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දිනය  2018 ජූලි මස 06 වැනි දින 

 

මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණය  2018 - අා  04 

ශ්රී කා ා මබ ංැාකුව ප්රතිපත්ති  වපොලී අනුපාති  දැනට පවතින මට්ටවේ 

පවත්වා ගනී 

ශ්රී කා ා මබ ංැාකුවේ මුදල් මණ්ඩකය, 2018 ජූලි මස 05 වැනි දින පැවති රැස්වීවේදී 

ප්රතිපත්ති වපොලී අනුපාති  දැනට පවතින මට්ටවේ පවත්වා ගැනීමට ීරරණය  වේය  

ඒ අනුව, නිතය තැන්පතු පබුක ේ අනුපාති ය (SDFR) සබ නිතය ණය පබුක ේ 

අනුපාති ය (SLFR), පිළිවවළින්, සියයට 7 25 සබ සියයට 8 50 මට්ටවේ පවීර  මුදල් 

මණ්ඩකවේ වමම ීරරණය මගින් මැදි ාලීනව උද්ධමනය මැදි තනි අගය  මට්ටවේ 

ස්ථාවර කිරීම සබ එමගින් ශ්රී කා ා ආර්ථි වේ තකත ර වර්ධනය සාබා දාය  වීමට 

අරමුණු ව වර්   

සැපයුේ අාශවේ තාව ාලි  පීඩන බමුවේ වුවද උද්ධමනය මැදි තනි අගය  මට්ටවේ 

ස්ථාවරව පැවතිණි  

වද්ශීය ඛනිජ වතල් නිෂ්පාදන මික ගණන් සබ අවනකුත් පරිපාලිත මික ගණන් ඉබළ 

නැාවීවේ ප්රතිලකයක් වකස සිදු වූ තාව ාලි  ඉබළ යෑේ බමුවේ වුවද ව ොළඹ 

පාරිව ෝගි  මික දර්ශ ය (ව ො පා මි ද ) සබ ජාති  පාරිව ෝගි  මික දර්ශ ය 
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(ජා පා මි ද ) අනුව මනිනු කංන මතුපිට උද්ධමනය අඩු තනි අගය  මට්ටවේ පැවතුණි  

මූලි  උද්ධමනය ද අඩු මට්ටම  පැවති අතර, උද්ධමන අවේක්ෂා තකත ර මට්ටම  

පැවතුණි  අඩු ලකදා  ාකවේදී වද්ශීය ආබාර සැපයුම මත ඇති වන පීඩන මගින් යේ 

මික ඉබළ යෑමක් ව ටි ාලීනව සිදු වුවද, ස්ථාවර උද්ධමන අවේක්ෂා සබ ුකදුුක 

ප්රතිපත්තිමය වවනස් ේ මගින් වසවර් ඉතිරි  ාකය තුළදී සබ මැදි ාලීනව උද්ධමනය 

අවේක්ෂිත මැදි තනි අගය  මට්ටවේ පවතිනු ඇතැයි අවේක්ෂිතය   

2018 වසවර් පළමු  ාර්තුව තුළදී ආර්ථි  වර්ධනය අඩු මට්ටම  පැවතුණි  

ජනවල්ඛන බා සාඛයාවල්ඛන වදපාර්තවේන්තුව මගින් ප්ර ාිතත තාව ාලි  

ඇස්තවේන්තු අනුව, 2017 වසර සාබා වූ සියයට 3 3   සාවශෝධිත වාර්ෂි  වර්ධනය 

බා සැසඳීවේදී ශ්රී කා ා ආර්ථි ය 2018 වසවර් පළමු  ාර්තුව තුළදී වාර්ෂි  කක්ෂයමය 

පදනම මත සියයට 3 2 කින් වර්ධනය විය  2018 වසවර් පළමු  ාර්තුව තුළ ආර්ථි  

වර්ධනය සාබා වස්වා සබ  ෘෂි ාර්මි  ආශ්රිත  ටයුතු ප්රධාන වශවයන් දාය  වූ 

අතර,  ර්මාන්ත ආශ්රිත  ටයුතුවක මධයස්ථ වර්ධනයක් වාර්තා විය  වයූබාත්ම  

ප්රතිසාස් රණ ්රියාත්ම  කිරීම සාබා වන රජවේ අඛණ්ඩ  ැපවීම මගින් රාජය 

මූකය ඒ ා්රතා ්රියාවලිය සිදුවන අතරම, මැදි ාලීනව ආර්ථි යට සිය වි ව මට්ටම 

 රා ළඟා වීමට සබාය වනු ඇතැයි අවේක්ෂා ව වර්  වගෝලීය ආර්ථි ය තිරසාරව 

යථා තත්ත්වයට පත්වීම මගින් වද්ශීය ආර්ථි  වර්ධනය සාබා සබාය වනු ඇතැයි 

අවේක්ෂිත අතර, පවතින අඩු උද්ධමන වාතාවරණය සබ වයෝගය වකස අගය  ළ 

නමයශීලී විනිමය අනුපාති යක් මගින් ද ඉබළ වර්ධනයට පබුක ේ සපයනු ඇතැයි 

අවේක්ෂිතය  

නාමි  සබ මූර්ත වපොලී අනුපාති  අඛණ්ඩව ඉබළ අගය  පැවති අතර, මුදල් 

සැපයුවේ වර්ධනය මන්දගාමී විය  

වද්ශීය මුදල් වවළා වපොවළතක පවතින තකඟ ද්රවශීකතා තත්ත්වවකට ප්රතිාාර දක්වමින් 

ව ටි ාලීන වපොලී අනුපාති  මෑත දී ඉබළ ගිවේය  ව ටි ාලීන රජවේ ුකරැකුේපත් 

මත ලකදා අනුපාති  මෑත  ාලීනව මිශ්ර බැසිරීමක් වපන්නුේ  ළ අතර, අවනකුත් 

වවළාවපොළ වපොලී අනුපාති  ඉබළ මට්ටේවක ස්ථායීව පැවතුණි  ුකදුුක විවට 

වවළාවපොළ වමවබයුේ  ටයුතු තුළින් ව ටි ාලීන ද්රවශීකතා තත්ත්වයට පිළියේ 

වයොදන අතරම, ශ්රී කා ා මබ ංැාකුවේ මධයස්ථ මුදල් ප්රතිපත්ති ස්ථාවරයට සබ 
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පවත්නා පබළ උද්ධමන වාතාවරණයට අනුරූපීව නාමි  බා මූර්ත වපොලී අනුපාති  

ක්රමවයන් පබළ යනු ඇතැයි අවේක්ෂා ව වර්  

වේ අතර, 2018 මැයි මාසවේදී පුළුල් මුදල් සැපයුවේ (M2b) වාර්ෂි  කක්ෂයමය වර්ධනය 

මන්දගාමී විය  2018 මාර්තු මාසවේදී දක්නට කද උත්සව සමය වේතුවවන් සිදු වූ ණය 

ප්රසාරණවයන් පුකව 2018 අවේල් සබ මැයි මාසවකදී වාණිජ ංැාකු විසින් වපෞද්ගලි  

අාශය වවත සපයන කද ණය වර්ධනය ද මන්දගාමී විය   

විවද්ශ අාශවේ ්රියා ාරිත්වය සාබා ඉබළ ගිය විවද්ශ විනිමය සාචිත තත්ත්වය වේතු 

විය   

අපනයන ආදායේ අඩු වීම සබ ඉබළ ගිය ආනයන වියදේතක ප්රතිලකයක් වකස 2018 

වසවර් පළමු මාස බතර තුළදී වවළා තකඟය පුළුල් විය  මෑත  ාලීන ආනයන ඉබළ යෑම 

සාබා වපෞද්ගලි  වාබන සබ රත්රන් ආනයන වැි  වශවයන් වේතු වූ අතර, රත්රන් 

ආනයන මත පනවන කද ීරරු ංදු වේතුවවන් එම ආනයන අඩු වනු ඇතැයි අවේක්ෂා 

ව වර්  2018 වසවර් වේ දක්වා  ාකය තුළදී සාාාර  ඉපැයීේ සබ විවද්ශ වස්වා 

නියුක්ති යන්වේ වේෂණ ධනාත්ම  වර්ධනයක් අඛණ්ඩව සිදු විය  දැි  වගෝලීය මූකය 

තත්ත්වවක ංකපෑම බමුවේ 2018 වසවර් වේ දක්වා  ාකය තුළදී රජවේ ුකරැකුේපත් 

වවළාවපොවළන් සබ ව ොළඹ ව ොටස් වවළාවපොවළතක ද්විීරයී  වවළාවපොවළන් මූකය 

ගකා යෑේ සිදු වූ නමුදු ව ොළඹ ව ොටස් වවළාවපොවළතක ප්රාථමි  වවළාවපොළ වවත වූ 

මූකය කැබීේ වේතුවවන් ව ොළඹ ව ොටස් වවළාවපොළ වවත වසවර් වේ දක්වා  ාකය 

තුළදී සමස්ත ශුද්ධ කැබීේ වාර්තා විය  වමම වර්ධනයන් මධයවේ 2018 වසවර් පළමු 

 ාගය වන විට ශ්රී කා ා මබ ංැාකුව වද්ශීය වවළාවපොළ වවතින් ශුද්ධ පදනම මත 

එ ජ  වඩොකර් මිලියන 141   විවද්ශ විනිමය මිකදී වගන ඇත  2018 වසවර් අවේල් 

මාසවේදී ජාතයන්තර ස්ෛවරීත්ව ංැුමේ රය සාර්ථ ව නිකුත් කිරීම, ජාතයන්තර 

මූකය අරමුදවකතක විස්ීරර්ණ ණය පබුක ම යටවත් පස් වන වාරි ය තකමිවීම, 

බේංන්වතොට වරාය ආවයෝජ යන් වවත පැවරීවමන් කද කැබීේ සබ 2018 වසවර් මුල් 

 ාකවේදී මබ ංැාකුව වද්ශීය වවළාවපොළ වවතින් විවද්ශ විනිමය මිකදී ගැනීම 

වේතුවවන් දළ නික සාචිත ප්රමාණය 2017 වසර අවසානය වන විට වාර්තා  රන කද 

එ ජ වඩොකර් බිලියන 8 0 බා සැසඳීවමදී 2018 ජුනි මස අවසානය වන විට එ ජ  වඩොකර් 

බිලියන 9 2 ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇතැයි ඇස්තවේන්තු ගත ව ොට ඇත  2018 වසවර් 

වේ දක්වා  ාකය තුළදී එ ජ  වඩොකරයට සාවේක්ෂව ශ්රී කා ා රුපියක සියයට 3 6 කින් 
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අවප්රමාණය වී ඇත  එ ජ  වඩොකරය ජාතයන්තර වවළාවපොළ තුළ පුළුල් වකස 

ශක්තිමත් වීම පිළිබිඹු  රමින් අවේල් මස අග  ාගවේ සිට වමම අවප්රමාණය වැි  

වශවයන් සිදු විණි  විවද්ශ විනිමය වවළාවපොවළතක අනිසි වාසි කංාගැනීවේ අරමුවණන් 

 ටයුතු කිරීම පාකනය කිරීම සබ විනිමය අනුපාති වයතක ඉබළ උච්ාාවාන 

මැඩපැවැත්වීම සාබා මබ ංැාකුව වද්ශීය විවද්ශ විනිමය වවළාවපොළ වවත මැදිබත් 

විය  

උද්ධමනය මැදි තනි අගය  මට්ටවේ ස්ථාවර කිරීම සාබා මුදල් ප්රතිපත්ති ස්ථාවරය 

වනොවවනස්ව පවත්වා ගනී. 

මෑත ාලීන වර්ධනයන් සබ ප්රධාන සාර්ව ආර්ථි  විාකයවක පුවරෝ ථන මත 

පදනේව, දැනට පවතින මුදල් ප්රතිපත්ති ස්ථාවරය අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීම වයෝගය 

ංව ශ්රී කා ා මබ ංැාකුවේ මුදල් මණ්ඩකවේ අදබස විය  වගෝලීය වවළාවපොළ 

වර්ධනයන් සබ එමගින් ඇති විය බැකි ංකපෑේ පිළිංා මබ ංැාකුව අවධානය වයොමු 

 රන අතර, වද්ශීය මූර්ත ආර්ථි   ටයුතු සමීපව අධයයනය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු 

 රනු කංයි  

ඒ අනුව, මබ ංැාකුවේ නිතය තැන්පතු පබුක ේ අනුපාති ය (SDFR) සබ නිතය ණය 

පබුක ේ අනුපාති ය (SLFR) දැනට පවතින මට්ටවේ පවත්වා ගැනීමට මුදල් මණ්ඩකය 

ීරරණය  වේය   

මුදල් ප්රතිපත්ති ීරරණය  ප්රතිපත්ති වපොලී අනුපාති  

වනොවවනස්ව පවීර  

නිතය තැන්පතු පබුක ේ අනුපාති ය (SDFR) සියයට 7 25 

නිතය ණය පබුක ේ අනුපාති ය (SLFR) සියයට 8 50 

  

වයවස්ථාපිත සාචිත අනුපාතය (SRR) සියයට 7 50 
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වතොරතුරු සටබන  

මබ ංැාකු අධිපති ආාාර්ය ඉන්ද්රජිතත් කුමාරස්වාමි මබතාවේ ප්රධානත්වවයන් අද දින 

(2018 ජූලි 06) මධයේන 12 00 ට ශ්රී කා ා මබ ංැාකුවේ වජෝන් එක්ස්ටර් ජාතයන්තර 

සේමන්ත්රණ ශාකාවේදී මාධය බමුවක් පැවැත්වේ   

මීළඟ මුදල් ප්රතිපත්ති නිවේදනය 2018 අවගෝස්තු මස 03 වැනි දින නිකුත් කිරීමට 

නියමිතය  
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දත්ත ඇමුණුම  

 

සාඛයා සටබන 01: මූර්ත ද වද් නි වේ වර්ධනය (තාව ාලි ) 

ආර්ථි  

 ටයුතු 

වාර්ෂි  කක්ෂයමය   වවනස 

2016 2017 2018 

වාර්ෂි  
පළමු 

 ාර්තුව 

වදවන 

 ාර්තුව 

වතවන 

 ාර්තුව 

සිේවන 

 ාර්තුව 
වාර්ෂි  

පළමු 

 ාර්තුව 

 ෘෂි ාර්මි  -3.8 -4.4 -3.1 -3.0 7.1 -0.8 4.8 

 ර්මාන්ත 5.8 3.7 5.6 5.3 4.1 4.6 0.9 

වස්වා 4.7 4.3 2.7 2.8 3.2 3.2 4.4 

ද වද් නි  4.5 3.4 3.0 3.2 3.5 3.3 3.2 

   මූලය: ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුව  

 

සාඛයා සටබන 02: උද්ධමනය 

මාසය වදසැ-17 ජන-18 වපං-18 මාර්-18 අවේ-18 මැයි-18 ජුනි-18 

මතුපිට උද්ධමනය  

(වාර්ෂි  කක්ෂයමය   

වවනස) 

ව ො පා මි ද  

(2013=100) 
7.1 5.8 4.5 4.2 3.8 4.0 4.4 

ජා පා මි ද   

(2013=100) 
7.3 5.4 3.2 2.8 1.6 2.1 - 

මූලි  උද්ධමනය 

(වාර්ෂි  කක්ෂයමය   

වවනස) 

ව ො පා මි ද   

(2013=100) 
4.3 3.5 3.5 3.4 3.5 3.2 3.4 

ජා පා මි ද   

(2013=100) 
2.7 2.1 2.0 1.9 1.9 1.7 - 

                                                                                                                         මූලය: ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුව   
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සාඛයා සටබන 03: මුදල් අාශවේ ප්රවණතා (තාව ාලි ) 

දර්ශ ය 

ප්රමාණය  (රුපියල් බිලියන) වාර්ෂි  කක්ෂයමය % වවනස   

ජන-18 වපං-18 මාර්-18 අවේ-18 මැයි-18 ජන-18 වපං-18 මාර්-18 අවේ-18 මැයි-18 

සාචිත මුදල් 930 938 997 1,000 973 12.3 10.7 11.8 12.9 13.2 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M2b) 6,378 6,451 6,607 6,692 6,671 16.8 16.2 16.4 16.8 15.0 

  ශුද්ධ විවද්ශීය වත් ේ  128 116 106 119 74 138.9 131.3 128.6 135.0 123.4 

  ශුද්ධ වද්ශීය වත් ේ   6,251 6,335 6,500 6,572 6,597 8.0 7.0 7.5 8.2 7.8 

රජය වවත කංා දුන් 

ශුද්ධ ණය 
2,221 2,246 2,278 2,322 2,324 5.1 2.4 2.9 5.3 3.8 

      රාජය වයවසායන් සාබා 

කංා දුන් ණය (අ) 
528 546 557 581 608 -1.5 -1.4 -2.6 0.8 4.8 

වපෞද්ගලි  අාශය වවත 

කංා දුන් ණය (අ) 
4,842 4,900 5,022 5,044 5,073 15.2 14.6 15.3 15.3 15.1 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M4)  7,900 7,979 8,112 8,218 8,207 17.7 17.1 16.7 16.8 15.1 

 (අ) සංල ෝධිේ                                 මූලය: ශ්රී ලං ා  හ ංකංව  

 

සාඛයා සටබන 04:  වපොලී අනුපාති  

 

වපොලී අනුපාති  (%) 
2017  

වදසැ   

අවසානයට 

2018  

මාර්  

අවසානයට 

2018  

අවේ  

අවසානයට 

2018  

මැයි 

අවසානයට 

2018    

ජුනි 

අවසානයට 

2018   

ජූලි 05 

දිනට 

ශ්රී කා ා මබ ංැාකුවේ ප්රතිපත්ති වපොලී අනුපාති   

  

   

   නිතය තැන්පතු පබුක ේ අනුපාති ය 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 

   නිතය ණය පබුක ේ අනුපාති ය 8.75 8.75 8.50 8.50 8.50 8.50 

ංරිත සාමානය ඒක්ෂණ මුදල් අනුපාති ය (AWCMR) 8.15 8.41 7.86 7.93 8.50 8 48 

 ාණ්ඩාගාර බිල්පත් ලකදා අනුපාති   (ප්රාථමි  

වවළාවපොළ) 

      

   දින 91 7.69 8.17 8.10 8.34 8.32 8.35 

   දින 182 8.30 - - 8.93 8.85 8.85 

   දින 364 8.90 9.69 9.59 9.62 9.39 9.43 

ණය අනුපාති         

ංරිත සාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාති ය (AWPR) 

(සතිපතා)  

11.55 11.55 11.21 11.42 11.33 - 

ංරිත සාමානය ණය අනුපාති ය (AWLR) 13.88 14.04 14.13 14.06 - - 

ංරිත සාමානය නව ණය අනුපාති ය (AWNLR) 14.31 14.25 14.29 14.15 - - 

තැන්පතු අනුපාති         

ංරිත සාමානය තැන්පතු අනුපාති ය (AWDR) 9.07 9.00 8.98 8.91 8.92 - 

ංරිත සාමානය ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWFDR) 

11.48 11.41 11.38 11.23 11.26 - 

ංරිත සාමානය නව තැන්පතු අනුපාති ය (AWNDR) 10.06 10.33 10.75 10.67 - - 

                                                                                                                                             මූලය: ශ්රී ලං ා  හ ංකංව   


