
 
 

  

  

මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණය - 2016 ජූලි  

ඉල්ලුමෙන් ඇදුණු උද්ධෙනකාරී පීඩන ආර්ථිකය තුළ ඉස්ෙතු වීෙ පිළිබිඹු කරමින්, මූලික 

හා ෙතුපිට උද්ධෙන අනුපාතික ඉහළ යෑමේ ප්රවණතාාවණ ාවණදුරටත් පැවණතුණි.  අහිාකර 

කාලගුණික ාත්ත්වණ මහේතුමවණන් සැපයුේ අංශමේ සිදු වූ අඩාල වීේ හා රජය විසින් බදු 

වණුහමේ සිදු කරන ලද මවණනසක්ේ ද පසුගිය ොස මදක තුළ උද්ධෙනය ඉහළ යෑෙ සඳහා 

මහේතු වී ඇා.  මේ අාර, දැනට පවණතින දර්ශකවණලට අනුවණ, මූර්ා අංශමයහි ආර්ථික 

ක්රියාකාරකේවණල අඛණ්ඩ වණර්ධනයක් මපන්නුේ මකමර්. විමශේෂමයන්ෙ, බලශක්ති 

උත්පාදනය, සංචාරක හා වණරාය ආශ්රිා මසේවණා, ඉකිරීරීේ, ආමයෝජන භාණ්ඩ ආනයන 

මෙන්ෙ නිෂප්ාදන හා මසේවණා අංශ සඳහා වණන ගැනුේ කළෙනාකරුවණන්මේ දර්ශක (PMI), 

පසුගිය ොස රීහිපය තුළ වණර්ධනයක් මපන්නුේ කර ඇා. 

මුදල් අංශය සැලකූ විට, 2016 වණසමර් මුල් කාලමේ දී ක්රියාත්ෙක කරන ලද මුදල් ප්රතිපත්ති 

ක්රියාොර්ගවණල සහ මද්ශීය මුදල් මවණළඳමපොළ ද්රවණශීලාාවණ අඛණ්ඩවණ පහළ ෙට්ටෙක 

පැවණතීෙ මහේතුමවණන් මවණ ළඳමපොළ මපොලී අනුපාතිකවණල ඉහළ යෑෙක් දක්නට ලැබුණි.  

2016 ෙැයි ොසය තුළ දී, පුළුල් මුදල් සැපයුමේ (M2b) වණර්ධනය ෙන්දගාමී වුවණද, මුදල් 

ආර්ථික පර්යේෂණ යදපාර්තයේන්තුව 

2016 ජූලි මස 28 වැනි දින 



ප්රසාරතය අමකක්ිතා ෙට්ටෙට වණඩා ඉහළ අගයක පැවණැතුණි. ඉහළ මවණළඳමපොළ මපොලී 

අනුපාතික ෙධයමේ වුවණද, වණාණිජ බැංු  විසින් මප ද්ගලික අංශය සඳහා සපයන ලද තය 

ප්රොතමයහි වණාර්ිතක ලක්ෂයෙය වණර්ධනය 2016 අමප්රේල් ොසමේ පැවණැති සියයට  

28.1 ට සාමකක්ෂවණ 2016 ෙැයි ොසමේ දී සියයට 28.0 ක ඉහළ අගයරීන් වණර්ධනය විය.  

ාාවණකාලික දත්ාවණලට අනුවණ ජුනි ොසමේ දී ද මප ද්ගලික අංශය මවණා ලබාදුන් තය 

ප්රොතමයහි අඛණ්ඩ ඉහළ වණර්ධනයක් මපන්නුේ මකමර්.  ඉහළ මවණළඳමපොළ මපොලී 

අනුපාතික වණාාාවණරතය ෙධයමේ වුවණද, බැංු  තය සඳහා මප ද්ගලික අංශමේ ඇති 

නැඹුරුවණ තුළින් අනාගා මේ දී ආර්ථිකය තුළ අතිරික්ා ඉල්ලුෙක් සහ ඉහළ උද්ධෙන 

ාත්ත්වණයක් ඇති රීරීමේ හැරීයාවණ පවණතී. 

මද්ශීය තමයහි පැවණැති අඛණ්ඩ වණර්ධනය මවණළඳ හිඟය පුළුල් වීෙට ද මහේතු විය.  ඒ අනුවණ, 

2016 වණසමර් පළමු ොස පහ තුළ දී ලක්ෂයෙය පදනෙ ො මවණළඳ ගිණුමේ හිඟය සියයට 

1.4 රීන් ඉහළ ගිමේය.  සංචාරක ඉපැයුේ සහ අමනු ත් අපනයන මසේවණා ඉපැයුේ ඉහළ 

යෑෙ, මසේවණා නියුක්තිකයන්මේ මප්රේෂත සහ රජය මවණා කිගු කාලීන මූලය ගලා ඒේ 

මහේතුමවණන් මගවුේ මශේෂය ො ඇති පීඩනය ාරෙක් දුරට ලිහිල් විය. 

මෙෙ වණර්ධනයන් සැලරීල්ලට ගනිමින්, උද්ධෙන පීඩන ක්රෙමයන් ඉහළ යෑෙ වණළක්වණා 

ගැනීමේ පූර්වණ ක්රියාොර්ගයක් මලස අධි ඉල්ලුේ ාත්ත්වණය ෙැඩපැවණැත්වීෙ සඳහා සහ 

මගවුේ මශේෂය ශක්තිෙත් රීරීෙ සඳහා මුදල් ප්රතිපත්තිය ාවණදුරටත් දැඩි කළ යුතු බවණ 2016 

ජූලි 28 වණන කින පැවණති රැස්වීමේ දී මුදල් ෙණ්ඩලමේ අදහස විය.  ඒ අනුවණ, 2016 ජූලි 28 

වණන කින අවණසානමේ සිට ක්රියාත්ෙක වණන පරිකි රී ලංකා ෙහ බැංු මප ප්රධාන ප්රතිපත්ති 

මපොලී අනුපාතික වණන නිාය ාැන්පතු පහසුකේ අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිාය තය 

පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR) පදනේ අංක 50 බැගින් පිළිමවණළින්, සියයට 7.00 සහ 

සියයට 8.50 දක්වණා ඉහළ නැංවීෙට තීරතය කරන ලදී.  මුදල් ප්රතිපත්තිය දැඩි රීරීෙ තුළින් 

ෙැකි කාලීනවණ උද්ධෙනය ෙැකි ානි අගයක පවණත්වණා ගැනීෙට හැරී මවණාැයි මුදල් ෙණ්ඩලය 

අමකක්ෂා කරන අාර, එය ආර්ථිකමේ වණර්ධන ප්රවණතාාවණට උපකාරී වණනු ඇා.  එබැවින්, 

මෙෙ ප්රතිපත්ති සංමශෝධනය කිගු කාලීන ලලදා වණක්රය ො සැලරීය යුතු බලපෑෙක් සිදු 

මනොකරනු ඇාැයි අමකක්ෂා මකමර්.  සාර්වණ ආර්ථික වණර්ධනයන් පිළිබඳ රී ලංකා ෙහ 

බැංු වණ සමීපවණ නිරීක්ෂතය කරනු ලබන අාර, අවණශය පරිකි මුදල් ප්රතිපත්ති සා්ාවණරමයහි 

මවණනස ්රීරීේ සිදු කරනු ඇා.   



මුදල් ප්රතිපත්ති තීරණය: ප්රතිපත්ති යපොලී අනුපාතික ඉහළ 

නංවන ලදී 

නිාය ාැන්පතු පහසුකේ අනුපාතිකය (SDFR) සියයට 7.00 

නිාය තය පහසුකේ අනුපාතිකය (SLFR) සියයට 8.50    

 

වණයවණසා්ාපිා සංචිා අනුපාාය (SRR) 

 

සියයට 7.50   

 


