටදම් පවත්වා 

ගැනීමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කදළේය.  

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ීරණය : ප්රතිපත්තතිප පතොලී අනුතමතිපක 
පනොපරනස්ර තරීර  

නිතය තැන්පතු ප සුකම් අනුපාතිකය (SDFR) සියයට 7.25 

නිතය ණය ප සුකම් අනුපාතිකය (SLFR) සියයට 8.50 
 

 

වයවසථ්ාපිත සැංත ත අනුපාතය (SRR) සියයට 7.50 

 
පත්ොණු රු ස බන: 

ම  බැැංකු අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්රජිතත් කුමාරස්වාමි ම තාදේ ප්රධානත්වදයන් අද දින 

(2018 මැයි 11) මධය න් 12.00 ට ශ්රී ලැංකා ම  බැැංකුදේ දජෝන් එක්ස්ටර් ජාතයන්තර 

සම්මන්ත්රණ ශාලාදේදී මාධය  මුවක් පැවැත්දේ.  

මීළඟ මුදල් ප්රතිපත්ති නිදේදනය 2018 ජුනි මස 29 වැනි දින නිකුත් කිරීමට නියමිතය. 
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ද්තත් ඇමුණු : 

සැංඛයා සට න 01: උේධමනය 

 මස   මථි-17 ජු ද-17 සකප්-17 පදසක-17 ජන-18 පතං-18  මථි-18 අපප්රේ-18 

 ු පි  උද්ධ න   

(රමථිෂික ක්වෂය   

% පරනස) 

දකො.පා.මි.ද. 
(2013=100) 

7.3 6.1 7.1 7.1 5.8 4.5 4.2 3.8 

ජා.පා.මි.ද.  
(2013=100) 

8.6 6.3 8.6 7.3 5.4 3.2 2.8 - 

මූිහක උද්ධ න  

(රමථිෂික ක්වෂය   

% පරනස) 

දකො.පා.මි.ද.  
(2013=100) 

7.3 5.1 6.0 4.3 3.5 3.5 3.4 3.5 

ජා.පා.මි.ද.  
(2013=100) 

7.0 4.1 4.6 2.7 2.1 2.0 1.9 - 

                                                                                                                             මූලය: ජනදල්ඛන  ා සැංඛයාදල්ඛන දදපාර්තදම්න්තුව  

 

 
සැංඛයා සට න 02: මුදල් අැංශදේ ප්රවණතා (තාවකාලික) 

දථිශක  
ප්ර මය   (රුපි ල් බිිහ න) රමථිෂික ක්වෂය   % පරනස   

 මථි-17 පදසක-17 ජන-18 පතං-18  මථි-18  මථි-17 පදසක-17 ජන-18 පතං-18  මථි-18 

සැංත ත මුදල් 892 940 930 938 997 12.7 9.8 12.3 10.7 11.8 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M2b) 5,677 6,308 6,378 6,451 6,607 20.0 16.7 16.8 16.2 16.4 

   ශුේධ විදේශීය වත්කම්  -371 122 128 116 106 15.6 152.6 138.9 131.3 128.6 

   ශුේධ දේශීය වත්කම්   6,049 6,187 6,251 6,335 6,500 17.0 9.8 8.0 7.0 7.5 

රජය දවත ලබා දුන් ශුේධ ණය 2,215 2,169 2,221 2,246 2,278 13.3 10.0 5.1 2.4 2.9 

       රාජය වයවසායන් සඳ ා ලබා 
දුන් ණය 

553 514 507 524 535 7.5 3.9 -2.2 -2.0 -3.3 

දපෞේගලික අැංශය දවත ලබා 
දුන් ණය 

4,375 4,822 4,863 4,922 5,044 20.4 14.7 15.2 14.6 15.3 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M4)  6,951 7,796 7,900 7,979 8,112 18.2 17.6 17.7 17.1 16.7 

                                                                                                                                                         මූලය: ශ්රී ලැංකා ම  බැැංකුව 
 

  



 6 

සැංඛයා සට න 03:  දපොලී අනුපාතික 

පතොලී අනුතමතිපක (%) 
2017  
පදසක.  

අරසමන   

2018  
ජන. 

අරසමන   

2018  
පතං. 

අරසමන   

2018  
 මථිු  

අරසමන   

2018  
අපප්රේල් 

අරසමන   

2018  
 ක ම 10 

න න  

ශ්රී කංකම  බ ංකංව පම ප්රතිපත්තතිප පතොලී අනුතමතිපක  

  

   

   නිතය තැන්පතු ප සුකම් අනුපාතිකය 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 

   නිතය ණය ප සුකම් අනුපාතිකය 8.75 8.75 8.75 8.75 8.50 8.50 

ංරිත් සම මනය ඒ්වෂය මුදල් අනුතමතිපක  (AWCMR) 8.15 8.15 8.12 8.41 7.86 7.87 

භමඩලයමගමණ බිල්ත්ත ඵකදම අනුතමතිපක  (ප්රමථමිකක 

පර ඳපතො ) 
 

  
   

   දින 91 7.69 - 8.24 8.17 8.10 8.11 

   දින 182 8.30 7.95 8.52 - - - 

   දින 364 8.90 8.90 9.59 9.69 9.59 9.65 

ය  අනුතමතිපක   
  

   

බරිත සාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාතිකය (AWPR) (සතිපතා)  11.55 11.04 11.43 11.55 11.21 11.45 

බරිත සාමානය ණය අනුපාතිකය (AWLR) 13.88 14.06 14.03 14.04 - - 

බරිත සාමානය නව ණය අනුපාතිකය (AWNLR) 14.31 14.07 14.11 14.25 - - 

ත්ක්පතු  අනුතමතිපක   
  

   

බරිත සාමානය තැන්පතු අනුපාතිකය (AWDR) 9.07 9.08 9.05 9.00 8.98 - 

බරිත සාමානය ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතිකය (AWFDR) 11.48 11.54 11.45 11.41 11.38 - 

බරිත සාමානය නව තැන්පතු අනුපාතිකය (AWNDR) 10.06 10.57 10.05 10.33 - - 

                                                                                                                                   මූලය: ශ්රී ලැංකා ම  බැැංකුව  

 


