
 
 

  

  

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ිවරණය  - 2015 මාර්තු  

ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුව ම තකේද  න කුත් ක දද ා කේ ු ව,ම2 13   

මසලතම  න මාතමේා වූ  සියයට 7.1 ට සාලේක්ෂම 13 4 මසලතම ශ්රී කංදා ්තමකයදය සියයට 

7.4 කිතු මතමධනය වී ඇේැයි ඇස්ේල්තුව  දර ඇේ. දාතමමිද ුංශලේ සිදු වූ සියයට    

  .4 ද මතමධනය සහ ලසේමා ුංශලේ සිදු වූ සියයට 6.5 ද ප්රසාරයය ලතත මතමධනයට 

ප්රධාන මශලයතු ාායද විය. ල් ු ේර2 ු හිේදර දාකගුණිද ේ ක කමලයහි බකරකතට කක් 

වූ දෘෂිදාතමමිද ුංශය2 සියයට 3.  ද සුළු මතමධනයක් මාතමේා දලදේය. ාැනට  රමතින 

ුඩු හා ස්ථායී උද්ධතන ේ ක කමය සහ මයාරාක ද විශ්මාසලයහි ුලේක්ෂිේ ඉහද යකත 

ලහේව ලමතු  13 5 මසර ව ද  න ්තමකයද මතමධන ප්රමයේාම ුඛණ්ඩම රමතිව, ඇේ. 

13 5 ුව රු ුයමැලයතු ප්රදාශයට ර ක දරව, කැබූ ුේයමශය ාාණ්ඩ මික ණයතු ුඩු 

කිරීත සහ ලද්ශීය ඉතුධන මික ණයතු රහේ ලහළීත පිළිබිඹු දරමිතු2 මාතමෂිද කක්ෂයතය 

රානත තේ තකුව, කබන තව පිට උද්ධතනය2 ලරර තාසලේ මාතමේා වූ සියයට  .1 සිට  

13 5 ලරබරමාක  තාසලේ  න සියයට 3.6 ක් ාක්මා සැකකිය යුව  ලකස ුඩු විය.  එත 

ක්රියාතාතමණ ව ළිතු ඇති වූ බකරකත ලතතුත2 මතමධනය වූ සැරයු් ේ ක කමය කුසා2 

විලශේෂලයතු 13 5 මසලතම රදමු ාාණය ව ද  න තව පිට උද්ධතනය ුඩු තට්ටල් රමතිව, 

ඇේ. ල් ුේර2 ්තමකයදලේ යටිාැක  ඉේලු් පීඩනය පිළිබිඹු දරන මූලිද උද්ධතනය2 

ආර්ථික තර්යේෂය යදතාර්තයේන්තුර 

2015 මාර්තු මස 18 රැනි දින 
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මාතමෂිද කක්ෂයතය රානත තේ2 13 5 ජනමාක  තාසලේ මාතමේා වූ සියයට 1.  සතඟ 

සැසඳීල්  න 13 5 ලරබරමාක  තාසලේ  න සියයට 3.8 ාක්මා ුඩු විය.  

ලණවු් ලශේෂලයහි ජංණත ගිණුත සඳහා ලතතුත මූකය ගිණුත සඳහා ා ුඛණ්ඩම විලද්ශ 

මුාේ කැබීත ලහේව ලමතු විලද්ශීය ුංශය ේමදුරට ක යහර ක තට්ටතද රැමව ණි. 13 5 

ඉදික  දාකරක ච්ලේාලේ  න2 ුලේක්ෂිේ ්නයන වියා් රහද යකත සතඟත සංචාරද 

ුංශලේ සහ විලද්ශ ලසේමා කුයුක්තිදයතුලේ ලප්රේෂය ඉහද යකත ලතතුත රජය2 බැංත් 

ුංශලේ ඉරැයී් සහ ලරෞද්ණලිද සතාණ් සඳහා වූ කැබී් ලහේව ලමතු විලද්ශීය ුංශය 

ේමදුරට ක ශක්තිත ක මව, ඇේැයි පුලරෝදථනය ලදලතම.  

ලරෞද්ණලිද ුංශය විසිතු මාණිජ බැංත්මලිතු කබාණ ක යය 13 5 ජනමාක  තාසලේ  න 

මාතමෂිද කක්ෂයතය රානත තේ සියයට   .5 කිතු මතමධනය වූ ුේර2 තාසය ව ද යය 

කබා න් රුපියේ බිලියන 1  කිතු මැඩි  විය. ුඩු ලමද ඳලරොද ලරොලී ුව,රාතිද සහ 

මතමධනය වූ මයාරාක ද විශම්ාසය ලහේව ලමතු මාණිජ බැංත් තගිතු ලරෞද්ණලිද ුංශයට 

කබා දුතු යලයහි මතමධන ප්රමයේාම ුඛණ්ඩම ඉදික යට ා රමතිව, ඇේැයි ුලේක්ෂා 

ලදලතම. රජයට සහ රාජය සංස්ථාමකට කබා දුතු යය ා ඇව ළුම2 ලද්ශීය යලයහි ඇති වූ 

ඉහද  මතමධනය ලහේව ලමතු 13 5 ජනමාක  තාසලේ  න2 මාතමෂිද කක්ෂයතය රානත තේ 

පුළුේ මුාේ සියයට  1.6 කිතු මතමධනය විය. 

ලරෞද්ණලිද ුංශය සඳහා සරයව, කබන යය ුඛණ්ඩම ඉහද යකල් ප්රමයේාම සතඟ  

ශ්රී කංදා තහ බැංත්ම 13 5 තාතමව  තස 31 මැකු දින සිට බකරැමැ කලමන රක දි විමට 

ලමදඳලරොද සහාාගිමතුනතුට කුේය ේැතුරව  රහසුදත සඳහා පිවිසීතට රනමා තිබූ 

සීතා ඉම ක දරන ක න. ඒ ු ව,ම2 එක්දින ලරොලී ු ව,රාතිද ඉහද ගිය ු ේර ප්රතිර කති ලරොලී 

ුව,රාතිද ලදොක ලඩෝම ව ද ර ලඳමිතු එහි රහද සීතාම ්සතුනලේ ස්ථාමරම  රැමව ණි. 

ඇේැ් ලමදඳලරොද ුංශමක ලරොලී ුව,රාතිද ඉහද යකත හමුලේ වුමා2 ්තමකයදලේ 

රමතින ුඩු උද්ධතන තට්ටත ලහේව ලමතු ්තමකයද දටයුව  මතමධනය වීත සඳහා සහාය 

ලමමිතු ුඩු ලරොලී ුව,රාතිද මාේාමරයය ේමදුරට ක රමතිව, ඇේැයි  ුලේක්ෂිේය. 

්තමකයදලේ ඉහේ සඳහතු මතමධනයතු සැකකිේකට ලණන2 13 5 තාතමව   7 දින රැමති 

මුාේ තණ්ඩක රසව්ීල්  න2 ාැනට රමතින මුාේ ප්රතිර කති සථ්ාමරය ලයෝණය බම ීරරයය 

වූ ුේර2 ඒ ුව,ම2 ශ්රී කංදා තහ බැංත්ලේ කුේය ේැතුරව  රහසුද් ුව,රාතිදය (SDFR)2 

සහ කුේය යය රහසුද් ුව,රාතිදය (SDFR) පිළිලමළිතු2 සියයට 6.53 සහ සියයට 

8.33 තට්ටල් ලනොලමනස්ම රම කමා ණැනීතට මුාේ තණ්ඩකය ීරරයය දලදේය. 
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මීදඟට කුයමිේ මුාේ ප්රතිර කති ප්රදාශය කුත් ක දරව, කබන දිනය යථා දාකලේ  න 

ප්රදාශයට ර ක දරව, ඇේ.  

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ීරණය : ප්රතිපත්තතිප යත ී  නුපතාතිපක 

යන යරනස්ර තරීර 

කුේය ේැතුරව  රහසුද් ුව,රාතිදය (SDFR) සියයට 6.53 

කුේය යය රහසුද් ුව,රාතිදය (SLFR) සියයට 8.33 
 

 

මයමසථ්ාපිේ සංිතේ ුව,රාේය (SRR) සියයට 6.33 

 


