
 
 

  

  

මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණය - 2016 ජනවාරි  

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

17.0 හා සැසඳීපේ දී 2015 පනොවැේබර් මාසපේ දී සියයට 17.2 ක ඉහළ අගයකින් 

තවදුරටත් වර්ධනය විය. 2015 ඔක්පතෝබර් මස 27 වැනි දින නිකුත් කරන ලද ජාතයන්තර 

ස්වවරීත්ව බැඳුේකරය තුළින් වූ එ.ජ.ප ොලර් බිලියන 1.5 ක ලැබීේ පහේතුපවන් 2015 

පනොවැේබර් මාසපේ දී බැැංකු අැංශපේ ශුද්ධ විපද්ශීය වත්කේ වර්ධනය විය. පමම 

ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව බැඳුේකර නිකුතුව පහේතුපවන් 2015 පනොවැේබර් මාසපේ දී රජය 

විසින් බැැංකු අැංශපයන් ලබාගත් ණය ප්රමාණය අඩු වූ අතර රාජය සැංසථ්ා විසින් බැැංකු 

අැංශපයන් ලබාගත් ණය ප්රමාණපයහි ද අඩු වීමක් දක්නට ලැබිණ. පේ අතර, පුළුල් මුදල් 

සැපයුපේ වර්ධනයට තුඩු පදන ප්රධාන සාධකයක් වන වාණිජ බැැංකු විසින් පපෞද්ගලික 

අැංශය පවත ලබාදුන් ණය ප්රමාණපයහි වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය වර්ධනය 2015 ඔක්පතෝබර් 

මාසපේ වාර්තා වූ සියයට 26.3 හා සැසඳීපේ දී 2015 පනොවැේබර් මාසපේ දී සියයට  

27.0 ක් විය. එපමන්ම වාණිජ බැැංකු විසින් පපෞද්ගලික අැංශය පවත ලබාදුන් ණය 

ප්රමාණපයහි මාසික ඉහළ යෑම රුපියල් බිලියන 91.2 ක් වූ අතර, 2015 පළමු මාස 

එපකොළහ තුළ සමස්ත වැඩිවීම රුපියල් බිලියන 647.7 ක් විය.   

ආර්ථික පර්යේෂණ යදපාර්තයේන්තුව 

2016 ජනවාරි මස 25 වැනි දින 



අධික ණය ප්රසාරණය තුළින් උද්ධමනය මත ඉල්ලුේ පී න ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා  

ශ්රී ලැංකා මහ බැැංකුව විසින් 2016 ජනවාරි 16 දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි බලපත්රලාභී 

වාණිජ බැැංකුවල සියලු රුපියල් තැන්පතු වගකීේ සඳහා අදාළ වන වයවසථ්ාපිත සැංචිත 

අනුපාතය සියයට 7.50 දක්වා ප්රතිශතාැංක 1.50 කින් ඉහළ නැංවන ලදී.  ඒ අනුව, 2015 

පදසැේබර් මාසපේ දී සහ 2016 ජනවාරි මාසපේ මුල් සති පදක තුළ රුපියල් බිලියන  

90 කට ආසන්න සාමානය අගයක පැවති පද්ශීය මුදල් පවළඳපපොපළහි අතිරික්ත 

ද්රවශීලතාව, ඉන්පසුව රුපියල් බිලියන 42 ක සාමානයයක් දක්වා අඩු විය.  වයවස්ථාපිත 

සැංචිත අනුපාතය ඉහළ නැැංවීම, පවළඳපපොළ පපොලී අනුපාතික ඉහළ යෑමට ද පහේතු වූ 

අතර, කිසියේ කාල පමාවක් සහිතව වුව ද ඉදිරි කාලය තුළ දී පපෞද්ගලික අැංශය පවත 

ලබාපදන ණය වර්ධනය පහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂිතය. 

ඉහළ පුළුල් මුදල් වර්ධනයක් පැවතිය ද, අඩු මට්ටමක පැවති ජාතයන්තර භාණ්  මිල 

ගණන් සහ පුළුල් වශපයන් හිතකර පද්ශීය සැපයුේ තත්ත්වයන් පහේතුපවන් උද්ධමනය 

පහළ අගයක පැවතුණි. පකොළඹ පාරිපභෝගික මිල දර්ශකය (පකො.පා.මි.ද., 

2006/2007=100)  මත පදනේ වූ මතුපිට උද්ධමනය වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය පදනම මත, 

2015 පනොවැේබර් මාසපේ පැවති සියයට 3.1 සිට 2015 පදසැේබර් මාසපේ දී සියයට 2.8 

දක්වා අඩු වූ අතර, මතුපිට උද්ධමනපේ වාර්ෂික සාමානයය සියයට 0.9 ක් විය.  ජාතික 

පාරිපභෝගික මිල දර්ශකය (ජා.පා.මි.ද., 2013=100) මත පදනේ වූ මතුපිට උද්ධමනය 

වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය පදනම මත පසුගිය මාසපේ පැවති සියයට 4.8 සිට 2015 පදසැේබර් 

මාසපේ දී සියයට 4.2 දක්වා අඩු වූ අතර වාර්ෂික සාමානය පදනම මත එය සියයට 3.8 ක 

අගයක් වාර්තා කපළේය. වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය පදනම මත  පසුගිය මාසපේ පැවති සියයට 

4.3 හා සැසඳීපේ දී පකො.පා.මි.ද. මත පදනේ වූ මූලික උද්ධමනය 2015 වසපර් පදසැේබර් 

මාසපේ දී සියයට 4.5 දක්වා ඉහළ ගිපේය.   

විපද්ශීය අැංශය සැලකූ විට, 2015 පනොවැේබර් මාසය තුළ දී අපනයන ආදායේ සියයට  

9.3 කින් අඩු වීපේ බලපෑමත් සමඟ වසපර් පළමු මාස එපකොළහ තුළ දී අපනයන ආදායේ 

සියයට 4.4 කින් අඩු විය.  2015 වසපර් පනොවැේබර් මාසපේ දී ආනයන වියදේ ද සියයට 

11 කින් අඩු වීමක් වාර්තා කළ අතර, 2015 වසපර් පළමු මාස එපකොළහ තුළ දී සමස්තයක් 

වශපයන් ආනයන වියදේ අඩු වීම සියයට 2.1 ක් විය.  පමම තත්ත්වය පිළිබිඹු කරමින්, 

2015 පනොවැේබර් මාසය තුළ දී පවළඳ ගිණුපේ හිඟය අඛණ් ව පසව්න මාසයටත් අඩු වූ 



නමුත්, වසපර් පළමු මාස එපකොළහ තුළ දී පවළඳ හිඟය එ.ජ. ප ොලර් මිලියන 7,566 ක් 

දක්වා සියයට 1.0 කින් පුළුල් විය.  2015 වසර තුළ දී සැංචාරක ඉපැයීේ සියයට 17.8 කින් 

වර්ධනය වී ඇතැයි ඇස්තපේන්තුගත කර ඇති නමුත්, මැදපපරදිග රටවලින් ලැපබන 

ආදායේ අඩු වීම පිළිබිඹු කරමින් පසේවා නියුක්තිකයන්පේ පප්රේෂ්ණ 2015 වසර තුළ දී 

සියයට 0.5 කින් අඩු විය.  2015 වසර අවසානය වන විට දළ නිල සැංචිත ප්රමාණය එ.ජ. 

ප ොලර් බිලියන 7.3 ක් පලස ඇස්තපේන්තුගත කර ඇත.  2015 වසපර් එ.ජ. ප ොලරයට 

සාපේක්ෂ්ව ශ්රී ලැංකා රුපියල සියයට 9.0 කින් අවප්රමාණය වී ඇති අතර, එය 2016 වසපර් 

පේ දක්වා කාලය තුළ දී සුළු වශපයන් අධිප්රමාණය වී ඇත.   

2016 ජනවාරි මස 25 දින පැවති රැස්වීපේ දී, මුදල් හා විපද්ශීය අැංශවලට අදාළව පමපතක් 

ගනු ලැබූ ප්රතිපත්ති තීරණවල බලපෑම ආර්ථිකය කරා ක්රමපයන් සේපප්රේෂ්ණය පවමින් 

පවතින බව මුදල් මණ් ලය නිරීක්ෂ්ණය කළ අතර ඒ අනුව, ශ්රී ලැංකා මහ බැැංකුපේ නිතය 

තැන්පතු පහසුකේ අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිතය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR) 

පිළිපවළින්, සියයට 6.00 සහ සියයට 7.50 මට්ටපේ තවදුරටත් පනොපවනස්ව පවත්වා 

ගැනීමට මුදල් මණ් ලය තීරණය කපළේය. 

මුදල් ප්රතිපත්ති තීරණය: ප්රතිපත්ති යපොලී අනුපාතික 

යනොයවනස්ව පවතී 

නිතය තැන්පතු පහසුකේ අනුපාතිකය (SDFR) සියයට 6.00 

නිතය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR) සියයට 7.50 

වයවසථ්ාපිත සැංචිත අනුපාතය (SRR) සියයට 7.50 

 


