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දිනය  2018 අව ෝස්තු මස 03 වැනි දින 

 

මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණය  2018 - අා  05 

ශ්රී කා ා මබ ංැාකුව ප්රතිපත්ති  වපොලී අනුපාති  දැනට පවතින මට්ටවේ 

පවත්වා  නී 

ශ්රී කා ා මබ ංැාකුවේ මුදල් මණ්ඩකය, 2018 අව ෝස්තු මස 02 වැනි දින පැවති 

රැස්වීවේදී ප්රතිපත්ති වපොලී අනුපාති  දැනට පවතින මට්ටවේ පවත්වා  ැනීමට 

තීරණය  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 පවතී. මුදල් මණ්ඩකවේ වමම තීරණය, මැදි ාලීන වශවයන්  උද්ධමනය  

මැදි තනි අ ය  මට්ටවේ ස්ථාවර කිරීම සබ එමගින්  ශ්රී කා ා ආර්ථි වේ  ඉබළ  

සබ තිරසාර  වර්ධනයක් පවත්වා  ැනීම සඳබා දාය  වීම යන මබ ංැාකුවේ  

අරමුණු බා අනුකූක වේ. මුදල් මණ්ඩකය වමම තීරණය වවත එළැඹීවේ දී දැනට  

පවත්නා සබ අවේක්ෂිත  වද්ශීය සබ ව ෝලීය ආර්ථි  වර්ධනයන් පුළුල් වකස  

සක ා ඇත.  
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අවිනිශ්චිතතාව ඉබළ යෑම මධයවේ වුවද ව ෝලීය ආර්ථි  වර්ධනය ශක්තිමත් 

වවමින් පවතී. 

ජාතයන්තර ූලකය අරමුදක විසින් ප්ර ාිතත වකෝ  ආර්ථි  දැක්වමහි (WEO, ජූලි 

2018) නවතම දත්ත අනුව, රටවල් අතර අසමතුලිත ආර්ථි  වර්ධනයක් 

පැවතියද, 2018 සබ 2019 වසර තුළදී ව ෝලීය ආර්ථි ය ශක්තිමත් වන ංව 

තබවුරු  ර ඇත. ඇවමරි ා එක්සත් ජනපදවේ සබ අවනකුත් ප්රධාන 

ආර්ථි වක මුදල් ප්රතිපත්ති දැි  කිරීම, එ.ජ. වඩොකරය ශක්තිමත් වීම, නැඟී එන 

වවළඳවපොළ ආර්ථි යන්වේ විනිමය අනුපාති  මත ඇති පීඩනය සබ 

ජාතයන්තර වවළඳ  ැටුේ ඉබළ යෑම යන අවදානේ ව ෝලීය ආර්ථි  වර්ධනය 

මත සෘණාත්ම ව ංකපානු ඇත. ඇතැේ නැඟී එන වවළඳවපොළ ආර්ථි  සිය  

මුදල් ප්රතිපත්ති දැි  කිරීම මඟින් සබ විනිමය අනුපාති  ුකදුුක වකස වවනස් 

වීමට ඉඩ සැකසීවමන් වමම අවදානේ තත්ත්ව සඳබා ප්රතිාාර දක්වා ඇත. 

2018 වදවන  ාර්තුව තුළදී වද්ශීය ආර්ථි වේ ක්රමි  වර්ධනයක් අවේක්ෂා 

ව වර්.  

ප්රධාන ආර්ථි  දර්ශ  සබ වර්තමාන පුවරෝ ථන අනුව, 2018 වසවර් වදවන 

 ාර්තුවේ සිට ශ්රී කා ා ආර්ථි වේ ූලර්ත වර්ධනවයහි ක්රමි  ඉබළ යෑමක් 

වාර්තා  රනු ඇතැයි අවේක්ෂා ව වර්. යබපත්  ාකගුණි  තත්ත්වයන්, 2018 

වසවර් වදවන භා ය තුළ  ෘෂි ර්මාන්තය ආශ්රිත රියා ාර ේ සබ ඒ ආශ්රිත 

 ර්මාන්ත මත හිත ර ංකපෑේ ඇති  රනු ඇතැයි ද,  එමගින් සමස්ත ආර්ථි  

වර්ධනයට සබාය වනු ඇතැයි ද අවේක්ෂිත අතර, ඒ සඳබා වස්වා සබ 

 ර්මාන්ත ආශ්රිත රියා ාර ේවක වර්ධනය ද දාය  වනු ඇත. අඛණ්ඩ රාජය 

ූලකය ඒ ාග්රතාව මධයවේ වුවද, තර  ාරී නමයශීලී විනිමය අනුපාති ය, අඩු 

උද්ධමන ාරී පරිසරය සබ අපනයන බා ආවයෝජන දිරි  ැන්වීම සඳබා වන 

ශක්තිමත් ප්රතිපත්ති රාමුවක් තුළින් සබාය කංමින් මැදි ාලීනව ආර්ථි ය සිය 

උපරිම නිෂ්පාදන මට්ටම  රා ළඟා වනු ඇතැයි පුවරෝ ථනය ව  වර්. 
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මෑත ාලීනව ඉබළ යෑමක් වාර්තා  ළ ද උද්ධමනය මැදි තනි අ ය  මට්ටවේ 

පවතී. 

2018 වපංරවාරි-ජුනි මාසවකදී අඩු තනි අ ය  පැවති වාර්ෂි  කක්ෂයමය 

මතුපිට උද්ධමනය 2018 ජූලි මාසවේදී අවේක්ෂා  රන කද ආ ාරවයන් ඉබළ 

ගිවේය. වද්ශීය ඛනිජ වතල් මික ඉබළ නැාවීම සබ මික උච්ාාවාන සහිත ආබාර 

මික  ණන් ඉබළ යෑම වමන්ම, පදනේ ංකපෑම වේතුවවන් මෑත ාලීනව ඇතිවූ 

තාව ාලි  මික පීඩන වේ සඳබා ප්රධාන වශවයන් වේතු විය. අව ෝස්තු 

මාසවේදී ද උද්ධමනය,  උද්ධමන ඉකක් ය වන සියයට 4-6 පරාසවයහි ඉබළ 

සීමාවේ පවතිනු ඇතැයි පුවරෝ ථනය ව වරන අතර, 2018 වසවර් වතවන 

 ාර්තුව අවසානය වන විට අස්වැන්න කැබීමත් සමඟ උද්ධමනය අඩු වනු ඇතැයි 

අවේක්ෂා ව වර්. ස්ථාවර යටිදැරි උද්ධමනය සබ ස්ථාවර වකස පාකනය වී ඇති 

උද්ධමන අවේක්ෂා මගින් මනාව පාකනය වූ සමස්ත ඉල්ලුේ පීඩන වපන්නුේ 

 රන අතර, එය මැදි ාලීනව උද්ධමනය මැදි තනි අ ය  පවත්වා  ැනීවේ 

පුවරෝ ථන සඳබා සබාය වනු ඇත. 

වව වළඳවපොවළහි අතිරික්ත රුපියල් ද්රවශීකතාව සඳබා ව ටි ාලීන වවළඳවපොළ 

වපොලී අනුපාති  ප්රතිාාර දක්වමින් පවතින අතර, මුදල් ප්රසාරණය අඛණ්ඩව 

ක්රමවයන් මන්ද ාමී විය. 

වද්ශීය මුදල් වවළඳවපොවළහි පවතින අතිරික්ත ද්රවශීකතා තත්ත්වයට ප්රතිාාර 

දක්වමින් ව ටි ාලීන වපොලී අනුපාති  අඩු වීමක් දක්නට කැබිණි. ප්රාථමි  සබ 

ද්විතීයී  වවළඳවපොළ රාජය ුකරැකුේපත් ලකදා අනුපාති  මෑත දී පබළ 

ගිවේය. වමම වර්ධනයන් බා සම ාමීව අවනකුත් වවළඳවපොළ වපොලී 

අනුපාති , විවශ්ෂවයන්ම ණය වපොලී අනුපාති  ඉදිරි  ාකවේදී අඩු වනු ඇතැයි 

ද එමගින් දැනට ණය  නුවන් මුහුණ වදන ඉබළ ූලර්ත වපොලී අනුපාති  අඩු 

වනු ඇතැයි ද අවේක්ෂිතය.  

වාණිජ ංැාකු විසින් වපෞද් ලි  අාශයට සපයන කද ණය වර්ධනය අඛණ්ඩව 

ක්රමවයන් අවේක්ෂිත මට්ට ම දක්වා මන්ද ාමී විය. වපෞද් ලි  අාශය වවත 
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සපයන කද ණය වර්ධනය මන්ද ාමී වීම වමන්ම ංැාකු අාශය විසින් රජයට 

සපයන කද ශුද්ධ ණය අඩු වීම වේතුවවන් 2018 ජුනි මාසවේදී සමස්ත මුදල් 

ප්රසාරණය ද මන්ද ාමී විය. මුදල් සබ ණය ප්රසාරණවයහි වමම ප්රවණතා ඉබළ 

ූලකය ස්ථාවරත්වයක් වපන්නුේ  රන අතර, එය ආර්ථි වේ අවේක්ෂිත 

මැදි ාලීන වර්ධන මාවත බා සමා ාමී වේ. 

විවද්ශීය අාශය මිශ්ර රියා ාරීත්වයක් වාර්තා  වේය. 

2018 වසවර් මැයි මාසවේදී අපනයන ආදායවමහි වර්ධනය, ආනයන වියදවමහි 

වර්ධනයට වඩා වැි  වීම වේතුවවන් වවළඳ හිඟය යේතාක් දුර ට අඩු විය. 

ජා ම ගිණුම ශක්තිමත් කිරීම සඳබා සබාය වවමින් 2018 වසවර් වේ දක්වා 

 ාකය තුළදී සාාාර  ඉපැයීේ සබ විවද්ශ වස්වා නියුක්ති යන්වේ වේෂණ 

අඛණ්ඩව වර්ධනය විය. රත්රන් සබ වමෝටර් රථ ආනයනවක ඉබළ වර්ධනය 

පාකනය සඳබා මෑත ාලීනව  නු කැබූ රියාමාර්  තුළින් ව වුේ තුකනය මත 

වවළඳ ගිණුවේ හිඟය මගින් ඇති වන පීඩනය අඩු වනු ඇතැයි අවේක්ෂා ව වර්. 

වේ අතර, අවනකුත් නැඟී එන වවළඳවපොළ ආර්ථි  තුළ දක්නට කැබුණු පරිදි 

රජවේ ුකරැකුේපත් වවළඳවපොළ තුළ විවද්ශ ආවයෝජන පිටතට  කා යෑමක් 

වාර්තා විය. ව ොළඹ ව ොටස් වවළඳවපොවළහි ද්විතීයී  වවළඳවපොළ වවතින් 

ප්රාේධන  කා යෑේ වාර්තා වුව ද, ප්රාථමි  වවළඳවපොළ තුළ  නුවදනු 

වේතුවවන් ව ොළඹ ව ොටස් වවළඳවපොළ වවත ශුද්ධ කැබීේ වාර්තා විය. එ.ජ. 

වඩොකරය ජාතයන්තර වවළඳවපොළ තුළ පුළුල් වකස ශක්තිමත් වීම පිළිබිු 

 රමින් 2018 වසවර්  අවේල් මස අ  භා වේ සිට විනිමය අනුපාති ය මත යේ 

පීඩනයක් ඇති වුවද, 2018 වසවර් ජූලි මස අවසානය වන විට විනිමය 

අනුපාති ය අවප්රමාණය වීවේ පීඩනය යේතාක් දුර ට අඩු විය. වමම 

වර්ධනයන් පිළිබිු  රමින් 2018 වසවර් වේ දක්වා  ාකය තුළදී එ.ජ. වඩොකරයට 

එවරහිව ශ්රී කා ා රුපියක සියයට 4.2 කින් අවප්රමාණය වී ඇත. වමම වර්ධනයන් 

මධයවේ, 2018 වසවර් ජූලි මස අවසානය වන විට ශ්රී කා ා මබ ංැාකුව වද්ශීය 

වවළඳවපොළ වවතින් ශුද්ධ පදනම මත එ.ජ. වඩොකර් මිලියන 133.9   විවද්ශ 

විනිමය මිකදී  නු කැබීය. දළ නික සාචිත ප්රමාණය, 2017 වසර අවසානය වන විට 
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වාර්තා  රන කද එ.ජ. වඩොකර් බිලියන 8.0 බා සැසඳීවේදී 2018 ජූලි මස 

අවසානය වන විට එ.ජ. වඩොකර් බිලියන 8.4 ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇතැයි 

ඇස්තවේන්තු  ත ව ොට ඇත.  

ප්රතිපත්ති වපොලී අනුපාති  දැනට පවත්නා මට්ටවේ පවත්වා  නු කැවබ්.   

පවතින සබ අවේක්ෂිත සාර්ව ආර්ථි  වර්ධනයන් මත පදනේව දැනට පවතින මුදල් 

ප්රතිපත්ති ස්ථාවරය අඛණ්ඩව පවත්වා  ැනීම වයෝ ය ංව ශ්රී කා ා මබ ංැාකුවේ 

මුදල් මණ්ඩකවේ අදබස විය. ඒ අනුව, මබ ංැාකුවේ නිතය තැන්පතු පබුක ේ 

අනුපාති ය (SDFR) සබ නිතය ණය පබුක ේ අනුපාති ය (SLFR) දැනට පවතින 

මට්ටවේ පවත්වා  ැනීමට මුදල් මණ්ඩකය තීරණය  වේය.  

මුදල් ප්රතිපත්ති තීරණය  ප්රතිපත්ති වපොලී අනුපාති  

වනොවවනස්ව පවතී  

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 

 

වතොරතුරු සටබන  

මබ ංැාකු අධිපති ආාාර්ය ඉන්ද්රජිතත් කුමාරස්වාමි මබතාවේ ප්රධානත්වවයන් අද දින 

(2018 අව ෝස්තු 03) වප.ව. 11.30 ට ශ්රී කා ා මබ ංැාකුවේ වජෝන් එක්ස්ටර් ජාතයන්තර 

සේමන්ත්රණ ශාකාවේදී මාධය බමුවක් පැවැත්වේ.  

මීළඟ මුදල් ප්රතිපත්ති නිවේදනය 2018 සැේතැේංර් මස 28 වැනි දින නිකුත් කිරීමට 

නියමිතය. 
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දත්ත ඇමුණුම  

 

සාඛයා සටබන 01: උද්ධමනය 

මාසය මාර්-18 අවේ-18 මැයි-18 ජුනි-18 ජූලි-18 

මතුපිට උද්ධමනය  

(වාර්ෂි  කක්ෂයමය   

වවනස) 

ව ො.පා.මි.ද. 

(2013=100) 
4.2 3.8 4.0 4.4 5.4 

ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 2.8 1.6 2.1 2.5 - 

ූලලි  උද්ධමනය 

(වාර්ෂි  කක්ෂයමය   

වවනස) 

ව ො.පා.මි.ද.  

(2013=100) 3.4 3.5 3.2 3.4 3.9 

ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 1.9 1.9 1.7 1.8 - 

                                                                                                           මූලය: ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුව   

 

 

 

සාඛයා සටබන 02: මුදල් අාශවේ ප්රවණතා (තාව ාලි ) 

දර්ශ ය 

ප්රමාණය (රුපියල් බිලියන) වාර්ෂි  කක්ෂයමය % වවනස   

මාර්-18 අවේ-18 මැයි-18 ජුනි-18 මාර්-18 අවේ-18 මැයි-18 ජුනි-18 

සාචිත මුදල් 997 1,000 973 999 11.8 12.9 13.2 12.0 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M2b) 6,607 6,692 6,671 6,748 16.4 16.8 15.0 14.9 

  ශුද්ධ විවද්ශීය වත් ේ  106 119 74 101 128.6 135.0 123.4 141.1 

  ශුද්ධ වද්ශීය වත් ේ   6,500 6,572 6,597 6,646 7.5 8.2 7.8 8.6 

රජය වවත කංා දුන් 

ශුද්ධ ණය 
2,278 2,322 2,324 2,273 2.9 5.3 3.8 1.7 

      රාජය වයවසායන් සඳබා 

කංා දුන් ණය  
557 581 608 619 -2.6 0.8 4.8 8.5 

වපෞද් ලි  අාශය වවත 

කංා දුන් ණය  
5,022 5,044 5,073 5,156 15.3 15.3 15.1 14.9 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M4)  8,112 8,218 8,207 8,244 16.7 16.8 15.1 14.2 

                                                                                                                                මූලය: ශ්රී ලං ා  හ ංකංව  
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සාඛයා සටබන 03:  වපොලී අනුපාති  

 

වපොලී අනුපාති  (%) 
2018  

මාර්. 

අවසානයට 

2018  

අවේ. 

අවසානයට 

2018  

මැයි 

අවසානයට 

2018    

ජුනි 

අවසානයට 

2018   

ජූලි 

අවසානයට 

2018 

අව ෝ.2 

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 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 

ංරිත සාමානය ඒක්ෂණ මුදල් අනුපාති ය (AWCMR) 8.41 7.86 7.93 8.50 8.46 8.34 

භාණ්ඩා ාර බිල්පත් ලකදා අනුපාති   (ප්රාථමි  

වවළඳවපොළ) 

      

   දින 91 8.17 8.10 8.34 8.32 8.24 8.17 

   දින 182 - - 8.93 8.85 8.74 - 

   දින 364 9.69 9.59 9.62 9.39 9.27 9.23 

ණය අනුපාති         

ංරිත සාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාති ය (AWPR) 

(සතිපතා)  

11.55 11.21 11.42 11.33 11.44 (අ)  - 

ංරිත සාමානය ණය අනුපාති ය (AWLR) 14.04 14.13 14.06 14.05 - - 

ංරිත සාමානය නව ණය අනුපාති ය (AWNLR) 14.25 14.29 14.15 13.94 - - 

තැන්පතු අනුපාති         

ංරිත සාමානය තැන්පතු අනුපාති ය (AWDR) 9.00 8.98 8.91 8.92 8.64 - 

ංරිත සාමානය ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWFDR) 

11.41 11.38 11.23 11.26 10.82 - 

ංරිත සාමානය නව තැන්පතු අනුපාති ය (AWNDR) 10.33 10.75 10.67 10.57 - - 

(අ) 2018 ජූලි 26  න දිනට ංරිේ සා ානය ්රමුඛඛ යය අුපරාික ය (සිකරේා)                                                               මූලය: ශ්රී ලං ා  හ ංකංව   


