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පුවත්පත් නිවේදනය 

නිකුත් කවේ ආර්ථික පර්වේෂණ වදපාර්තවේන්තුව 

 

දිනය  2019 අවේල මස 08 දින 

 
 

මුදල ප්රතිපපත්තිප ිවවණණය   2019 - අංක 02  

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල මණ්ඩලය, 2019 අවේල මස 08 ව නි දින ප වතිප 

රැස්වීවේදී ප්රතිපපත්තිප වප ී  අුපපාතිපක ද න  පවතිපන ම්ට වේ පවත්වා 

ග නීම  තීණණය කවේය. ඒ අුපව, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ නිතය ත න්පතු 

පහසුකේ අුපපාතිපකය (SDFR) සහ නිතය ණය පහසුකේ අුපපාතිපකය 

(SLFR), පිළිවවළින්, සියය  8.00 සහ සියය  9.00 ම්ට වේ පවතී. 

ම දිකාී නව උද්ධමනය ම දි තනි අගයක ම්ට වේ ස්ථායී වලස පවත්වා 

ග නීම මගින් ආර්ථිකය  සිය ිව භව වර්ධන ම්ට ම  ළඟාවීම සඳහා 

සහාය වීවේ පුළුල අණමුණ ඇතිපව, ද න  පවතිපන සහ අවේක්ෂිත වද්ශීය 

ආර්ථිකවේ, වද්ශීය මූලය වවළඳවප ළ තුළ වමන්ම වගෝී ය ආර්ථිකවේ 

වර්ධනයන් මනාව ස ලකිලල  ගනිමින් මුදල මණ්ඩලය ිවසින් වමම 

තීණණය ගුප ල බීය.  
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අඩු ම්ට මක පවතිපන මූර්ත ආර්ථික වර්ධනය   

ජනකල්ඛන සහ සාඛයාකල්ඛන කාපාතමතකේතුව ව මන්තු ර ාිතත තාව ාික  

ඇස්තකේතුව  අනුව, 2017 වසර සඳහා වූ සියයට 3.4   සාක ෝධිත වතමධනය හා 

සැසඳීකේදී ශ්රී කා ා ්තමකය ය 201ව වසර ව ළදී වාතමෂි  කක්ෂ්යමය පානම මත 

සියයට 3.2 කිතු සුළු ව කයතු වතමධනය විය. 201ව වසකතම ්තමකය  වතමධනය සඳහා 

කස්වා අා ය සියයට 4.7 කිතු රසාරයය ීමම කමතුම  ෂෂි ාතමික  අා ය සියයට 

4.ව   වතමධනයක් වාතමතා  රිකතු යථා තත්ත්වයට පත්ීමම වැඩි ව කයතු ාාය  

විය. රධාන ව කයතු, ඉදිකිරීේ අා කේ පහළ යෑම කේව කවතු 201ව වසර ව ළදී 

 ාතමික  අා කේ වතමධනය සියයට 0.9 ක් ාක්වා සැකකිය යුව  කකස පහළ න්කේය. 

පවත්නා ්තමකය  ාතම   හා අකනකුත් ්තමකය  රවයතාවතු අනුව, මූතමත  

ා.කේ.නි.කේ වතමධනය ක්රික ව ඉහළ යනු ඇතැයි අකේක්ෂිත නමුත්, 2019 වසර ව ළදී 

එය මධයස්ථ ම්ටටම  පවතිනු ඇත. තරඟ ාරී විනිමය අනුපාති  කමතුම, මැදි 

 ාලීන හිත ර උේධමන අකේක්ෂ්ා කේව කවතු ්තමකය  වතමධනය මැදි  ාලීනව 

ක්රමකයතු යථා තත්ත්වයට පත්වනු ඇතැයි අකේක්ෂ්ා ක කතම. ක කස් කවතත්, 

්තමකය  වතමධනය ඉහළ නාවනු කබන වයූහාත්ම  රතිසාස් රය  ඩිනිකතු 

ක්රියාත්ම  කිරීකේ අව යතාව අඛණ්ඩව පවතින පහළ ්තමකය  වතමධනය මන්තු  

තවදුරටත් අවධාරයය ක කතම. 

මෑත කාී නව උද්ධමනවේ ඉහළ යෑමක් සිදු වුවද, 2019 වසණ සහ ඉන් 

ඉදිරිය  උද්ධමනය ම දි තනි අගයක ම්ට වේ පවතිපුප ඇත යි අවේක්ෂා 

වකවර් 

ජාති  පාරික ෝන්  ිකක ාතම  ය (ජා.පා.ික.ා.) හා ක ොළඹ පාරික ෝන්  ිකක 

ාතම  ය (ක ො.පා.ික.ා.) යන ාතම   කා ම අනුව ගයනය  රනු කබන මව පිට 

උේධමනය, මැදි තනි අගය  ම්ටටමට වඩා පහළ අගය  පැවති ණි. ඉතුධන ිකක 

ගයතු සහ ්හාර කනොවන  ාණ්ඩය ව ළ සමහර අයිතම වක සිදු  රන කා ිකක 

ඉහළ ාැමීකේ සාක ෝධන කේව කවතු මෑත  ාලීනව උේධමනය ඉහළ න්කේය. 

පුකරෝ ථන කමතුම උේධමන අකේක්ෂ්ාවකට අනුව, සුදුසු රතිපත්ති ක්රියාමාතමග 

සමඟ 2019 වසර සහ ඉතු ඉදිරිය සඳහා උේධමනය සියයට 4 – 6 අතර අකේක්ෂිත 

පරාසකේ පවතිනු ඇතැයි කපතුනුේ ක කතම. 
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2019 වසවර් වේ දක්වා කාලය තුළ ිවවද් ශ අංශවේ ක්රියාකාත්ත්වය 

අඛණ්ඩව වර්ධනය ිවය  

අපනයන අඛණ්ඩව වතමධනය ීමම සහ 201ව වසකතමදී රජය සහ මහ බැාකුව විසිතු 

අතයව ය කනොවන ්නයන පාකනය කිරීම සඳහා ගතුනා කා රතිපත්ති 

ක්රියාමාතමග සඳහා රතිාාර ාක්විකතු ්නයන අඩු ීමම කේව කවතු 2019 වසකතම 

පළමු මාස කා  ව ළදි කවළඳ  ාණ්ඩ න්ණුකේ හිඟය පහළ න්කේය. තවා, 2019 

වසකතම පළමු  ාතමව ව ව ළ සාාාර  පැිකණීේ ඉහළ යෑම කේව කවතු ඒ ්ශ්රිත 

ඉපැයීේ වතමධනය වුවා, වසකතම පළමු මාස කා  ව ළදී විකේ  කස්වා 

නියුක්ති යතුකේ කේෂ්ය කැම්ේ පහළ න්කේය. කගෝලීය මූකය තත්ත්වය ිකහිල්ීමම 

සහ විකේෂ්කයතුම, ඇකමරි ා එක්සත් ජනපාය ඇව ළු දියුණු ්තමකය  සිය මුාල් 

රත්පත්ති මුහුණුවර කවනස් කිරීම කේව කවතු රජකේ සුරැකුේපත් කවළඳකපොළ 

කවත විකේ  ්කයෝජන ගකාඒේ ඉහළ න්කේය. කමම වතමධනයතු සමඟ, 

අපනයන රුවතු සිය ඉපැයීේ රුපියල් වකට පරිවතමතනය කිරීම සහ උත්සව සමය 

ව ළ විකේ  කස්වා නියුක්ති යතුකේ කේෂ්ය ගකාඒේ ඉහළ යෑම කේව කවතු, 

එ.ජ.කඩොරකය සහ අකනකුත් රධාන මුාල් ඒ   වකට සාකේක්ෂ්ව ශ්රී කා ා රුපියක 

අතිරමායය වූ අතර, ඒ අනුව,  වසකතම කේ ාක්වා  ාකය ව ළ ශ්රී කා ා මහ බැාකුවට 

කේශීය කවළඳකපොළ කවතිතු ශුේධ පානම මත සැකකිය යුව  විකේ  විනිමය 

රමායයක් ිකකදී ගැීමට හැකිවිය. කේ අතර, ජාතයතුතර ස්ෛවරීත්ව බැුමේ ර 

නිකුව ව ව ළිතු කා කැම්ේ කේව කවතු 2019 වසකතම මාතමව  මස අවසානය වන විට 

මාස 4.2   ්නයන ්වරයය  ර ගැීම සඳහා රමායවත් වන පරිදි  

ඇස්තකේතුව ගත ාළ නික සාචිත රමායය එ.ජ.කඩොකතම බිිකයන 7.6 ක් ාක්වා ඉහළ 

න්කේය. 

වපෞද්ගලික අංශය වවත සපයන ලද ණය ප්රමාණවයි  වර්ධනය 2019 

වසවර් පළමු මාස වදක තුළදී මන්දගාමී ිවය  

201ව වසකතම හතරවන  ාතමව කේදී කපතුනුේ  රන කා  සැකකිය යුව  ඉහළ යෑම 

කවනස්   රිකතු, 2019 වසකතම මුල් මාස කා  ව ළදී කපෞේගික  අා ය කවත සපයන 

කා යය රසාරයය මතුාගාමී විය. කපෞේගික  අා ය කවත සපයන කා යකයහි 

බකපත්රකාී  වාණිජ බැාකු කවත  රන කා ්පසු කගීමේ 2019 ජනවාරි මාසය ව ළ 
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කපතුනුේ  ළ අතර, එය 2019 කපබරවාරි මාසකේදී සුළු ව කයතු ඉහළ න්කේය. 

පුළුල් මුාල් සැපයුකේ  (M2b )  වාතමෂි  කක්ෂ්යමය වතමධනයා වසකතම පළමු මාස කා  

ව ළදී මතුාගාමී විය. 2019 වසකතම දී කපෞේගික  අ ය කවත සපයන කා යය 

වතමධනය සියයට 13.5 ක් වනු ඇතැයි අකේක්ෂ්ා  රන අතර, පුළුල් මුාල් සැපයුම 

2019 වසකතමදී  සියයට 12.0 කිතු වතමධනය වනු ඇතැයි අකේක්ෂ්ා ක කතම. අකේක්ෂිත 

පුළුල් මුාල් සැපයුකමහි වතමධනය  2019 වසර සඳහා පුකරෝ ථනය  රන කා නාික  

ාළ කේශීය නිෂ්පාදිතකේ වතමධනයට වඩා ඉහළ අගයක් ගනු ඇතැයි  අකේක්ෂ්ා 

 රන අතර,  එය ඉල්ලුකමතු ජනිත වන උේධමන පීඩන තත්ත්වයකිතු කතොරව 

්තමකය  ක්රියා ාර ේවකට රමායවත් කකස සහාය වනු ඇත.   

ඉහළ ගිය වවළඳවප ළ ද්රවශීලතා තත්ත්වය සමඟ, වවළඳවප ළ වප ී  

අුපපාතිපකවල ක්රමාුපූලල පහළ යෑමක් අවේක්ෂා වකවර් 

වයවස්ථාපිත සාචිත අනුපාතය 201ව කනොවැේබතම මාසකේදී හා 2019 මාතමව  

මාසකේදී අදියර කා කිතු රති තාා  2.50 කිතු පහළ ාැමීම සඳහා මෑතදී ගනු 

කැබූ මුාල් රතිපත්ති ීරරයයට සහ ශ්රී කා ා මහ බැාකුව විසිතු ක්රියාත්ම   ළ 

කයෝගය විවට කවළඳකපොළ  ටයුව  වකට රතිාාර ාක්විකතු, කේශීය මුාල් 

කවළඳකපොළ ද්රවශීකතා තත්ත්වය සැකකිය යුව  කකස වතමධනය විය. කමහි 

රති ඵකයක් කකස බරිත සාමානය ඒක්ෂ්ය මුාල් අනුපාති ය 2019 වසකතම කේ 

ාක්වා  ාකය ව ළ පානේ අා  45 කිතු පහළ යිකතු රතිපත්ති කපොලී අනුපාති  

ක ොරිකඩෝකේ මධයය  රා ළඟා විය. වැඩිදියුණු වූ මුාල් කවළඳකපොළ ද්රවශීකතාව 

සහ 2019 මාතමව  මාසකේදී ජාතයතුතර ස්ෛවරීත්ව බැුමේ ර නිකුත් කිරීකමතු කා 

කැම්ේ මධයකේ කවළඳකපොළ අකේක්ෂ්ා හිත ර ීමම සමඟ 2019 වසකතම කේ ාක්වා 

 ාකය ව ළ රජකේ සුරැකුේපත් මත ඵකාා අනුපාති  සැකකිය යුව  කකස පහළ 

න්කේය. කමම වතමධනයතු මධයකේ වුවා, අකනකුත් කවළඳකපොළ කපොලී අනුපාති  

2019 වසකතම කේ ාක්වා  ාකය ව ළ අඛණ්ඩව ඉහළ ම්ටටම  පැවව ණු අතර, 

පානේ කපොලී අනුපාති වක පහළ යෑම අකනකුත් කවළඳකපොළ කපොලී අනුපාති  

 රා වඩාත් ඵකාායී කකස සේකේෂ්යය ීමකේ අව යතාව සැකකිල්කට ගනිිකතු ඒ  

සඳහා ශ්රී කා ා මහ බැාකුව විසිතු සුදුසු යාතුත්රයයක් ක්රියාවට නාවනු ඇත.  
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ප්රතිපපත්තිප වප ී  අුපපාතිපක ද න  පවතිපන ම්ට වේ පවතී 

කේශීය ්තමකය කේ සහ මූකය කවළඳකපොළ ව ළ ාැනට පවතින සහ අකේක්ෂිත 

තත්ත්වයතු යටකත්, ාැනට පවතින මුාල් රතිපත්ති ස්ථාවරය අඛණ්ඩව 

පවත්වාකගන යෑම කයෝගය බව මුාල් මණ්ඩකකේ අාහස විය. එකස්ම, කගෝලීය මූකය 

කවළඳකපොළ තත්ත්වයතු, කවළඳ හිඟය සහ යය වතමධනය පිළිබඳ ාැනට පවතින 

රවයතා අඛණ්ඩව පැවතියකහොත්, මනාව පාකනය වූ උේධමන හා උේධමන 

අකේක්ෂ්ා තත්ත්වයක් ව ළ, ඉදිරි  ාකකේදී  රතිපත්ති කපොලී අනුපාති  පහළ 

ාැමීකේ හැකියාවක් ඇති බව මුාල් මණ්ඩකකේ අාහස විය. 

මුදල ප්රතිපපත්තිප තීණණය  ප්රතිපපත්තිප වප ී  අුපපාතිපක 

වන වවනස්ව පවතී 

නිතය තැතුපව  පහසු ේ අනුපාති ය (SDFR) සියයට ව.00 

නිතය යය පහසු ේ අනුපාති ය (SLFR) සියයට 9.00 

  

වයවස්ථාපිත සාචිත අනුපාතය (SRR) සියයට 5.00 

 

වත ණතුරු ස හන  

මහ බැාකු අධිපති ්ාාතමය ඉතුද්රජිතත් කුමාරස්වාික මහතාකේ රධානත්වකයතු අා 

දින (2019 අකේල් මස 0ව) ප.ව. 4.45 ට ශ්රී කා ා මහ බැාකුකේ කජෝතු එක්ස්ටතම 

ජාතයතුතර සේමතුත්රය  ාකාකේදී මාධය හමුවක් පැවැත්කේ.  

මීළඟ මුාල් රතිපත්ති නිකේානය 2019 මැයි මස 31 වැනි දින නිකුත් කිරීමට 

නියිකතය. 
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දත්ත ඇමුණුම  

සංඛයා ස හන 01: මූර්ත ද.වද්.නි.වේ වර්ධනය (තාවකාලික) 

ආර්ථික 

ක යුතු  

වාර්ෂික ලක්ෂයමය   වවනස 

2017 2018 

පළමු 
කාර්තුව 

වදවන 
කාර්තුව 

වතවන 
කාර්තුව 

 

සිේවන 
කාර්තුව 

 

වාර්ෂික 
පළමු 

කාර්තුව 
වදවන 

කාර්තුව 
වතවන 
කාර්තුව 

 

සිේවන 
කාර්තුව 

 

වාර්ෂික 

කෘෂිකාර්මික -4.4 -2.6 -2.0 7.2 -0.4 5.1 5.6 4.0 4.5 4.8 

කර්මාන්ත 2.9 4.7 4.7 4.3 4.1 1.7 2.8 3.1 -3.6 0.9 

වස්වා 4.4 3.9 2.8 3.4 3.6 5.5 4.8 4.3 4.3 4.7 

ද.වද්.නි 3.2 3.6 3.2 3.7 3.4 4.0 3.9 3.5 1.8 3.2 

                                                                                                                                    මූලය :   ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව 

 

 

සංඛයා ස හන 02: උද්ධමනය 

මාසය මාර්-18 ජුනි-18 ස ේ-18 වදස -18 ජන-19 වපබ- 19 මාර්-19 

මතුපි  උද්ධමනය  

(වාර්ෂික ලක්ෂයමය 

  වවනස) 

ක ො.පා.ික.ා. 

(2013=100) 4.2 4.4 4.3 2.8 3.7 4.0 4.3 

ජා.පා.ික.ා.  

(2013=100) 2.8 2.5 0.9 0.4 1.2 2.4 - 

මූලික උද්ධමනය 

(වාර්ෂික ලක්ෂයමය 

  වවනස) 

 ක ො.පා.ික.ා. 

(2013=100) 3.4 3.4 3.8 3.1 5.5 5.4 5.6 

 ජා.පා.ික.ා.  

(2013=100) 1.9 1.8 3.1 3.1 5.1 5.5 - 

                                                                                                                                    මූලය :   ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව 
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සංඛයා ස හන 03: මුදල අංශවේ ප්රවණතා (තාවකාලික) 

දර්ශකය ප්රමාණය (රුපියල් බිලියන)  වාර්ෂික ලක්ෂයමය % වවනස   

 
ජුනි-

18 

ස ේ-

18 

වදස -

18 

ජන-

19 

වපබ-

19 

ජුනි-

18 

ස ේ-

18 

වදස -

18 

ජන - 

19 

වපබ -

19 

සාචිත මුාල් 
999 1,011 961 949 963 12.0 11.2 2.3 2.1 2.7 

පුළුල් මුාල් සැපයුම  (M2b) 
6,748 6,933 7,128 7,111 7,189 14.9 13.1 13.0 11.5 11.4 

   ශුේධ විකේශීය වත් ේ 
101 8 (67) (129) (103) 141.1 (27.0) (155.1) (201.3) (189.2) 

   ශුේධ කේශීය වත් ේ 
6,646 6,926 7,195 7,240 7,292 8.6 13.1 16.3 15.8 15.1 

       රජය කවත කබා දුතු ශුේධ යය 
2,273 2,427 2,515 2,625 2,672 1.7 9.2 16.0 18.2 19.0 

       රාජය සාස්ථා සඳහා කබා දුතු   

යය 
619 656 755 711 715 8.5 27.1 40.7 34.6 31.0 

     කපෞේගික  අා ය කවත කබා       

දුතු යය 
5,156 5,356 5,561 5,557 5,565 14.9 15.4 15.9 14.8 13.6 

පුළුල් මුාල් සැපයුම  (M4)  
8,292  8,502 8,730 8,741 8,831 14.8  12.5 12.0 10.7 10.7 

                  මූලය : ශ්රී ලං ා  හ ංකංවව 
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සංඛයා ස හන 04: වප ී  අුපපාතිපක 

වප ී  අුපපාතිපක (%) 
2018 

 ස ේ. 

අවසානය  

2018  

වදස  

අවසානය  

 
2019    

ජන. 

අවසානය  

2019 

වපබ  .

අවසානය  

2019  

මාර්. 

අවසානය  

2019  

අවේ 0  

දින  

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ ප්රතිපපත්තිප වප ී  

අුපපාතිපක 

      

   නිතය තැතුපව  පහසු ේ අනුපාති ය 7.25 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

   නිතය යය පහසු ේ අනුපාති ය 8.50 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

බරිත සාමානය ඒක්ෂණ මුදල අුපපාතිපකය 

(AWCMR) 
8.40 8.95 9.00 8.96 8.51 8.50 

භාණ්ඩාගාණ බිලපත් ඵලදා අුපපාතිපක  

(ප්රාථමික වවළඳවප ළ) 
      

   දින 91 8.56 - - 9.55 9.39 9.24 

   දින 1ව2 - 9.99 9.87 9.87 9.67 9.50 

   දින 364 9.51 11.20 10.69 10.67 10.40 10.15 

ණය අුපපාතිපක       

බරිත සාමානය රමුඛ යය අනුපාති ය (AWPR) 

(සතිපතා) 
11.74 12.09 12.27 12.51 12.23 11.94 

බරිත සාමානය යය අනුපාති ය (AWLR) 14.27 14.40 14.44 14.48 - - 

බරිත සාමානය නව යය අනුපාති ය (AWNLR) 14.22 14.44 14.41 14.60 - - 

ත න්පතු අුපපාතිපක       

බරිත සාමානය තැතුපව  අනුපාති ය (AWDR) 8.69 8.81 8.85 8.88 8.98 - 

බරිත සාමානය ස්ථාවර තැතුපව  අනුපාති ය 

(AWFDR) 
10.84 10.85 10.91 10.96 11.11 - 

බරිත සාමානය නව තැතුපව  අනුපාති ය (AWNDR) 9.72 10.94 11.21 11.13 - - 

                                                                                                                                                                                මූලය : ශ්රී ලං ා  හ ංකංවව 

                                                                         

 


