
 
 

  

  

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ිවරණය  - 2016 මාර්තු  

ජන ලේඛන සහ සංඛයා ලේඛන ලාරාතමේල්තුවේල  ේාවකාලික ඇස්ේල්තුවේ 

අනුව ශ්රී කංකා ්තමකයක   ර්තමේ වෙල තු ලරර වසලතම රැවති සි  ට 4.9 හා 

සාලේක්ෂව 2015 වසලතම දී සි  ට 4.8 කිතු වතමධන  වී ඇේ.  2015 වසර වේළ දී 

සි  ට 5.3 කිතු වතමධන  වූ ලසේවා අංෙ  ්ශ්රිේ රි ාකාරක් ්තමකයක වතමධන ට 

ප්රධාන වෙල තු ලහේවේ ිය . ිළිවලවිවතු සි  ට 5.5 කිතු සහ සි  ට 3.0 කිතු 

වතමධන  ලවමිතු කෘෂිකාතමමික හා කාතමමික අංො  ්තමකයක වතමධන ට ධනාත්මක 

ලකස ාා ක ිය . ්ල ෝජන රි ාකාරක්වක රසුබෑම හමුල  රරිල ෝජන 

ඉේලුලමහි ඉහළ  ෑම 2015 වසලතම ලමම වතමධන ට ලහේවේ ිය .  

ප්රධාන වෙල තුම  ලරර වසලතම සමාන කාකරරිච්ලේාලේ දී අඩු අග ක්  

වාතමේා කිරීල් රාාක බකරෑම ලහේවේලවතු  ලකොළඹ රාරිල ෝගික මික ාතමෙක   

(ලකො.රා.මි.ා. 2006/07 = 100) මේ රාන් වූ මවේිළට උද්ධමන    වාතමෂික 

කක්ෂයම  රානම මේ  2016 ජනවාරි මාසලේ වාතමේා වූ සි  ට 0.9 හා සාලේක්ෂව  

2016 ලරබරවාරි මාසලේ දී සි  ට 2.7 ක අග ක් වාතමේා කලළේ . වාතමෂික සාමානය 

මවේිළට උද්ධමන  ා ලරර මාසලේ වාතමේා කළ සි  ට 0.7 හා සාලේක්ෂව 2016 

ලරබරවාරි මාසලේ දී සි  ට 0.9 ාක්වා ඉහළ ගිලේ . ඊට සමාන හැසිරීමක් 

ලරතුනු් කරමිතු  ජාතික රාරිල ෝගික මික ාතමෙක  (ජා.රා.මි.ා. 2013 = 100) මේ 

රාන් වූ මවේිළට උද්ධමන   වාතමෂික කක්ෂයම  රානම මේ  ලරර මාසලේ වාතමේා 

කළ සි  ට 0.7 ක ඍණ අග ට සාලේක්ෂව   2016 ලරබරවාරි මාසලේ දී සි  ට 

ආර්ථික තර්යේෂය යදතාර්තයේන්තුර 

2016  මාර්තු මස 30 රැනි දින 
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1.7 ක් ාක්වා ඉහළ ගි  අේර වාතමෂික සාමානය රානම මේ සි  ට 2.6 ක අග ක් 

වාතමේා කලළේ . ල් අේර ලකො.රා.මි.ා. මේ රාන් වූ ර්ලික උද්ධමනලේ ඉහළ 

 ෑල් ප්රවණේාව  2016 ලරබරවාරි මාසලේ දී ා ේවදුරටත් ාක්නට කැබුණු අේර  

වාතමෂික කක්ෂයම  රානම මේ මිනනු කබන ර්ලික උද්ධමන  ලරර මාසලේ වාතමේා 

කළ සි  ට 4.6 හා සාලේක්ෂව  සි  ට 5.7 ක් ිය . ශ්රී කංකා මහ බැංකුව ියසිතු 

ාැනටමත් රි ාත්මක කර ඇති ප්රතිරත්ති රි ාමාතමග ලහේවේලවතු වසලතම ඉතිරි කාක  

වේළ ා උද්ධමන   රහළ-මැදි ේින අග ක මට්ටල් රවතිනු ඇේැයි අලේක්ෂිේ .  

ියලද්ශී  අංෙ  සැකකූ ියට  ජනවාරි මාස  වේළ අරන න ්ාා ් රහළ  ෑමට වඩා 

වැඩි ල ග කිතු ්න න ිය ා් රහළ  ෑම ලහේවේලවතු  ලවළඳ ගිණුල් හිඟ   

වාතමෂික කක්ෂයම  රානම අනුව සි  ට 9.1 කිතු අඩු ිය . 2016 ලරබරවාරි මාස  

වේළ දී සංචාරක ඉරැයී් සි  ට 19.4 කිතු ඉහළ ගි  අේර  2015 වසර වේළ දී සි  ට 

0.5 කිතු අඩු වූ ලසේවා ිනයුක්තික තුලේ ලප්රේෂණ   2016 වසලතම ජනවාරි සහ 

ලරබරවාරි කාක  වේළ දී සි  ට 8.0 ක වතමධන ක් වාතමේා කලළේ . 2015 වසර 

අවසානලේ දී එ.ජ.ලඩොකතම බිලි න 7.3 ක් වූ ාළ ිනක සංචිේ ප්රමාණ   2016 වසලතම 

ලරබරවාරි මාස  අවසාන  වන ියට එ.ජ.ලඩොකතම බිලි න 6.6 ක් ලකස 

ඇස්ේල්තුවේ කර ඇති අේර  ඒ සඳහා ණ  ්රසු ලගවී් සහ රජලේ සුරැකු්රත් 

ලවළඳලරොලළතු ියලද්ෙ ්ල ෝජක තු සි  අරමුාේ ඉවේට ලගන  ෑමත් සමඟ 

ඉහළ ගි  ියලද්ෙ ඉේලුම සපුරාලීම සඳහා ලද්ශී  ියිනම  ලවළඳලරොළට ියලද්ෙ 

ියිනම  සැරයීම ප්රධාන වෙල තු ලහේවේ වී ඇේ. ල් අේර  2016 වසලතම ල් ාක්වා 

කාක  වේළ  එ.ජ.ලඩොකර ට සාලේක්ෂව ශ්රී කංකා රුිළ ක පුළුේ වෙල තු 

ලනොලවනස්ව රවතී.  

මුාේ අංෙ  ිළිවබඳ සකකා බැලීල් දී  මහ බැංකුල  මුාේ ප්රතිරත්ති රි ාමාතමග 

ස්ලප්රේෂණ  වීම සහ ාැඩි මුාේ ේත්ත්වල හි බකරෑම ිළිවබිඹු කරමිතු ලවළඳලරොළ 

ලරොලී අනුරාතික ඉහළ ලගොස් ඇේ. මුාේ ප්රතිරත්ති රි ාමාතමග සඳහා කාක 

රමාවකිතු යුවේව ප්රතිචාර ාක්වන පුළුේ මුාේ සැරයුල් (M2b) වාතමෂික කක්ෂයම  

වතමධන  2015 වසර අවසානලේ වාතමේා වූ සි  ට 17.8 හා සැසඳීල් දී 2016 

ජනවාරි මාසලේ දී සි  ට 19.1 ක ඉහළ මට්ටමක රැවවේණි. 2015 වසලතම 

ලනොවැ්බතම මාසලේ සහ ලාසැ්බතම මාස  වේළ  ිළිවලවිවතු සි  ට 27.0 සහ 

සි  ට 25.1 ක් වූ  ලරෞද්ගලික අංෙ  ලවේ සර න කා ණ  වතමධන  2016 ජනවාරි 

මාසලේ දී සි  ට 25.7 ක් ිය . ඒ අනුව  2016 ජනවාරි මාස  වේළ දී  ලරෞද්ගලික 

අංෙ  ලවේ සර න කා ණ  ප්රමාණ  රුිළ ේ බිලි න 43.6 කිතු වතමධන  ිය . 

ලවළඳලරොළ ලරොලී අනුරාතික ඉහළ  ෑල් බකරෑම ිළිවබිඹු කරමිතු මුාේ 
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සමස්ේවක වතමධන  ඉදිරිලේ දී ක්රමිකව අඩු වනු ඇේැයි අලේක්ෂා ලකලරන අේර  

රාජය ර්කය ඒකාග්රේාව රවත්වා ගැනීම මුාේ ප්රසාරණ  අඩු වීම සඳහා සහා  වනු 

ඇේැයි ා අලේක්ෂා ලකලතම. 

ලමම වතමධන තු සැකකිේකට ගිනමිතු  ාැනට රවතින මුාේ ප්රතිරත්ති ස්ාාවර  

ල ෝගය බව  2016 මාතමවේ 29 වැින දින රැවති රැස්වීල් දී  මුාේ මණ්ඩකලේ අාහස වූ 

අේර  ඒ අනුව ිනේය ේැතුරවේ රහසුක් අනුරාතික  (SDFR) සහ ිනේය ණ  

රහසුක් අනුරාතික   (SLFR) ිළිවලවිවතු  සි  ට 6.50 සහ සි  ට 8.00 මට්ටල් 

ේවදුරටත් ලනොලවනස්ව රවත්වා ගැනීමට මුාේ මණ්ඩක  තීරණ  කලළේ .  

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ීරණය : ප්රතිපත්තතිප යත ී  නුපතාතිපක 
යන යරනස්ර තරීර 

ිනේය ේැතුරවේ රහසුක් අනුරාතික  (SDFR) සි  ට 6.50 

ිනේය ණ  රහසුක් අනුරාතික  (SLFR) සි  ට 8.00 
 

 

වයවස්ාාිළේ සංචිේ අනුරාේ  (SRR) සි  ට 7.50 

 


