
 
 

  

  

මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණය - 2016 අප්ප්රේල්  

කකොළඹ පාරික ෝගික මිල දර්ශකය (කකො.පා.මි.ද. 2006/2007=100) මත පදනම් වූ මතුපිට 

උද්ධමනය, වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය පදනම මත,  2016 කපර වාරි මාසකේ වාර්තා වූ සියයට 

2.7 හා සාකේක්ෂ්ව 2016 මාර්තු මාසකේ දී සියයට 2.0 දක්වා අඩු විය. මීට ප්රධාන 

වශකයන්ම කහේතු වූකේ ආහා  මිල ගණන් තුළින් ඇතිවන උද්ධමනය පහළ යෑමයි.  

කකො.පා.මි.ද. මත පදනම් වූ වාර්ෂික සාමානය මතුපිට උද්ධමනය කප  මාසකේ වාර්තා කළ 

සියයට 0.9 හා සාකේක්ෂ්ව 2016 මාර්තු මාසකේ දී සියයට 1.1 දක්වා ඉහළ ගිකේය.  ජාතික 

පාරික ෝගික මිල දර්ශකය (ජා.පා.මි.ද. 2013=100) මත පදනම් වූ මතුපිට උද්ධමනය, 

වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය පදනම මත, කප  මාසකේ වාර්තා වූ සියයට 1.7 හා සාකේක්ෂ්ව 2016 

මාර්තු මාසකේ දී සියයට 2.2 ක අගයක් වාර්තා කළ අත , එය වාර්ෂික සාමානය පදනම 

මත සියයට 2.6 ක් කලස සටහන් විය.  කම් අත , ආර්ථිකකේ යටිදැරි ඉල්ලුම් පීඩන පිළිබිඹු 

ක නු ලරන මූලික උද්ධමනය, වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය පදනම මත, කප  මාසකේ වාර්තා කළ 

සියයට 5.7 සිට 2016 මාර්තු මාසකේ දී සියයට 4.5 දක්වා පහළ ගිකේය.  

ආර්ථික පර්ප්ේෂණ ප්දපාර්තප්ේන්තුව 

2016 අප්ප්රේල්  2 2  වැනි දින 



 

මුදල් අංශය පිළිරඳ සලකා රැලීකම් දී, කද්ශීය ණය සමසත්වල වර්ධනය කහේතුකවන් පුළුල් 

මුදල් සැපයුකම් (M2b) වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය වර්ධනය කප  මාසකේ වාර්තා ක න ලද 

සියයට 19.1 හා සැසඳීකම් දී, 2016 කපර වාරි මාසකේ දී සියයට 19.8 ක් විය. කද්ශීය ණය 

තුළ විශාලතම ණය ප්රකදදය වන වාණිජ රැංකු විසින් කපෞද්ගලික අංශය කවත ලරාදුන් 

ණකයහි වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය පදනම මත වර්ධනය, 2016 ජනවාරි මාසකේ වූ සියයට 25.7 

හා සැසඳීකම් දී 2016 කපර වාරි මාසකේ දී සියයට 26.5 ක් දක්වා ඉහළ ගිය අත , 

කපෞද්ගලික අංශය කවත ලරාදුන් ණය ප්රසා ණය 2016 කපර වාරි මාසකේ දී රුපියල් 

බිලියන 53.7 ක් විය.  කම් අත , ආර්ථිකකේ දැඩි මුදල් තත්ත්වකයහි රලපෑම පිළිබිඹු 

ක මින්, කවළඳකපොළ කපොලී අනුපාතික ඉහළ කගොස් ඇත. මෑතකාලීන මුදල් ප්රතිපත්ති 

ක්රියාමාර්ගවල රලපෑම කිසියම් කාල පමාවක් සහිතව ආර්ථිකය කවත රලපෑම් ඇති ක නු 

ඇතැයි අකේක්ෂ්ා ක න අත  ඒ අනුව, ඉදිරි කාලකේ දී මුදල් සහ ණය වර්ධනකයහි ක්රමික 

අඩුවීමක්  අකේක්ෂ්ා කකකර්. 

විකද්ශීය අංශය සැලකූ විට 2016 කපර වාරි මාසකේ දී ආනයන වියදකමහි පහළ යෑම 

අපනයන ආදායකමහි පහළ යෑමට වඩා වැඩි වීම කහේතුකවන් කවළඳ ගිණුකම් හිඟය වාර්ෂික 

ලක්ෂ්යමය පදනම මත සියයට 11.7 කින් අඩු විය.  2016 මාර්තු මාසකේ දී සංචා ක 

ඉපැයීම් සියයට 22.8 කින් පමණ ඉහළ කගොස් ඇතැයි ඇස්තකම්න්තු ක  ඇති අත , 2016 

කපර වාරි මාසකේ දී විකද්ශ කසේවා නියුක්තිකයන්කේ කප්රේෂ්ණ සියයට 8.3 ක හිතක  

වර්ධනයක් වාර්තා කකළේය.  2016 කපර වාරි මාසය අවසානකේ දී එ.ජ. කඩොලර් බිලියන 

6.6 ක් වූ දළ නිල සංචිත ප්රමාණය, 2016 මාර්තු මාසය අවසානය වනවිට එ.ජ. කඩොලර් 

බිලියන 6.2 ක් කලස ඇස්තකම්න්තු ක  ඇති අත , 2016 කම් දක්වා කාලය තුළ දී එ.ජ. 

කඩොල යට සාකේක්ෂ්ව ශ්රී ලංකා රුපියල පුළුල් වශකයන් ස්ථාව ව පවතී.   

වයවසථ්ාපිත සංචිත අනුපාතය (SRR) සහ ප්රතිපත්ති කපොලී අනුපාතික ඉහළ දැමීම වැනි 

ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ග තුළින් මුදල් ප්රතිපත්තිය දැඩි කිීමමට ශ්රී ලංකා මහ රැංකුව දැනටමත් 

ක්රියාමාර්ග කගන ඇති අත , එම ක්රියාමාර්ගවල රලපෑම ර්ර්ණ වශකයන් මුදල් වර්ධනය 

තුළින් පිළිබිඹු වීමට යම් කාලයක් ගතවනු ඇතැයි යන කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින්, 



දැනට පවතින මුදල් ප්රතිපත්ති ස්ථාව ය කයෝගය රව 2016 අකප්රේල් මස 26 පැවති රැස්වීකම් 

දී, මුදල් මණ්ඩලකේ අදහස වූ අත ,  ඒ අනුව, නිතය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය 

(SDFR) සහ නිතය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR), පිළිකවළින් සියයට 6.50 සහ 

සියයට 8.00 මට්ටකම් තවදු ටත් කනොකවනසව් පවත්වා ගැනීමට මුදල් මණ්ඩලය තී ණය 

කකළේය. 

මුදල් ප්රතිපත්ති තීරණය: ප්රතිපත්ති ප්පොලී අනුපාතික 

ප්නොප්වන2්ව පවතී 

නිතය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) සියයට 6.50 

නිතය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR) සියයට 8.00    

වයවසථ්ාපිත සංචිත අනුපාතය (SRR) සියයට 7.50   

 


