
1 
 

 

සන්නිවේදන වදපාර්තවේන්තුව 
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කවබ් අඩවිය  www.cbsl.gov.lk 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

නිකුත් කවේ ආර්ථික පර්වේෂණ වදපාර්තවේන්තුව 
 

දිනය  2018 වනොවැේබර් මස 14 වැනි දින 

  

මුදල් ප්ර්තිපපත්තිප ිවවණණය: 2018 - අංක 07 

ශ්රී් කංකා මබ බැංකුවේ මුදල් මඩලයකය, 2018 වනොවැේබර් මස 13 වැනි දින 

පැවතිප රැස්වීවේ දී වාණිජ බැංකු වවතැතිප සියලුම රුපියල් තැන්පතු වගකීේ 

සඳබා අදාළ ව වස්ාාපිත සංිතත අුපපාතය (SRR) පබත වබළීමට තීණණය 

කවේය. වමම තීණණවයහි බකපෑම සමනය කිරීම සඳබා සබ සිය මධ්ය ස්ා 

මුදල් ප්ර්තිපපත්තිප ස්ාාවණය පවත්වා ගැීමම සඳබා ශ්රී් කංකා මබ බැංකුවේ 

නිත  තැන්පතු පබුකකේ අුපපාතිපකය (SDFR) පදනේ අංක 75 කින් සියයට 

8.00 දක්වාද නිත  ණය පබුකකේ අුපපාතිපකය (SLFR) පදනේ අංක 50 කින් 

සියයට 9.00 දක්වාද ඉබළ නැංවීමට මුදල් මඩලයකය තීණණය කවේය.  

මැදිකාලීනව උද්ධ්යමනය මැදි තනි අගයක මට්ටවේ ස්ාායී වකස පවත්වා 

ගැීමම මගින් ආර්ථිකයට සිය උපරිම වර්ධ්යන මට්ටමට ළඟා වීම සඳබා 
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සබාය වීවේ පුළුල් අණමුණ ඇතිපව, දැනට පවත්නා සබ අවේක්ෂිත වද්ශීය 

බා ිවවද්ශීය ආර්ථික වර්ධ්යනයන් වමන්ම, වද්ශීය මූක  වවළඳවපොළ 

තත්ත්වද පරීක්ෂාකාරී වකස සැකකිල්කට ගනිමින් මුදල් මඩලයකය ඉබත 

තීණණයට එළඹිවේය.  

වද්ශීය වවළඳවපොළ තුළ දැඩි මුදල් තත්ත්වයක් අඛඩලයව පැවතිපණි  

කේශීය මුදල් කවළඳකපොකළහි ඉහළ මට්ටම  සහ අඛණ්ඩව පැවති ද්රිවශීකතා හිඟය 

කේතුකවන් එක්දින කවන්කේසිවකට අමතරව ක ටි  ාලීන හා දිගු  ාලීන පදනම 

මත විවට කවළඳකපොළ  ටයුතු කිරීමට ශ්රී0 කා ා මහ ංැාවටවට සිදුවිය. දැනට 

පවත්නා ද්රිවශීකතා තත්ත්වය පිළිබිඹු  රමින් එක්දින කපොලී අනුපාති  ප්රවතිපත්ති 

කපොලී අනුපාති  ක ොරිකඩෝකේ ඉහළ සීමාව ආසන්නකේ පැවතීමට ඉඩ සකසන කදී. 

රාජඅ ුරැකවටේපත් කවළඳකපොළ ඵකදා අනුපාති  මෑත සතිවකදී සැකකිය යුතු කකස 

ඉහළ ගිය අතර, අකනවටත් කංොකහෝ කවළඳකපොළ කපොලී අනුපාති  නාමි  කමන්ම 

මූර්ත වශකයන් ඉහළ මට්ටේවක පැවතිණි.  

වාර්ෂි  කක්ෂ්යඅමය පදනම මත ුළුලල් මුදල් (M2b) වර්ධනය 2018 සැප්තැේංර් 

මාසකේ දී අඛණ්ඩව මන්දගාමී විය. ක කස් වුවද, අධි  ආනයන වියදේ සීමා කිරීම 

සඳහා ක්රිඅයාමාර්ග ගනු ඇතැයි යන අකප්ක්ෂ්යා ඇතිව, වඅාපාර විසින් ණය ගැනීේ වැඩි 

වශකයන් සිදු කිරීම කේතුකවන් වාණිජ ංැාවට කවතින් කපෞේගලි  අාශය කංා ගත් 

ණය ප්රවමාණය ඉහළ ගිය අතර, එය ඇතැේ විට ක ටි  ාලීන තත්ත්වයක් විය හැකිය. 

2018 වසකර් කතවන  ාර්තුව කතක් වන දත්තවකට අනුව, ආර්ථි කේ සියලු ප්රවධාන 

අාශ කවත සපයන කද ණය වර්ධනය වූ අතර, කපෞේගලි  ණය සහ අත්ති ාරේ 

සැකකිය යුතු කකස ඉහළ ගිකේය. රජය සහ ශ්රී0 කා ා මහ ංැාවටව විසින් ගනු කැ  

ක්රිඅයාමාර්ගවකට ප්රවතිාාර දක්වමින් කපෞේගලි  අාශය කවත සපයන කද ණය 

වර්ධනය යළිත් මන්දගාමී වී අකප්ක්ෂිත මට්ටමට ළඟාවනු ඇතැයි අකප්ක්ෂ්යා ක කර්. 
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උද්ධ්යමනය අඩු තනි අගයක් දක්වා අඩු ිවය  

ක ොළඹ පාරික ෝගි  මික දර්ශ ය (ක ො.පා.මි.ද.) සහ ජාති  පාරික ෝගි  මික 

දර්ශ ය (ජා.පා.මි.ද.) මත පදනේ වූ මතුපිට උේධමනය, ප්රවධාන වශකයන් නිතර මික 

උච්ාාවානය වන ආහාර මික ගණන් අඩු වීම කේතුකවන් අකප්ක්ෂිත මැදි තනි 

අගය  මට්ටමට වඩා අඩු විය. කපර වසරවකදී පවත්වා කගන යනු කැ  දැඩි මුදල් 

ප්රවතිපත්ති ස්ථාවරකයහි ංකපෑම කේතුකවන් මනාව පාකනය වූ උේධමන අකප්ක්ෂ්යා 

පිළිබිඹු  රමින් මූලි  උේධමනය ද අඛණ්ඩව පහළ මට්ටම  පැවතිණි. කමම 

වර්ධනයන් සමඟ කමම වසකර් ඉතිරි  ාකසීමාව තුළ මතුපිට උේධමනය පහළ තනි 

අගය  මට්ටකේ පවතිනු ඇතැයි ුළකරෝ ථනය  ර ඇති අතර, ුරදුුර ප්රවතිපත්ති 

ගැළපීේ සමඟ උේධමනය 2019 වසර තුළදී සහ ඉන්පුර  ාක සීමාව තුළ ඉකක් ගත 

සියයට 4-6 පරාසකයහි පවත්වා කගන යෑමට අකප්ක්ෂ්යා ක කර්.  

ිවවද්ශීය අංශවයහි ක්රිපයාකාරිත්වය සඳබා ිවවද්ශීය සබ වද්ශීය අංශවක 

ප්ර්වණතා  බකපා ඇත 

අපනයන ඉපැයීේවක වර්ධනය අබිංවා ආනයන වියදම අඛණ්ඩව ඉහළ යෑම 

කේතුකවන් 2018 වසකර් පළමු මාස නවය තුළදී කවළඳ හිඟය කපර වසකර් ඊට අදාළ 

 ාක පරිච්කේදයට සාකප්ක්ෂ්යව තවදුරටත් ුළුලල් විය. ක කස් කවතත්, මෑතදී ගනු 

කැ  ක්රිඅයාමාර්ග කමන්ම, ප්රවධාන විකේශ විනිමයට සාකප්ක්ෂ්යව ුපියක අවප්රවමාණය 

වීමට ප්රවතිාාර දක්වමින් ඉදිරි  ාකකේදී ආනයන වියදකේ මන්දගාමී වීමක් අකප්ක්ෂ්යා 

ක කර්. විකේශ ජාගම ගිණුකේ ක්රිඅයා ාරිත්වය සැකකිල්කට ගත්  ක, සාාාර  

 ටයුතු ආශ්රි ත ඉපැයීේ සහ විකේශ කස්වා නියුක්ති යන්කප කේ්ෂ්යණ කැීේ 

මන්දගාමී වීමක් දැකිය හැකි විය. මූකඅ ගිණුම තුළ, විකේෂ්යකයන්ම ජාතඅන්තර කපොලී 

අනුපාති  ඉහළ යෑම සහ කේශපාකන අවිනිේචිතතාව කේතුක ොටකගන රජකේ 

ුරැකවටේපත් කවළඳකපොළ සහ ක ොළඹ ක ොටස් කවළඳකපොළ තුළින්  විකේශ 

ආකයෝජන ඉවතට ඇදී යෑමක් දක්නට කැබිණ.  
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ඉහළ ආනයන වර්ධනය කමන්ම, එ.ජ. කඩොකරය ශක්තිමත් වීම කේතුකවන් 

මෑත ාලීනව සිදු වූ ප්රවාපධන පිටතට ගකායෑේ, විනිමය අනුපාති ය මත පීඩනයක් 

ඇති  කේය. විනිමය අනුපාති ය අවප්රවමාණය වීකේ කේගය මෑතදී මන්දගාමී වුවද, 

2018 වසකර් කනොවැේංර් 13 දක්වා  ාකය තුළ එ.ජ. කඩොකරයට සාකප්ක්ෂ්යව ශ්රී0 කා ා 

ුපියක සියයට 12.9 කින් අවප්රවමාණය විය. කේ අතර, රජය කද එ.ජ. කඩොකර් 

බිලියනය  දිගු ාලීන විකේශ විනිමය මූකඅ පහුර ම කේතුකවන් 2018 ඔක්කතෝංර් 

මස අවසානය වන විට දළ නික විකේශ සාචිත ප්රවමාණය  එ.ජ. කඩොකර් බිලියන 7.9 ක් 

වූ අතර, එය මාස 4.2   ආනයන ආවරණය  ර ගැනීම සඳහා ප්රවමාණවත් කේ.    

2018 වසවර්දී ආර්ථික වර්ධ්යනය අවේක්ෂිත මට්ටමට වයා අඩු වුප ඇතැයි 

අවේක්ෂා වකවර්. 

 නවතම ආර්ථි  දර්ශ වකට අනුව, මූර්ත ද.කේ.නි වර්ධනය 2018 වසකර්දී කංොකහෝ 

විට අකප්ක්ෂිත මට්ටමට වඩා අඩු වනු ඇත. ආර්ථි කේ අධිඉල්ලුමක් සහ ඉහළ 

උේධමනය ට කේතුවන තිරසාර කනොවන ක ටි ාලීන මුදල් සහ රාජඅ මූකඅ 

සානුංක මත රඳා පවතිනු  කවනුවට, ආර්ථි  වර්ධනය තිරසාර පදනමකින් ඉහළ 

නැාවීම සඳහා ආර්ථි  වර්ධනයට කේතුවන වනහාත්ම  ප්රවතිසාස් රණ ුළුලල් සහ 

විනිවිද ාවයකින් යුතු වැඩපිළිකවළක් යටකත් ක්රිඅයාත්ම  කිරීම අතඅවශඅ කේ.  

මුදල් ප්ර්තිපපත්තිප තීණණය වවළඳවපොළ වවත මධ්ය ස්ා බකපෑමක් ඇතිප කණුප 

ඇතැයි අවේක්ෂිතය 

උේධමනකයහි සහ ආර්ථි  වර්ධනකයහි දැනට පවතින සහ අකප්ක්ෂිත වර්ධනයන් 

කමන්ම, කේශීය මුදල් කවළඳකපොළ සහ විකේශ විනිමය කවළඳකපොළ තුළ පවතින 

තත්ත්වයන් සැකකිල්කට ගනිමින් දැනට පවතින මධඅස්ථ මුදල් ප්රවතිපත්ති ස්ථාවරය 

අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීම කයෝගඅ ංව 2018 කනොවැේංර් මස 13 වැනි දින පැවති 

ැකස්වීකේ දී ශ්රී0 කා ා මහ ංැාවටකේ මුදල් මණ්ඩකකේ අදහස විය. ක කස් නමුත්, 

කේශීය මුදල් කවළඳකපොළ තුළ පැවති ඉහළ සහ අඛණ්ඩ ද්රිවශීකතා හිඟය හමුකේ 

ප්රවතිපත්තිමය මැදිහත්වීම  අවශඅතාව පිළිංඳ මුදල් මණ්ඩකකේ අවධානය කයොමු වූ 
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අතර, ඒ අනුව වාණිජ ංැාවට කවතැති සියලුම ුපියල් තැන්පතු වගකීේ සඳහා අදාළ 

වන වඅවස්ථාපිත සාචිත අනුපාතය (SRR) දැනට පවතින සියයට 7.50 මට්ටකේ  සිට 

2018 කනොවැේංර් 16 වන දින පටන් ආරේ  වන මීළඟ සාචිත  ාකපරිච්කේදකේ සිට 

ංකපැවැත්කවන පරිදි සියයට 6.00 දක්වා ප්රවතිශතාා  1.50 කින් පහත කහළීමට මුදල් 

මණ්ඩකය තීරණය  කේය. වඅස්ථාපිත සාචිත අනුපාතය අඩු කිරීම මගින් සැකකිය 

යුතු තරේ ුපියල් ද්රිවශීකතාව ංැාවට පේධතිය කවත මුදා හැරීමට සහ එමගින් 

ංැාවටවක අරමුදල් පිරිවැය අඩුවනු ඇතැයි අකප්ක්ෂිතය. එකමන්ම, වඅවස්ථාපිත 

සාචිත අනුපාතය පහත කහළීකේ ංකපෑම සමනය කිරීම සහ මධඅස්ථ මුදල් 

ප්රවතිපත්ති ස්ථාවරය අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීම සඳහා වහාම ක්රිඅයාත්ම  වන පරිදි ශ්රී0 

කා ා මහ ංැාවටකේ ප්රවතිපත්ති කපොලී අනුපාති  ඉහළ නැාවීමට මුදල් මණ්ඩකය 

තීරණය  කේය. ඒ අනුව, ශ්රී0 කා ා මහ ංැාවටකේ මුදල් මණ්ඩකය, නිතඅ තැන්පතු 

පහුර ේ අනුපාති ය (SDFR) පදනේ අා  75 කින් සියයට 8.00 දක්වා ද සහ නිතඅ 

ණය පහුර ේ අනුපාති ය (SLFR) පදනේ අා  50 කින් සියයට 9.00 දක්වා ද ඉහළ 

නාවමින් ප්රවතිපත්ති කපොලී අනුපාති  ක ොරිකඩෝකේ පරතරය පදනේ අා  100 දක්වා 

අඩු කිරීමට  ටයුතු  රන කදී. කමම ප්රවතිපත්ති කවනස්කිරීේ මගින් කවළඳකපොළ තුළ 

තැන්පතු සහ ණය කපොලී අනුපාති  අතර පවතින පරතරය අඩු වනු ඇතැයි ද 

අකප්ක්ෂ්යා ක කර්.  

මුදල් ප්ර්තිපපත්තිප තීණණය: ව වස්ාාපිත සංිතත අුපපාතය 

අඩු කණන කද අතණ, ප්ර්තිපපත්තිප 

වපොලී අුපපාතිපක ඉබළ නංවන කදී.  

නිතඅ තැන්පතු පහුර ේ අනුපාති ය (SDFR) සියයට 8.00 

නිතඅ ණය පහුර ේ අනුපාති ය (SLFR) සියයට 9.00 

  

වඅවස්ථාපිත සාචිත අනුපාතය (SRR) සියයට 6.00 
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වතොණතුරු සටබන: 

මහ ංැාවට අධිපති ආාාර්ය ඉන්ද්රිජිතත් වටමාරස්වාමි මහතාකප ප්රවධානත්වකයන් අද 

දින (2018 කනොවැේංර් 14) ප.ව. 1.30 ට ශ්රී0 කා ා මහ ංැාවටකේ කජෝන් එක්ස්ටර් 

ජාතඅන්තර සේමන්්රරණ ශාකාකේදී මාධඅ හමුවක් පැවැත්කේ.  

මීළඟ මුදල් ප්රවතිපත්ති නිකේදනය 2018 කදසැේංර් මස 28 වැනි දින නිවටත් කිරීමට 

නියමිතය. 
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දත්ත ඇමුණුම: 

සංඛ ා සටබන 01: උද්ධ්යමනය 

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

මතුපිට උද්ධ්යමනය  

(වාර්ෂික කක්ෂ මය 

% වවනස) 

ක ො.පා.මි.ද. 

(2013=100) 4.2 4.4 5.4 5.9 4.3 3.1 

ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 2.8 2.5 3.4 2.5 0.9 - 

මූලික උද්ධ්යමනය 

(වාර්ෂික කක්ෂ මය 

% වවනස) 

ක ො.පා.මි.ද.  

(2013=100) 3.4 3.4 3.9 3.7 3.8 3.8 

ජා.පා.මි.ද.  

(2013=100) 1.9 1.8 2.3 2.7 3.1 - 

                                                                                                                මූකය: ජනකල්ඛන හා සාඛඅාකල්ඛන කදපාර්තකේන්තුව  

සංඛ ා සටබන 02: මුදල් අංශවේ ප්ර්වණතා (තාවකාලික) 

දර්ශකය 
ප්ර්මාණය (රුපියල් බිලියන) වාර්ෂික කක්ෂ මය % වවනස   

මාර්-18 ජුනි-18 අවගෝ-18 සැේ-18 මාර්-18 ජුනි-18 අවගෝ-18 සැේ-18 

සාචිත මුදල් 997 999 1,005 1,011 11.8 12.0 10.2 11.2 

ුළුලල් මුදල් සැපයුම  (M2b) 
6,607 6,748 6,866 6,933 16.4 14.9 13.5 13.1 

  ශුේධ විකේශීය වත් ේ 
106 101 167 8 128.6 141.1 433.1 (27.0) 

   ශුේධ කේශීය වත් ේ 
6,500 6,646 6,700 6,926 7.5 8.6 9.8 13.1 

රජය කවත කංා දුන් 

ශුේධ ණය 
2,278 2,273 2,272 2,427 2.9 1.7 1.5 9.2 

රාජඅ සාස්ථා සඳහා 

කංා දුන් ණය  
557 619 639 656 (2.6) 8.5 22.6 27.1 

කපෞේගලි  අාශය 

කවත කංා දුන් ණය  
5,022 5,156 5,248 5,356 15.3 14.9 14.3 15.4 

ුළුලල් මුදල් සැපයුම  (M4) 
8,112 8,292  8,403 8,502 16.7 14.8  12.7 12.5 

          මූකය: ශ්රී0 කා ා මහ ංැාවටව 
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සංඛ ා සටබන 03:  වපොලී අුපපාතිපක 

වපොලී අුපපාතිපක (%) 
2018  

මාර්. 

අවසානයට 

2018  

ජුනි 

අවසානයට 

2018    

අවගෝ. 

අවසානයට 

2018    

සැේ. 

අවසානයට 

2018   

ඔක්.  

අවසානයට 

2018  

වනොවැ.

13 දිනට 

ශ්රී් කංකා මබ බැංකුවේ ප්ර්තිපපත්තිප වපොලී 

අුපපාතිපක  

  

 

  

   නිතඅ තැන්පතු පහුර ේ අනුපාති ය 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25* 

   නිතඅ ණය පහුර ේ අනුපාති ය 8.75 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50** 

බරිත සාමාන  කක්ෂණ මුදල් අුපපාතිපකය 

(AWCMR) 
8.41 8.50 7.92 8.40 8.44 8.49 

භාඩලයාගාණ බිල්පත් ඵකදා අුපපාතිපක  

(ප්ර්ාාමික වවළඳවපොළ) 
      

   දින 91 8.17 8.32 8.03 8.56 9.48 9.65 

   දින 182 - 8.85 8.60 - 9.75 9.99 

   දින 364 9.69 9.39 8.99 9.51 10.39 10.89 

ණය අුපපාතිපක        

ංරිත සාමානඅ ප්රවමුඛ ණය අනුපාති ය (AWPR) 

(සතිපතා)  
11.55 11.33 11.67 11.74 12.25 11.95 

ංරිත සාමානඅ ණය අනුපාති ය (AWLR) 14.04 14.05 14.18 14.27 - - 

ංරිත සාමානඅ නව ණය අනුපාති ය (AWNLR) 14.25 13.94 14.35 14.22 - - 

තැන්පතු අුපපාතිපක        

ංරිත සාමානඅ තැන්පතු අනුපාති ය (AWDR) 9.00 8.92 8.66 8.69 8.73 - 

ංරිත සාමානඅ ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWFDR) 
11.41 11.26 10.81 10.84 10.78 - 

ංරිත සාමානඅ නව තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWNDR) 
10.33 10.57 10.24 9.72 - - 

                                                                                                                                                                              මූකය:  කා ා මහ ංැාවටව  

* 2018 කනොවැේංර් මස  14 වැනි දින සිට ංකපැවැත්කවන පරිදි සියයට 8.00 දක්වා ඉහළ නාවන කදී. 

** 2018 කනොවැේංර් මස 14   වැනි දින සිට ංකපැවැත්කවන පරිදි සියයට 9.00 දක්වා ඉහළ නාවන කදී. 

 

 

 


