
 
 

  

  

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ිවරණය  - 2015 න ොරැම්බර්  

2014 වසර අවසාන භාගයේ දී සිදු කරන ලද පරිපාලිත මිල ගණන් පහළ දැමීයේ  

බලපෑම අඩු වීම පිළිබිඹු කරමින් යකොළඹ පාරියභෝගික මිල දර්ශකය  

(යකො.පා.මි.ද., 2006/2007 =100) මගින් මනිනු ලබන මතුපිට උද්ධමනය වාර්ෂික 

ලක්ෂ්යමය පදනම මත 201  සැ්තතැේබර් මාසයේ දී වාර්තා වූ සියයට ඍණ 0.3 සිට 

201  ඔක්යතෝබර් මාසයේ දී සියයට 1.7 දක්වා වර්ධනය විය.  වාර්ෂික සාමානය පදනම 

මත මනිනු ලබන මතුපිට උද්ධමනය 201  ඔක්යතෝබර් මාසයේ දී සියයට 0.7 මට්ටයේ 

යනොයවනස්ව පැවතුණි.  යකයසේ නමුත්, ආර්ථිකයේ සමස්ත ඉල්ලුේ තත්ත්ව ප්රසාරණය 

වීම පිළිබිඹු කරමින් මූලික උද්ධමනය පසුගිය අ ට මාසය මුළුල්යල්ම අඛණ්ඩව ඉහළ 

යමින් වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය පදනම මත 2014 වසර අවසානයේ වාර්තා වූ සියයට 3.2 හා 

සැස ඳීයේ දී 201  ඔක්යතෝබර් මාසයේ දී සියයට 4.4 ක් විය.  යේ අතර, ජනයල්ඛන හා 

සංඛයායල්ඛන යදපාර්තයේන්තුව මගින් රයට ස සියලුම පළාත්වල මිල හැසිම්ේ 

ආවරණය කරමින් සේපාදනය කරන ලද ජාතික පාරියභෝගික මිල දර්ශකය      

(ජා.පා.මි.ද., 2013=100) 201  යනොවැේබර් මස 23 වැනි දින ප්රකාශයට පත් කයළේය.  

ජා.පා.මි.ද.යේ හැසිම්ම, යකොළඹ දිස්ත්රික්කයේ නාගරික ප්රයද්ශ පමණක් ආවරණය කරන 

යකො.පා.මි.ද.යේ හැසිම්ම හා පුළුල් වශයයන් සමාන විය.  ජා.පා.මි.ද.ට අනුව මනිනු 

ලබන මතුපිට උද්ධමනය වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය පදනම මත 201  ඔක්යතෝබර් මාසයේ දී 

සියයට 3.0 ක් විය.    

ආර්ථික තර්නේෂය නදතාර්තනම්න්තුර 

2015 න ොරැම්බර් මස 24 රැනි දි  
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මුදල් අංශය සලකා බලන විට, යපෞද්ගලික අංශය යවත වාණිජ බැංකු විසින් සපයන ලද 

ණය ප්රමාණය, වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය පදනම මත යපර මාසයේ වාර්තා වූ සියයට 21.3 සිට 

201  සැ්තතැේබර් මාසයේ දී සියයට 22.2 කින් තවදුරටත් වර්ධනය විය.  වාණිජ බැංකු 

විසින් යපෞද්ගලික අංශයට ලබාදුන් ණය සහ අත්තිකාරේ පිළිබඳ කාර්තුමය 

සමීක්ෂ්ණයට අනුව, ඉහළම ප්රමාණයක ණය වාර්තා කළ යසේවා සහ කර්මාන්ත අංශය 

මගින් ලබාගත් ණය වර්ධනය වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය පදනම මත, පිළියවළින්, සියයට     

40.6 ක් සහ සියයට 24.  ක් විය.  වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය පදනම මත පුළුල් මුදල් සැපයුම 

(M2b) යපර මාසයේ වාර්තා වූ සියයට 16.8 හා සාය්තක්ෂ්ව 201  සැ්තතැේබර් මාසයේ දී 

සියයට 16.0 කින් වර්ධනය වූ අතර, යේ සඳහා බැංකු පද්ධතිය විසින් රාජය යමන්ම 

යපෞද්ගලික අංශවලට ලබාදුන් ණය වර්ධනය දායක විය.  

වි යද්ශීය අංශයේ වර්ධනයන් සැලකූ විට, 201  සැ්තතැේබර් මාසය තුළ දී ආනයන 

වියදේ පහළ යෑම අපනයන ආදායේ පහළ යෑමට වඩා ඉහළ අගයක පැවතීම යහේතුයවන් 

යවළඳ  සඟය එ.ජ. යඩොලර් මිලියන 733 ක් දක්වා සියයට 4.1 කින් අඩු විය.  යකයසේ 

යවතත්, සමුච්චිත වශයයන් ගත් කල, ඉන්ධන යනොවන ආනයනවල සිදුවූ අඛණ්ඩ 

වැඩිවීම යහේතුයවන් 201  වසයර් පළමු මාස නවය තුළ දී යවළඳ  සඟය එ.ජ. යඩොලර් 

මිලියන 6,14  දක්වා සියයට 3.8 කින් පුළුල් විය.  ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සහ රජය විසින් 

මෑත කාල යේ දී ගන්නා ලද ප්රතිපත්ති ්රියාමාර්ග සහ 2016 වසර සඳහා වූ රජයේ අයවැය 

මගින් ප්රකාිතත ප්රතිපත්ති ්රියාමාර්ග යහේතුයවන් වියශේෂ්යයන්ම, රථවාහන වැනි ඇතැේ 

ආනයන අඩු වනු ඇතැයි අය්තක්ෂිත අතර, එමගින් වියද්ශීය අංශය මත වූ පීඩනය 

තවදුරටත් අඩු වනු ඇත.  යේ අතර, වියද්ශීය ජංගම ගිණුම ශක්තිමත් කරමින් 201  

වසයර් පළමු මාස දහය තුළ දී සංචාරක අංශයේ ඉපැයීේ සියයට 17.9 කින් වර්ධනය වී 

ඇතැයි ඇස්තයේන්තුගත කර ඇති අතර, යසේවා නියුක්තිකයන්යේ යප්රේෂ්ණ වසයර් පළමු 

මාස නවය තුළ දී සියයට 1.8 ක අඩු වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත.  201  සැ්තතැේබර් 

මාසය අග වන විට එ.ජ. යඩොලර් බිලියන 6.8 ක අගයක් වාර්තා කළ දළ නිල සංචිත 

ප්රමාණය, එ.ජ. යඩොලර් බිලියන 1.  ක් වූ නවවැනි ස්වවම්ත්ව බැඳුේකර නිකුතුයවන් 

ලද ලැබීේ යහේතුයවන් 201  යනොවැේබර් මස 03 වැනි දින වන විට එ.ජ. යඩොලර් බිලියන 

8.0 දක්වා වර්ධනය වී ඇතැයි ඇසත්යේන්තු කර ඇත.  යේ අතර, 201  වසයර් යේ දක්වා 

කාලය තුළ දී එ.ජ. යඩොලරයට සාය්තක්ෂ්ව ශ්රී ලංකා  පියල සියයට 8.1 කින් 

අවප්රමාණය වී ඇත. 
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ආර්ථිකයේ ඉහත ප්රවණතා සැලකිල්ලට ගනිමින්, මුදල් මණ්ඩලය, 201  යනොවැේබර් 

මස 24 දින පැවති රැස්වීයේ දී දැනට පවතින මුදල් ප්රතිපත්ති සථ්ාවරය යයෝගය බව 

තීරණය කයළේය.  ඒ අනුව, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුය  නිතය තැන්පතු පහසුකේ අනුපාතිකය 

(SDFR) සහ නිතය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR) පිළියවළින්, සියයට 6.00 සහ 

සියයට 7. 0 මට්ටයේ යනොයවනස්ව පවත්වා ගැනීමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කයළේය. 

 

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ීරණය : ප්රතිපත්තතිප නතොී  නුපතාතිපක 

න ොනර ස්ර තරීර 

නිතය තැන්පතු පහසුකේ අනුපාතිකය (SDFR) සියයට 6.00 

නිතය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR) සියයට 7. 0 

වයවසථ්ාපිත සංචිත අනුපාතය (SRR) සියයට 6.00 

 


