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සන්නිවේදන වදපාර්තවේන්තුව 
30, ජනාධිපති මාවත, ක ොළඹ 01, ශ්රී  කා ාව 

දුර ථන අා  : 2477424, 2477423, 2477418 

ෆැක්ස් : 2346257,  2477739 

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

කවබ් අඩවිය  www.cbsl.gov.lk 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

නිකුත් කවේ ආර්ථික පර්වේෂණ වදපාර්තවේන්තුව 
 

දිනය  2018 වදසැේබර් මස 28 වැනි දින 

  

මුදල් ප්ර්තිපපත්තිප ිවවණණය: 2018 - අංක 08 

ශ්රී් කංකා මබ බැංකුවේ මුදල් මඩලයකය, 2018 වදසැේබර් මස 27 වැනි දින පැවතිප 

රැස්වීවේ දී ප්ර්තිපපත්තිප වප ී  අුපපාතිපක දැන  පවතිපන ම්ට වේ පවත්වා 

ගැනීම  තීණණය කවේය. ඒ අුපව, නිතප තැන්පතු පබුකකේ අුපපාතිපකය 

(SDFR) සබ නිතප ණය පබුකකේ අුපපාතිපකය (SLFR), පිළිවවළින්, සියය  8.00 

සබ සියය  9.00 ම්ට වේ පවතී. මැදිකාී නව උද්ධමනය මැදි තනි අගයක 

ම්ට වේ ස්ථායී වකස පවත්වා ගැනීම මගින් ආර්ථිකය  සිය ිවභව වර්ධන 

ම්ට ම  ළඟාවීම සඳබා සබාය වීවේ අණමුණ ඇතිපව, දැන  පවත්නා සබ 

අවේක්ෂිත වද්ශීය ආර්ථිකවේ, වද්ශීය මූකප වවළඳවප වේ වමන්ම වගෝී ය 

ආර්ථිකවේ වර්ධනයන් මුදල් මඩලයකය සැකකිල්ක  ගුප කැබීය.  

 



2 
 

2018 වසවර් තුන්වන කාර්තුවේදී ද ආර්ථික වර්ධනය අඩු ම්ට මක පැවතුණි 

ජනකල්ඛන හා සාඛයාකල්ඛන කෙපාර්තකේන්තුව මගින් ප්රු ාිතත තාව ාික  

ඇස්තකේන්තු අනුව, 2018 වසකර් කෙවන  ාර්තුව සඳහා වූ සියයට 3.6   සාක ෝධිත 

වාර්ෂි  කක්ෂ්යයමය වර්ධනය හා සැසඳීකේ දී ශ්රී  කා ා ්ර්කය ය 2018 වසකර් කතවන 

 ාර්තුව තුළ දී වාර්ෂි  කක්ෂ්යයමය පෙනම මත සියයට 2.9 ක් වූ මට්ටම  අඩු මූර්ත 

ෙ.කේ.නි. වර්ධනයක් වාර්තා  කේය. නවතම ්ර්කය  ෙර්   සහ අකනකුත් ්ර්කය  

ප්රුවතතාවන් අනුව, 2018 වසකර් සිව්වන  ාර්තුකව්දී ෙ මූර්ත ෙ.කේ.නි. වර්ධනය පහළ 

අගයක් ගනු ඇති අතර, 2019 වසකර් සිට ්ර්කය  වර්ධනය ක්රදමික ව හහළ යනු ඇත. 

අඛණ්ඩව පැවති කමම අඩු ්ර්කය  වර්ධනය, පුළුල් වුේහාත්ම  ප්රුතිසාස් රත 

ප්රුමාෙයිනන් කතොරව ්රි9යාත්ම  ිනමේකේ අව යතාවය නැවත අවධාරතය  රනු කබයි.  

ඉබළ වවළඳවප ළ වප ී  අුපපාතිපක සබ හිඟ රුපියල් ද්ර වශීකතාවක් පැවතිපය ද,  

වපෞද්ගලික අංශවේ ණය වර්ධනය ඉබළ ගිවේය 

2018 කනොවැේබර් මස මුෙල් ප්රුතිපත්ති විවරතය මගින් වයවස්ථාිතත සාිතත අනුපාතය 

පහළ ෙැමීමත් සමඟ රුිතයල් බිිකයන 90   පමත රුිතයල් ද්රවවීලකතාවක් බැාකු අා යට 

එ තු විය. ක කස් කවතත්, හන් අනතුරුව ද්රවවීලකතා ිඟඟය වර්ධනය වූ අතර, සුදුසු පරිදි 

එක්දින, ක ටි ාලීන හා දිගු ාලීන පෙනමිකන් ද්රවවීලකතා  ළමනා රතය ිනමේම සඳහා 

මහ බැාකුව සිය විවට කවළඳකපොළ  ටයුතු පමේක්ෂ්යා ාමේ කකස අඛණ්ඩව සිදු  කේය. 

හහළ තය වර්ධනය සහ විකේ  විනිමය කවළඳකපොළ වර්ධනයන් තුළ, මුෙල් කවළඳ කපොළ 

එක්දින කපොලී අනුපාති  ප්රුතිපත්ති කපොලී අනුපාති  ක ොරිකඩෝකව් හහළ සීමාව 

්සන්නකේ පවත්වා කගන ගිකේය. අකනකුත් කවළඳකපොළ කපොලී අනුපාති  නාමික  සහ 

මූර්ත ව කයන් තවදුරටත් හහළ මට්ටේවක පැවතිණි. 

හහළ ගිය අරමුෙල් ිතරිවැය සහ ෙැඩි ද්රවවීලකතා තත්ත්වයන් පැවතියෙ, අධි  ්නයන 

වර්ධනය පාකනය ිනමේම සඳහා රජය සහ මහ බැාකුව විසින් ගනු කබන ්රි9යාමාර්ග 

ිතළිබඳ අකප යක්ෂ්යාකවන් යුතුව කප ේගික  අා ය විසින් තය කබා ගැීමම වැඩි ව කයන් සිදු 

ිනමේම ිනසියේ දුර ට ිතළිබිඹු  රමිකන් වාර්ෂි  කක්ෂ්යයමය පෙනම මත කප ේගික  අා ය 
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කබා ගත් තය ප්රුමාතය 2018 වසර සැප්තැේබර් මාසකේ සිට හහළ ගිකේය. ක කස් 

කවතත්, බැාකු අා කේ ශුේධ විකේ  වත් ේ පහළ යෑමත් සමඟ පුළුල් මුෙල් සැපයුකමිඟ 

(M2b) වාර්ෂි  කක්ෂ්යයමය වර්ධනය අකප්ක්ෂිත මට්ටකේ පැවතිණි. 

වකටි කාී නව උද්ධමන අවේක්ෂා හිතකණ ම්ට මක පවතී 

ජාති  පාරික ෝගි  මිකක ෙර්  ය (ජා.පා.මික.ෙ) සහ ක ොළඹ පාරික ෝගි  මිකක ෙර්  ය 

 (ක ො.පා.මික.ෙ) මත පෙනේ වූ මතුිතට උේධමනය අඩු තනි අගය  මට්ටකේ පැවතිණි. 2018 

වසකර් කේ ෙක්වා  ාකය තුළ දී මූික  උේධමනය ෙ පහළ මට්ටම  පැවතිණි. මෑත  දී 

සිදු ළ ඛනිජ කතල් මිකක ගතන් හා කතෝරාගත් පරිපාිකත මිකක ගතන් අඩු ිනමේම, විකේෂ්ය 

 ාණ්ඩ බදු හා විදුික සාකේ  බදු අඩු ිනමේම කමන්ම, ෙැනට යථා තත්ත්වයට පත්කවමිකන් 

තිකබන  ෘෂි  ාර්මික  අා ය යන  රුණු ක ටි ාලීනව උේධමනය මත ිඟත ර බකපෑේ 

ඇති රනු ඇතැයි අකප්ක්ෂිතය. නිතර කවනස්වන කගෝලීය කවළඳ  ාණ්ඩ මිකක ගතන්, 

අනකප්ක්ෂිත  ාකගුණි  රටා කේතුකවන් කේීලය සැපයුේ ොමයට ඇති වියහැින බකපෑේ 

සහ මෑත මාස වකදී සිදු වූ රුිතයක අවප්රුමාතය වීම මගින් කේීලය මිකක ගතන් ක කරිඟ 

ඇති වියහැින බකපෑම උේධමන අකප්ක්ෂ්යා ක කරිඟ අවොනේ ාමේ තත්ත්වයක් ඇති 

 රයි. වර්තමාන උේධමන පුකරෝ ථන වකට අනුව, 2019 වසකර්දී උේධමනය සාමානය 

ව කයන් සියයට 5  ට වඩා අඩු මට්ටම  පවතිනු ඇති අතර, හන්පසුව කයෝගය 

ප්රුතිපත්ති කවනස් ිනමේේ සමඟ උේධමනය සියයට 4-6 පරාසය  ස්ථායි වනු ඇතැයි 

 අකප්ක්ෂිතය.  

    

ිවවද්ශීය අංශය වගෝී ය සබ වද්ශීය අභිවයෝගයන් සඳබා අඛඩලයව මුහුණ 

වදමින් සිටී 

අපනයන ්ොයකේ වර්ධනයට වඩා ්නයන වියෙේ වැඩිවීමත් සමඟ 2018 වසකර් පළමු 

මාස 10 තුළ දී කවළඳ ගිණුකේ ිඟඟය තවදුරටත් පුළුල් විය. ක කස් කවතත්, රුිතයක 

අවප්රුමාතය  වීකේ බකපෑම කමන්ම කමෝටර් රථ සහ අතයාව ය කනොවන  ාණ්ඩවක අධි  

්නයනය සීමා ිනමේම සඳහා ගනු කැබූ ්රි9යාමාර්ග වකට ප්රුතිාාර ව කයන් ්නයන 
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වියෙේවක මන්ෙගාමීවීමක් අකප්ක්ෂ්යා ක කර්. සාාාර   ර්මාන්තකයන් කෙ හපැයීේ 

අඛණ්ඩව වර්ධනය වුවෙ, විකේ  කස්වා නියුක්ති යන්කේ කමෂ්යත කැම්ේවක මන්ෙගාමී 

වීමක් ෙක්නට කැබිණි. කෙසැේබර් මාසය තුළ සුළු ව කයන් ප්රුාේධන ගකා ්ේ ෙක්නට 

කැබුත ෙ, මූකය ගිණුම තුළ රජකේ සුරැකුේපත් කවළඳකපොළ සහ ක ොළඹ ක ොටස් 

කවළඳකපොළ තුළ විකේ  ්කයෝජන හවතට ගකා යෑමක් ෙක්නට කැබුණි. කවළඳ ගිණුකේ 

ිඟඟය පුළුල් වීම, කගෝලීය කවළඳකපොළ තත්ත්වයන් ෙැඩිවීම සහ කේීලය කවළඳකපොළ තුළ 

ෙක්නට කැකබන හහළ සමකප්ක්ෂ්යතයන් විනිමය අනුපාති ය මත හහළ පීඩනයක් ඇති 

 රන කෙ අතර, 2018 වසකර් කෙසැේබර් 27 ෙක්වා  ාකය තුළ එ.ජ. කඩොකරයට සාකප්ක්ෂ්යව 

ශ්රී  කා ා රුිතයක සියයට 15.9 ිනන් අවප්රුමාතය විය. කේ අතර, 2018 කනොවැේබර් මස 

අවසානය වන විට ෙළ නිළ විකේ  සාිතත ප්රුමාතය එ.ජ. කඩොකර් බිිකයන 7.0 ක් වූ අතර, 

එය මාස 3.7   ්නයන ්වරතය  ර ගැීමම සඳහා ප්රුමාතවත් කව්.        

ප්ර්තිපපත්තිප වප ී  අුපපාතිපක දැන  පවත්නා ම්ට වේ පවතී 

උේධමනය පහළ මට්ටම  සහ ්ර්කය  වර්ධනය වි ව වර්ධන මට්ටමට වඩා පහළ 

මට්ටම  තිකබන නමුත්, විකේ  සාිතත මත වූ අඛණ්ඩ පීඩනය කමන්ම කප ේගික  

අා යට සපයන තකයිඟ මෑත  දී ෙක්නට කැබුණු හහළයෑම මධයකේ සමස්ත ්ර්කය  

තත්ත්වය ස්ථාවර ිනමේම සඳහා සහ කේීලය මූකය කවළඳකපොළ ස්ථාවරව පවත්වා ගැීමම 

සඳහා ෙැනට පවතින මුෙල් ප්රුතිපත්ති ස්ථාවරව අඛණ්ඩව පවත්වා ගැීමම කයෝගය බව 

ශ්රී  කා ා මහ බැාකුකව් මුෙල් මණ්ඩකකේ අෙහස විය. ් අනුව, මහ බැාකුකව් නිතය 

තැන්පතු පහසු ේ අනුපාති ය (SDFR) සහ නිතය තය පහසු ේ අනුපාති ය (SLFR) 

ෙැනට පවතින මට්ටකේ පවත්වා ගැීමමට මුෙල් මණ්ඩකය තීරතය  කේය. 
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මුදල් ප්ර්තිපපත්තිප තීණණය: ප්ර්තිපපත්තිප වප ී  අුපපාතිපක 

වන වවනස්ව පවතී  

නිතය තැන්පතු පහසු ේ අනුපාති ය (SDFR) සියයට 8.00 

නිතය තය පහසු ේ අනුපාති ය (SLFR) සියයට 9.00 

  

වයවස්ථාිතත සාිතත අනුපාතය (SRR) සියයට 6.00 

 

වත ණතුරු ස බන: 

මීළඟ මුෙල් ප්රුතිපත්ති නිකව්ෙනය 2019 කපබරවාරි මස 22 වැනි දින නිකුත් ිනමේමට 

නියමිකතය. 

මහ බැාකු අධිපති ්ාාර්ය හන්ද්රවජිතත් කුමාරස්වාමික මහතා විසින් 2019 වසර සහ හදිරිය 

සඳහා  මුෙල් සහ මූකය අා කේ ප්රුතිපත්ති කපර ෙැක්ම 2019 ජනවාරි මස 02 වැනි දින 

කප.ව. 10.00 ට ශ්රී  කා ා මහ බැාකුකව් සන්ථාගාරකේ දී  නිකව්ෙනය ිනමේමට නියමිකතය. කපර 

ෙැක්ම නිකව්ෙනකයන් අනතුරුව මාධය හමුවක් එිඟ දී පැවැත්කව්. 
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දත්ත ඇමුණුම: 

සංඛපා ස බන 01: මූර්ත ද.වද්.නි.වේ වර්ධනය (තාවකාලික) 

ආර්ථික 

ක යුතු 

වාර්ෂික කක්ෂපමය % වවනස 

2016 2017 2018 

වාර්ෂික 
පළමු 

කාර්තුව 

වදවන 

කාර්තුව 

වතවන 

කාර්තුව 

 

සිේවන 

කාර්තුව 
වාර්ෂික 

පළමු 

කාර්තුව 

වදවන 

කාර්තුව 

වතවන 

කාර්තුව 

කෘෂි 

කාර්මික -3.8 -4.4 -3.1 -3.0 7.1 -0.8 
5.6 4.2 3.3 

කර්මාන්ත 5.8 3.7 5.6 5.3 4.1 4.6 1.2 2.3 1.9 

වස්වා 4.7 4.3 2.7 2.8 3.2 3.2 4.6 4.6 3.9 

ද.වද්.නි 4.5 3.4 3.0 3.2 3.5 3.3 3.4 3.6 2.9 

      මූකය: ජනකල්ඛන හා සාඛයාකල්ඛන කෙපාර්තකේන්තුව 

 

 

සංඛපා ස බන 02: උද්ධමනය 

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

මතුපි  උද්ධමනය  

(වාර්ෂික 

කක්ෂපමය % 

වවනස) 

ක ො.පා.මික.ෙ. 

(2013=100) 4.2 4.4 5.4 5.9 4.3 3.1 3.3 

ජා.පා.මික.ෙ.  

(2013=100) 2.8 2.5 3.4 2.5 0.9 0.1 1.0 

මූලික උද්ධමනය 

(වාර්ෂික 

කක්ෂපමය % 

වවනස) 

ක ො.පා.මික.ෙ.  

(2013=100) 3.4 3.4 3.9 3.7 3.8 3.8 3.4 

ජා.පා.මික.ෙ.  

(2013=100) 1.9 1.8 2.3 2.7 3.1 3.4 3.1 

                                                                                                                 මූකය: ජනකල්ඛන හා සාඛයාකල්ඛන කෙපාර්තකේන්තුව  
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සංඛපා ස බන 03: මුදල් අංශවේ ප්ර්වණතා (තාවකාලික) 

දර්ශකය 
ප්ර්මාණය (රුපියල් බිලියන) වාර්ෂික කක්ෂපමය % වවනස   

මාර්-18 ජුනි-18 සැේ-18 ඔක්-18 වන වැ-18 මාර්-18 ජුනි-18 සැේ-18 ඔක්-18 වන වැ-18 

සාිතත මුෙල් 997 999 1,011 998 942 11.8 12.0 11.2 9.1 3.3 

පුළුල් මුෙල් සැපයුම  (M2b) 6,607 6,748 6,933 6,988 7,043 16.4 14.9 13.1 13.5 13.9 

  ශුේධ විකේීලය වත් ේ 106 101 8 (17) (43) 128.6 141.1 (27.0) (145.5) (163.9) 

   ශුේධ කේීලය වත් ේ 6,500 6,646 6,926 7,005 7,086 7.5 8.6 13.1 14.4 15.8 

රජය කවත කබා 

දුන් ශුේධ තය 
2,278 2,273 2,427 2,422 2,464 2.9 1.7 9.2 9.2 14.0 

රාජය සාස්ථා 

සඳහා කබා දුන් 

තය  

557 619 656 701 715 (2.6) 8.5 27.1 40.9 41.7 

කප ේගික  අා ය 

කවත කබා දුන් තය  
5,022 5,156 5,356 5,430 5,509 15.3 14.9 15.4 16.1 16.2 

පුළුල් මුෙල් සැපයුම  (M4) 8,112 8,292  8,502 8,555 8,615 16.7 14.8  12.5 12.5 12.5 

                   මූකය: ශ්රී  කා ා මහ බැාකුව 
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සංඛපා ස බන 04:  වප ී  අුපපාතිපක 

වප ී  අුපපාතිපක (%) 
2018  

මාර්. 

අවසානය  

2018  

ජුනි 

අවසානය  

2018    

සැේ. 

අවසානය  

2018    

ඔක්. 

අවසානය  

2018   

වන වැ.  

අවසානය  

2018  

වදසැ.27 

දින  

ශ්රී් කංකා මබ බැංකුවේ ප්ර්තිපපත්තිප වප ී  

අුපපාතිපක  

  

 

  

   නිතය තැන්පතු පහසු ේ අනුපාති ය 7.25 7.25 7.25 7.25 8.00 8.00 

   නිතය තය පහසු ේ අනුපාති ය 8.75 8.50 8.50 8.50 9.00 9.00 

බරිත සාමානප ඒක්ෂණ මුදල් අුපපාතිපකය 

(AWCMR) 
8.41 8.50 8.40 8.44 8.96 9.00 

භාඩලයාගාණ බිල්පත් ඵකදා අුපපාතිපක  

(ප්ර්ාථමික වවළඳවප ළ) 
      

   දින 91 8.17 8.32 8.56 9.48 10.01 - 

   දින 182 - 8.85 - 9.75 9.99 9.99 

   දින 364 9.69 9.39 9.51 10.39 11.20 11.20 

ණය අුපපාතිපක        

බරිත සාමානය ප්රුමුඛ තය අනුපාති ය (AWPR) 

(සතිපතා)  
11.55 11.33 11.74 12.25 12.03 11.93 

බරිත සාමානය තය අනුපාති ය (AWLR) 14.04 14.05 14.27 14.36 14.50 - 

බරිත සාමානය නව තය අනුපාති ය (AWNLR) 14.25 13.94 14.22 14.32 14.51 - 

තැන්පතු අුපපාතිපක        

බරිත සාමානය තැන්පතු අනුපාති ය (AWDR) 9.00 8.92 8.69 8.73 8.77 - 

බරිත සාමානය ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWFDR) 
11.41 11.26 10.84 10.78 10.81 - 

බරිත සාමානය නව තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWNDR) 
10.33 10.57 9.72 10.09 10.38 - 

                                                                                                                                                                                  මූකය: ශ්රී  කා ා මහ බැාකුව  

 

 

 


