
1 

 

 
 

සන්නිවේදන වදපාර්තවේන්තුව 

30, ජනාධිපති මාවත, ව ොළඹ 01, ශ්රී කා ාව 

දුර ථන අා  : 2477424, 2477423, 2477418 

ෆැක්ස් : 2346257,  2477739 

ඊ-වේල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  

වවබ් අඩවිය  www.cbsl.gov.lk 
 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

නිකුත්  වේ ආර්ථි  පර්වේෂණ වදපාර්තවේන්තුව 
 

දිනය  2018 ඔක්වතෝබර් මස 02 වැනි දින 

 

මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණය  2018 - අා  06 

ශ්රී කා ා මබ බැාකුව ප්රතිපත්ති වපොී  අුපපාති  දැනට පවතින මට්ටවේ 

පවත්වා ගනී 

ශ්රී කා ා මබ බැාකුවේ මුදල් ම ඩකය, 2018 ඔක්වතෝබර් මස 01 වැනි දින පැවති 

රැස්වීවේදී ප්රතිපත්ති වපොී  අුපපාති  දැනට පවතින මට්ටවේ පවත්වා ගැනීමට 

තීරණය  වේය. ඒ අුපව, නිතය තැන්පතු පබුක ේ අුපපාති ය  (SDFR) සබ නිතය ණය 

පබුක ේ අුපපාති ය (SLFR), පිළිවවළින්, සියයට 7.25 සබ සියයට 8.50 මට්ටවේ පවතී.  

මැදි ාී නව උද්ධමනය මැදි තනි අගය  මට්ටවේ ස්ථායී කිරීම මගින් ආර්ථි  

වර්ධනයට සබාය  වීවේ අරමුණ ඇතිව දැනට පවත්නා සබ අවේක්ෂිත වද්ශීය සබ 

වගෝී ය ආර්ථි  වර්ධනයන් සැකකිල්කට ගනිමින් මුදල් ම ඩකය ඉබත තීරණයට එළඹී 

ඇත. 

එ.ජ. වඩොකරය අඛ ඩව ශක්තිමත් වීමත් සමඟම ජාතයන්තර වශවයන් දැඩි මුදල් 

ප්රතිපත්ති වාතාවරණයක් දක්නට බැකිය 

වෆඩරල් සාචිත බැාකුව විසින් ප්රතිපත්ති වපොී  අුපපාති  ඉබළ නැාවීමත් සමඟම 

එ.ජ. වඩොකරය ශක්තිමත් වීම සබ වපොී  අුපපාති  තවදුරටත් ඉබළ නාවුප ඇතැයි 
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පවතින අවේක්ෂා, නැඟී එන වවළඳවපොළ ආර්ථි  මත බකපෑේ ඇති  වේය. එයට 

ප්රතිාාර වශවයන්, විනිමය අුපපාති  මත සැකකිය යුතු පීඩනයක් පවතින නැඟී එන 

වවළඳවපොළ ආර්ථි  සිය ප්රතිපත්ති වපොී  අුපපාති  ඉබළ නැාවීම මගින් මුදල් 

ප්රතිපත්ති ස්ථාවරය දැඩි ව ොට ඇත. වේ අතර, ජාතයන්තර ඛනිජ වතල් මික 

ගණන්වක දැකිය බැකි ඉබළ යෑවේ ප්රවණතාව, වගෝී ය ආර්ථි ය මුහුණ පා ඇති 

අභිවයෝග තවදුරටත් තීව්ර කිරීමට වතතු විය බැකිය.   

විවද්ශීය අාශය මිශ්ර ්රියා ාරීත්වයක් වාර්තා  ළ අතර, විනිමය අුපපාති ය ඉබළ 

වේගයකින් අවප්රමාණය විය 

අපනයන වර්ධනයට වඩා ආනයන වර්ධනය වැඩි වීම වතතුවවන් 2018 වසවර් පළමු 

මාස බත තුළදී වවළඳ ගිණුවේ හිඟය තවදුරටත් පුළුල් විය. ඉන්ධන, රත්රන් සබ 

වපෞද්ගලි  භාවිතය සඳබා වමෝටර් රථ ආනයනය ඉබළ යෑම වතතුවවන් ආනයන 

වියදම සැකකිය යුතු වකස ඉබළ ගිවේය. වසර තුළදී සාාාර   ර්මාන්තය වැනි වස්වා 

ආශ්රිත කැම්ේ සැකකිය යුතු වකස ඉබළ යෑමක් සබ වගවුේ වේෂවේ මූකය ගිණුම 

ශක්තිමත් වීමක් සිදු වුවද, රජවේ ුකරැකුේපත් වවළඳවපොළ වවතින් විවද්ශ ආවයෝජන 

පිටතට  ගකායෑම වගවුේ වේෂය මත පීඩනයක් ඇති  වේය. එ.ජ. වඩොකරය ප්රධාන 

වශවයන් ශක්තිමත් වන පුකබිමක් තුළ ආනයන ඉබළ යෑම සබ ප්රාග්ධනය පිටතට 

ගකායෑම වතතුවවන් විනිමය අුපපාති ය මත සැකකිය යුතු පීඩනයක් ඇති විය.  

ඒ අුපව, ඉන්දියාව, පිලිපීනය සබ ඉන්දුනීසියාව වැනි  කාපීය වසුක රටවක දක්නට 

බැකි ආ ාරවයන්ම 2018 වසවර් ඔක්වතෝබර් මස 01 වැනි දින දක්වා  ාකය තුළ  

ශ්රී කා ා පිපියක එ.ජ. වඩොකරයට සාවේක්ෂව සියයට 7.7 කින් අවප්රමාණය විය. 2018 

සැේතැේබර් මස මුල් සති කිහිපය තුළදී විනිමය අුපපාති වයහි අක්රමවත් බැසිරීම 

පාකනය කිරීම සඳබා මබ බැාකුව විවද්ශ විනිමය වවළඳවපොළට මැදිබත් වීමට 

අමතරව, ශ්රී කා ා මබ බැාකුව සබ රජය විසින් වපෞද්ගලි  භාවිතය සඳබා වමෝටර් 

රථ ආනයනය මත ණයවර ලිපි විවෘත කිරීම සඳබා තැන්පතු අවශයතා පැනවීම, 

වතෝරාගත් අතයවශය වනොවන පාිභවභෝගි  භා ඩ ආනයන සඳබා මුදල් තැන්පතු 

අවශයතා පැනවීම සබ සබනදායී වාබන බකපත්ර තාව ාලි ව අත් හිටුවීවීම වැනි  

ප්රතිපත්තිමය ්රියාමාර්ග ගණනාවක් බඳුන්වා වදන කදී. වමම ්රියාමාර්ග තුළින් 

විවද්ශ විනිමය සඳබා වන ඉබළ ඉල්ලුම අඩු වුප ඇතැයි ද, එමගින් දැනටමත් විනිමය 

අුපපාති ය ස්ථාවර වීම මගින් වපනී යන ආ ාරයට වද්ශීය විවද්ශ විනිමය 

වවළඳවපොළ තුළ ඇති පීඩනය අවම වුප ඇතැයි ද අවේක්ෂා ව වර්. 
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වද්ශීය ආර්ථි ය මන්දගාමී වර්ධනයක් වාර්තා  ළ අතර, ඉදිිභවේදී වර්ධනය ඉබළ යුප 

ඇතැයි අවේක්ෂිතය 

ජනවල්ඛන සබ සාඛයාවල්ඛන වදපාර්තවේන්තුව විසින් ප්ර ාිතත තාව ාලි  

ඇස්තවේන්තු අුපව, 2018 වසවර් වදවන  ාර්තුවේදී ශ්රී කා ා ආර්ථි ය සියයට 3.7 

කින් වර්ධනය වී ඇති අතර, සියයට 3.2 ක් වකස වාර්තා වූ 2018 වසවර් පළමු  ාර්තුවේ 

වර්ධනය සියයට 3.5 ක් වකස සාවශෝධනය  ර ඇත. 2018 වසවර් වදවන  ාර්තුවේ 

වර්ධනය සඳබා වස්වා සබ  ෘෂි ාර්මි  අාශයවක ධනාත්ම  වර්ධනය වතතු වී ඇති 

අතර,  ර්මාන්ත අාශවයහි වර්ධනය අඩු මට්ටම  පැවතිණි. දැනට පවතින ආර්ථි  

වර්ධනයන් සබ පුවරෝ ථන අුපව, 2018 වසවර් පළමු භාගවේදී වාර්තා වූ අගයට වඩා 

ඉබළ අගයකින් වසවර් ඉතිිභ  ාර්තුවකදී ආර්ථි ය වර්ධනය වුප ඇතැයි අවේක්ෂිතය. 

අපනයන සබ ආවයෝජන සඳබා සබාය වීම සඳබා දැනට පවත්වා ගුප කබන 

තරග ාරී නමයශීී  විනිමය අුපපාති ය, අඩු උද්ධමන වාතාවරණය සබ වයූබාත්ම  

ප්රතිසාස් රණ ්රියාමාර්ග මැදි ාී න වශවයන් ඉබළ සබ තිරසාර වර්ධනයක් සඳබා 

සබාය වුප ඇතැයි අවේක්ෂා ව වර්. 

මෑත  ාී නව පැවති තාව ාලි  මික පීඩන බමුවේ වුවද උද්ධමනය සියයට 4-6 

ඉකක් ගත පරාසවයහි පවතී 

පිභපාලිත මික ගණන් ඉබළ නැාවීම සබ මික උච්ාාවාන සහිත ආබාර මික ගණන් 

ඉබළ යෑම වතතුවවන් පුකගිය මාසවකදී උද්ධමනවයහි තාව ාලි  ඉබළ යෑමක් 

වාර්තා වුවද, ප්රධාන වශවයන් ආබාර මික ගණන් පබළ යෑම වතතුවවන් මතුපිට 

උද්ධමනය 2018 සැේතැේබර් මාසවේදී අඩු විය. ව වස් වුවද, වද්ශීය ඛනිජ වතල් මික 

සබ අවනකුත් පිභපාලිත මික ගණන් තවදුරටත් සාවශෝධනය කිරීම වමන්ම, විනිමය 

අවප්රමාණය වීම වතතුවවන් ආනයනි  උද්ධමනය ඉබළ යෑම මගින් උද්ධමනය 

ව වරහි ඇතැේ පීඩන ඉදිිභ මාසවකදී ඇති විය බැකිය. ව වස් නමුත්, වමම 

තාව ාලි  පීඩන බමුවේ වුවද, ආබාර මික ගණන් පබළ යෑම සබ හිත ර පදනේ 

බකපෑම වතතුවවන් වසවර් ඉදිිභ  ාකය තුළ උද්ධමනය තවදුරටත් පබළ යා බැකිය. 

මැදි ාී න වශවයන් ුකදුුක ප්රතිපත්තිමය වවනස් ේ වතතුවවන් උද්ධමනය සියයට 4-6 

ඉකක් ගත පරාසය තුළ පවතිුප ඇතැයි අවේක්ෂා ව වර්.  
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වද්ශීය වවළඳවපොළ තත්ත්වයන් අුපව ව ටි ාී න වවළඳවපොළ වපොී  අුපපාති  

වවනස් වූ අතර, මුදල් ප්රසාරණය අඛ ඩව ක්රමවයන් මන්දගාමී විය 

වද්ශීය මුදල් වවළඳවපොළ තුළ පවතින හිඟ ද්රවශීකතා තත්ත්වයට ප්රතිාාර දක්වමින් 

ව ටි ාී න වපොී  අුපපාති  ඉබළ ගිය අතර, ප්රාථමි  සබ ද්විතීයී  වවළඳවපොළ 

රාජය ුකරැකුේපත් ලකදා අුපපාති  ද ඉබළ ගිවේය. තවද, වවළඳවපොළ වපොී  

අුපපාති , විවේෂවයන්ම විවිධ ණය වපොී  අුපපාති  අඛ ඩව ඉබළ මට්ටම  

පවතී. ඒ අුපව, මුදල් ප්රතිපත්තිය දැඩි වීවේ නැඹුපිවක් පිළිබිඹු  රමින්, ශ්රී කා ාවේ 

මූර්ත වපොී  අුපපාති  නැඟී එන වවළඳවපොළ ආර්ථි වකට වඩා තවදුරටත් ඉබළ 

මට්ටම  පවතී.  

වපෞද්ගලි  අාශය සඳබා සපයන කද ණය වර්ධනය තවදුරටත් මන්දගාමී වීම 

වතතුවවන් 2018 වසවර් අවගෝස්තු මාසවේදී පුළුල් මුදල් සැපයුවේ වර්ධනය අඩු විය. 

මුදල් සබ ණය ප්රසාරණවයහි වමම ප්රවණතා මගින් මුදල් අාශවයහි ඉබළ 

ස්ථාවරත්වයක් වපන්ුපේ ව වරන අතර, එය ආර්ථි වේ අවේක්ෂිත මැදි ාී න 

වර්ධනය බා සමගාමී වේ. තවද, 2018 වසවර් පළමු භාගය සඳබා වන දත්තවකට අුපව, 

ආර්ථි  ්රියා ාර ේ සඳබා ප්රමාණවත් මූකය සේපත් පවතින බව වපන්ුපේ  රමින් 

ආර්ථි වේ සියලු ප්රධාන අාශ වවත සපයන කද ණය ප්රමාණය ඉබළ ගිවේය. 

ප්රතිපත්ති වපොී  අුපපාති  වනොවවනස්ව පවතී  

දැනට පවත්නා සබ අවේක්ෂිත සාර්ව ආර්ථි  වර්ධනයන් මත පදනේව සබ 

ආර්ථි වේ පවත්නා අසමතුලිතතා, විවේෂවයන්ම විවද්ශ අාශය ස්ථාවර කිරීම සඳබා 

අුපගමනය  රන කද ්රියාමාර්ග සැකකිල්කට ගනිමින් දැනට පවතින මුදල් ප්රතිපත්ති 

ස්ථාවරය අඛ ඩව පවත්නා ගැනීම වයෝගය බව ශ්රී කා ා මබ බැාකුවේ මුදල් 

ම ඩකවේ අදබස විය. ඒ අුපව, මබ බැාකුවේ නිතය තැන්පතු පබුක ේ අුපපාති ය 

(SDFR) සබ නිතය ණය පබුක ේ අුපපාති ය (SLFR) දැනට පවතින මට්ටවේ පවත්වා 

ගැනීමට මුදල් ම ඩකය තීරණය  වේය.  
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මුදල් ප්රතිපත්ති තීරණය  ප්රතිපත්ති වපොී  අුපපාති  

වනොවවනස්ව පවතී  

නිතය තැන්පතු පබුක ේ අුපපාති ය (SDFR) සියයට 7.25 

නිතය ණය පබුක ේ අුපපාති ය (SLFR) සියයට 8.50 

  

වයවස්ථාපිත සාචිත අුපපාතය (SRR) සියයට 7.50 

 

වතොරතුපි සටබන  

මබ බැාකු අධිපති ආාාර්ය ඉන්ද්රජිතත් කුමාරස්වාමි මබතාවග් ප්රධානත්වවයන් අද දින 

(2018 ඔක්වතෝබර් 02) වප.ව. 11.30 ට ශ්රී කා ා මබ බැාකුවේ වජෝන් එක්ස්ටර් 

ජාතයන්තර සේමන්ත්රණ ශාකාවේදී මාධය බමුවක් පැවැත්වේ.  

මීළඟ මුදල් ප්රතිපත්ති නිවේදනය 2018 වනොවැේබර් මස 14 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 

වදවන 

 ාර්තුව 

 ෘෂි ාර්මි  -3.8 -4.4 -3.1 -3.0 7.1 -0.8 5.3 4.5 

 ර්මාන්ත 5.8 3.7 5.6 5.3 4.1 4.6 1.1 2.3 

වස්වා 4.7 4.3 2.7 2.8 3.2 3.2 4.8 4.8 

ද.වද්.නි. 4.5 3.4 3.0 3.2 3.5 3.3 3.5 3.7 

                                                                                                               මූකය  ජනවල්ඛන බා සාඛයාවල්ඛන වදපාර්තවේන්තුව 

සාඛයා සටබන 02: උද්ධමනය 

මාසය මාර්-18 ජුනි-18 ජූලි-18 අවගෝ-18 සැේ-18 

මතුපිට උද්ධමනය  

(වාර්ෂි  කක්ෂයමය   

වවනස) 

ව ො.පා.මි.ද. 

(2013=100) 4.2 4.4 5.4 5.9 4.3 

ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 2.8 2.5 3.4 2.5 - 

මූලි  උද්ධමනය 

(වාර්ෂි  කක්ෂයමය   

වවනස) 

ව ො.පා.මි.ද.  

(2013=100) 3.4 3.4 3.9 3.7 3.8 

ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 1.9 1.8 2.3 2.7 - 

                                                                                                         මූකය  ජනවල්ඛන බා සාඛයාවල්ඛන වදපාර්තවේන්තුව  

 

සාඛයා සටබන 03: මුදල් අාශවේ ප්රවණතා (තාව ාලි ) 

දර්ශ ය 

ප්රමාණය (පිපියල් බිලියන) වාර්ෂි  කක්ෂයමය % වවනස   

මාර්-18 ජුනි-18 ජූලි-18 අවගෝ-18 මාර්-18 ජුනි-18 ජූලි-18 අවගෝ-18 

සාචිත මුදල් 997 999 1,001 1,005 11.8 12.0 11.9 10.2 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M2b) 6,607 6,748 6,795 6,866 16.4 14.9 13.5 13.5 

  ශුද්ධ විවද්ශීය වත් ේ 106 101 172 167 128.6 141.1 237.1 433.1 

   ශුද්ධ වද්ශීය වත් ේ 6,500 6,646 6,624 6,700 7.5 8.6 8.4 9.8 

රජය වවත කබා දුන් 

ශුද්ධ ණය 2,278 2,273 2,226 2,272 2.9 1.7 (1.3) 1.5 

රාජය වයවසායයන් 

සඳබා කබා දුන් ණය  
557 619 636 639 (2.6) 8.5 19.7 22.6 

වපෞද්ගලි  අාශය 

වවත කබා දුන් ණය  
5,022 5,156 5,202 5,248 15.3 14.9 14.7 14.3 

පුළුල් මුදල් සැපයුම  (M4) 8,112 8,292 (අ) 8,333 8,403 16.7 14.8 (අ) 13.0 12.7 

(අ) සාවශෝධිත                                                                                                                           මූකය  ශ්රී කා ා මබ බැාකුව 
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සාඛයා සටබන 04:  වපොී  අුපපාති  

 

වපොී  අුපපාති  (%) 
2018  

මාර්. 

අවසානයට 

2018  

ජුනි 

අවසානයට 

2018  

ජූලි 

අවසානයට 

2018    

අවගෝ. 

අවසානයට 

2018   

සැේ. 

අවසානයට 

2018  

ඔක්. 1 

දිනට 

ශ්රී කා ා මබ බැාකුවේ ප්රතිපත්ති වපොී  අුපපාති   

  

   

   නිතය තැන්පතු පබුක ේ අුපපාති ය 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 

   නිතය ණය පබුක ේ අුපපාති ය 8.75 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 

බිභත සාමානය ඒක්ෂණ මුදල් අුපපාති ය (AWCMR) 8.41 8.50 8.46 7.92 8.40 8.42 

භා ඩාගාර බිල්පත් ලකදා අුපපාති   (ප්රාථමි  

වවළඳවපොළ) 
      

   දින 71 8.17 8.32 8.24 8.03 8.56 - 

   දින 182 - 8.85 8.74 8.60 - - 

   දින 364 9.69 9.39 9.27 8.99 9.51 - 

ණය අුපපාති         

බිභත සාමානය ප්රමුඛ ණය අුපපාති ය (AWPR) 

(සතිපතා)  
11.55 11.33 11.52 11.67 11.74 - 

බිභත සාමානය ණය අුපපාති ය (AWLR) 14.04 14.05 14.07 14.18 - - 

බිභත සාමානය නව ණය අුපපාති ය (AWNLR) 14.25 13.94 13.95 14.35 - - 

තැන්පතු අුපපාති         

බිභත සාමානය තැන්පතු අුපපාති ය (AWDR) 9.00 8.92 8.64 8.66 8.69 - 

බිභත සාමානය ස්ථාවර තැන්පතු අුපපාති ය 

(AWFDR) 
11.41 11.26 10.82 10.81 10.84 - 

බිභත සාමානය නව තැන්පතු අුපපාති ය (AWNDR) 10.33 10.57 10.43 10.24 - - 

                                                                                                                                                                                මූකය  ශ්රී කා ා මබ බැාකුව  


