
 
 

  

  

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ිවරණය  - 2015 දදසැම්බර්  

පුළුල් මුදල් සැපයුම (M2b) වාර්ෂික ලක්ෂ්යම  පදනම මත පපර මාසපේ වාර්තා වූ 

සි  ට 16.0 සිට 2015 ඔක්පතෝබර් මාසපේ දී සි  ට 17.0 ක ඉහළ අග කින් තවදුරටත් 

වර්ධන  වූ අතර”, පේ සඳහා බැැංකු පද්ධති  මගින් පපෞද්ගලික හා රාජ්ය අැංවවලට 

ලබාදුන් ණ  වර්ධන  දා ක වි .  පපෞද්ගලික අැංව  පවත වාණිජ් බැැංකු විසින් සප න 

ලද ණ  ප්රමාණ , වාර්ෂික ලක්ෂ්යම  පදනම මත පපර මාසපේ වාර්තා වූ සි  ට  

22.2 ක වර්ධන  හා සාපේක්ෂ්ව සි  ට 26.3 කින් වර්ධන  වි .  පපෞද්ගලික අැංව  

පවත වූ ණ  ගලා  ෑම තවදුරටත් ඉහළ අග කින් වර්ධන  වී ඇතැයි 2015 පනොවැේබර් 

මාස  සඳහා වූ තාවකාලික දත්ත මගින් ද තහවුරු පේ.  පේ අතර, මුදල් පවළඳපපොළ 

අතිරික්ත ද්රවීලලතාව අඛණ්ඩව ඉහළ අග ක පැවතීම ද මුදල් ප්රසාරණ  ඉහළ නැැංවීමට 

පහේතු වී ඇත. 

පේ අතර, පකොළඹ පාරිප ෝගික මිල දර්වක  (පකො.පා.මි.ද.,2006/2007=100) මගින් 

මනිනු ලබන මතුපිට උද්ධමන  වාර්ෂික ලක්ෂ්යම  පදනම මත 2015 ඔක්පතෝබර් 

මාසපේ දී වාර්තා වූ සි  ට 1.7 සිට 2015 පනොවැේබර් මාසපේ දී සි  ට 3.1 දක්වා 

ඉහළ ගිපේ .  වාර්ෂික සාමානය පදනම මත මනිනු ලබන මතුපිට උද්ධමන  ද පපර 

මාසපේ පැවති සි  ට 0.7 හා සැසඳීපේ දී 2015 පනොවැේබර් මාසපේ දී සි  ට 0.9 

ආර්ථික තර්දේෂය දදතාර්තදම්න්තුර 

2015 දදසැම්බර් මස 30 රැනි දින 
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දක්වා වැඩි වි .  සමාන ප්රවණතාවක් පපන්නුේ කරමින් ජ්ාතික පාරිප ෝගික මිල 

දර්වක  (ජ්ා.පා.මි.ද., 2013=100) මත පදනේ වූ මතුපිට උද්ධමන  ද වාර්ෂික 

ලක්ෂ්යම  පදනම මත 2015 ඔක්පතෝබර් මාසපේ දී වාර්තා වූ සි  ට 3.0 සිට 2015 

පනොවැේබර් මාසපේ දී සි  ට 4.8 දක්වා වැඩි වි .  ආර්ථිකපේ සමස්ත ඉල්ලුේ තත්ත්ව 

වර්ධන  වීම පිළිබිඹු කරමින් පකො.පා.මි.ද. මත පදනේ වූ මූලික උද්ධමන  වාර්ෂික 

ලක්ෂ්යම  පදනම මත පපර මාසපේ පැවති සි  ට 4.4 හා සැසඳීපේ දී පමන්ම 2015 

පපබරවාරි මාසපේ වාර්තා වූ සි  ට 0.8 ක අවම අග  හා සැසඳීපේ දී 2015 

පනොවැේබර් මාසපේ දී සි  ට 4.3 ක් වි .  පේ අතර, ජ්ා.පා.මි.ද. මත පදනේ වූ මූලික 

උද්ධමනපේ හැසිරීම තුළින් ද ආර්ථිකපේ ඉස්මතු වන  ටිදැරි උද්ධමන පීඩන පිළිබිඹු 

පකරිණි.    

වි පද්ීල  අැංව  සැලකූ විට, 2015 ඔක්පතෝබර් මාස  තුළ දී ආන න වි දේ පහළ  ෑම 

අපන න ආදා ේ අඩු වීමට වඩා ඉහළ අග ක පැවතීම පහේතුපවන් පවළඳ හිඟ  එ.ජ්. 

පඩොලර් මිලි න 791 ක් දක්වා සි  ට 6.8 කින් අඩු වි .  පකපසේ පවතත්, ඉන්ධන 

පනොවන ආන නවල සිදුවූ අඛණ්ඩ ඉහළ  ෑම පිළිබිඹු කරමින් 2015 වසපර් පළමු මාස 

දහ  තුළ දී පවළඳ හිඟ  එ.ජ්. පඩොලර් මිලි න 6,936 දක්වා සි  ට 2.5 කින් පුළුල් වි .  

පේ අතර, 2015 වසපර් පළමු මාස එපකොළහ තුළ දී සැංචාරක අැංවපේ ඉපැයීේ සි  ට 

18.1 කින් වර්ධන  වී ඇතැයි ඇස්තපේන්තුගත කර ඇති අතර, පසේවා නියුක්තික න්පේ 

පප්රේෂ්ණ වසපර් පළමු මාස එපකොළහ තුළ දී සි  ට 0.8 ක සුළු වර්ධන ක් වාර්තා කර 

ඇත.  2015 ඔක්පතෝබර් මාස  අග වන විට එ.ජ්. පඩොලර් බිලි න 6.5 ක අග ක් වාර්තා 

කළ දළ නිල සැංචිත ප්රමාණ , 2015 පනොවැේබර් මාස  අග වන විට එ.ජ්. පඩොලර් 

බිලි න 7.3 ක් දක්වා වර්ධන  වී ඇතැයි ඇස්තපේන්තු කර ඇත.  පද්ීල  සහ විපද්ීල  

ප්රවණතා පිළිබිඹු කරමින්, 2015 වසපර් පේ දක්වා කාල  තුළ දී එ.ජ්. පඩොලර ට 

සාපේක්ෂ්ව ශ්රී ලැංකා රුපි ල සි  ට 8.8 කින් අවප්රමාණ  වී ඇත.  විපද්ීල  අැංවපේ 

පමම ප්රවණතා මධයපේ වුව ද, දැනට ක්රි ාත්මක පකොට ඇති විපද්ීල  අැංවපේ ප්රතිපත්ති 

සඳහා තවදුරටත් සහා  වීම සඳහා දැඩි මුදල් ප්රතිපත්ති ක්රි ාමාර්ග ගත යුතු බව මුදල් 

මණ්ඩලපේ අදහස වි . 

පද්ීල  මුදල් පවළඳපපොපළහි දැනට පවතින අතිරික්ත ද්රවීලලතාව දීර්  කාල ක් පුරා 

ඉහළ මට්ටමක පැවතුණ පහොත් එ  අධික මුදල් ප්රසාරණ කට පහේතු වි  හැකි අතර, 

එමගින් ඉදිරි කාලපේ දී ආර්ථිකපේ උද්ධමන පීඩන ඇති වීමට ඉඩ තිපේ.  එබැවින්, 

අඛණ්ඩව මුදල් සහ මිල ස්ථායීතාව පවත්වා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුපමන් ජ්නිත වන 

උද්ධමන පීඩන ඉහළ  ෑම සීමා කිරීම ප ෝගය බව මුදල් මණ්ඩලපේ අදහස වි .           
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ඒ අනුව, 2015 පදසැේබර් මස 30 දින පැවති මුදල් මණ්ඩල රැස්වීපේ දී, 2016 ජ්නවාරි 

මස 16 වැනි දින ආරේ  වන සැංචිත කාලපරිච්පේදපේ සිට ක්රි ාත්මක වන පරිදි 

බලපත්රලාී  වාණිජ් බැැංකුවල සි ලු රුපි ල් තැන්පතු වගකීේ සඳහා අදාළ වන 

වයවස්ථාපිත සැංචිත අනුපාත  සි  ට 7.50 දක්වා ප්රතිවතාැංක 1.50 කින් ඉහළ නැැංවීමට 

මුදල් මණ්ඩල  තීරණ  කරන ලදී.  තවද, ශ්රී ලැංකා මහ බැැංකුපේ නිතය තැන්පතු 

පහසුකේ අනුපාතික  (SDFR) සහ නිතය ණ  පහසුකේ අනුපාතික  (SLFR) 

පිළිපවළින්, සි  ට 6.00 සහ සි  ට 7.50 මට්ටපේ තවදුරටත් පනොපවනස්ව පවත්වා 

ගැනීමට මුදල් මණ්ඩල  තීරණ  කපළේ . 

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ීරණය : ප්රතිපත්තතිප දත ී  නුපතාතිපක 

දන දරනස්ර තරීර. 

රයරස්ාාිතත සචිතත නුපතාත   

ඉහළ නචරන ලදී. 

නිතය තැන්පතු පහසුකේ අනුපාතික  (SDFR) සි  ට 6.00 

නිතය ණ  පහසුකේ අනුපාතික  (SLFR) සි  ට 7.50 

වයවස්ථාපිත සැංචිත අනුපාත  (SRR) සි  ට 7.50 

 


