
 
 

  

  

මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණය - 2016 පපබරවාරි  

වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය  දනමමය මය  ුළුල්  ුදන්  ැපදුමමය (M2b) 2014 දනැපම්බර් මයාැදේ 

වාර් ා වූ සි  ට 13.4 හා ැපැඳීදම් දී 2015 දනැපම්බර් මයාැදේ දී සි  ට 17.8 ක ඉහළ 

අග කින්  වදුරටත් වර්ධම  වි . වාණිජ බපැංකු විසින් දදෞද්ගලික අැංශ ට ැද ම ලන 

ණ  ප්රමයාණද ි වාර්ෂික වර්ධම   වදුරටත් ඉහළ  මින් 2014 වැදර් දනැපම්බර් දපවති 

සි  ට 8.8 ක වර්ධම ට ැාදේක්ෂ්ව 2015 වැදර් දනැපම්බර් මයාැදේ දී සි  ට 25.1 ක් 

වි .  2015 වැර තුළ දී දදෞද්ගලික අැංශ  දව  ලබාදුන් ණ  ප්රමයාණද ි ැමයැ ් 

වපඩිවීමය 2014 වැදර් දපවති රුපි ්  බිලි ම 223.9 හා ැාදේක්ෂ්ව රුපි ්  බිලි ම 691.4 

ක් වි .   

දකොළඹ දාරිද ෝගික මිල නර්ශක  (දකො.දා.මි.න. 2006/2007=100) මය  දනමම් වූ මූලික 

උද්ධමයම  2015 දදබරවාරි මයැ වාර් ා වූ සි  ට 0.8 සිට අඛණ්ඩව ඉහළ  ෑදම් 

ප්රවණ ාවක් දවත්වා ගනිමින් 2016 ජමවාරි මයාැදේ දී සි  ට 4.6 ක අග ක් වාර් ා 

කදළේ .  අඩු මයට්ටමයක දපවති ජා යන් ර  ාණ්ඩ මිල ගණන්  ුළුල්  වශද න් ි කර 

දද්ශී  ැපදුමම්  ත්ත්ව න් දමයන්මය  2015 ජමවාරි මයැ ඉහළ අග ක් දපවතීදම් දානක 

බලදෑමය දහේතුදවන් දකො.දා.මි.න. මය  මයනිනු ලබම මයතුපිට උද්ධමයම  වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය  

ආර්ථික පර්පේෂණ පදපාර්තපේන්තුව 

2016 පපබරවාරි මස 19 වැනි දින 



දනමමය මය  2016 ජමවාරි මයාැ  තුළ දී සි  ට 0.9 ක් නක්වා අඩු වි .  2015 දනැපම්බර් 

මයාැ  තුළ දී ජාතික දාරිද ෝගික මිල නර්ශක  (ජා.දා.මි.න.  2013=100) මය  දනමම් වූ 

මයතුපිට උද්ධමයම  වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය  දනමමය මය  සි  ට 4.2 ක අග ක් වාර් ා කදළේ . 

ශ්රී ලැංකා මයහ බපැංකුව විසින් වයවැථ්ාපි  ැැංචි  අනුදා   2016 ජමවාරි මයැ 16 වපනි දිම 

සිට ඉහළ නපමීමයට ගනු ලපබූ ප්රතිදත්ති ්රි ාමයාර්ග  තුළින් දද්ශී  ුදන්  දවළඳදදොදළන් 

අතිරික්  රුපි ්  ද්රවශීල ාදවි දකොටැක් ැ්ථිර දලැ අවදශෝෂ්ණ  දකොට ඇ .  

දවළඳදදොළ තුළ  අතිරික්  ද්රවශීල ාව දහළ  ෑමය දවළඳදදොළ දදොලී අනුදාතික ඉහළ 

 ෑමය දකදරි න දහේතු වි .  ඒ අනුව  දබොදහෝ දවළඳදදොළ දදොලී අනුදාතික 2015 අදප්රේ්  

මයැ සිදු කළ ප්රතිදත්ති දදොලී අනුදාතික දහළ දහළීමයට දදර දපවති මයට්ටමය නක්වා දවමැ ්

වී ඇති බව නිරීක්ෂ්ණ  කළ හපකි . 

දමයමය වර්ධම න් ැපලකි් ලට ගනිමින්  ශ්රී ලැංකා මයහ බපැංකුව විසින් මයෑ දී ගනු ලපබූ 

ප්රතිදත්ති ්රි ාමයාර්ග ැහ දවළඳදදොළ දදොලී අනුදාතික  ම් ඉහළ  ෑදම් ප්රවණ ාවක් 

දදන්නුම් කළ න  ැමයැ්  ආර්ථිකදේ ැ්ථායී ාවට  ම් අවනාමමයක් දවතිම බව 2016 

දදබරවාරි මයැ 19 දිම දපවති රැැ්වීදම් දී  ුදන්  මයණ්ඩල  නිරීක්ෂ්ණ  කරම ලදී.  

විදශේෂ්ද න්   ටිනපරි උද්ධමයම  අඛණ්ඩව ඉහළ  ම අ ර දද්ශී  ණ  ප්රැාරණ  දහේතු 

දකොට දගම ුළුල්  ුදන්  ඉහළ දේග කින් වර්ධම  වීමය ැලකා ඉ් ලුදමයන් ඇදුණු 

උද්ධමයමාත්මයක පීඩම  අවමය කිරීමය ැඳහා පූර්ව ප්රතිදත්ති ්රි ාමයාර්ග ගපම මය අවශය බව 

ුදන්  මයණ්ඩලදේ අනහැ වි .  ඒ අනුව  2016 දදබරවාරි 19 වම දිම අවැාමදේ සිට 

්රි ාත්මයක වම දරිදි  ශ්රී ලැංකා මයහ බපැංකුදේ නි ය  පන්දතු දහසුකම් අනුදාතික  

(SDFR) ැහ නි ය ණ  දහසුකම් අනුදාතික  (SLFR)  දනමම් අැංක 50 බපගින් 

පිළිදවළින් සි  ට 6.50 ැහ සි  ට 8.00 නක්වා ඉහළ මපැංවීමයට ුදන්  මයණ්ඩල  තීරණ  

කදළේ . 

මුදල් ප්රතිපත්ති තීරණය: ප්රතිපත්ති පපොලී අනුපාතික ඉහළ 
නංවන ලදී 

නි ය  පන්දතු දහසුකම් අනුදාතික  (SDFR) සි  ට 6.50 

නි ය ණ  දහසුකම් අනුදාතික  (SLFR) සි  ට 8.00    

වයවැථ්ාපි  ැැංචි  අනුදා   (SRR) සි  ට 7.50   

 


