
 
 

  

  

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ිවරණය  - 2016 සැප්තැම්බර්  

ජනලේඛන සහ සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවට අ ුව , 2015  සලතම ලා න 

කාතමවටලේ  ාතමේා කරන ලා සියයඅ 7.0 ක  තමධනයඅ සාලේක්ෂ  2016 ලා න 

කාතමවට  වටළ දී ශ්රී ලංකා ආතමථිකය සියයඅ 2.6 කිතු  තමධනය වී ඇේැයි ේා කාලික  

ඇස්ේල්තුවට කර ඇේ. ල් ුේර, 2016  සලතම රළමු කාතමවට  වටළ ආතමථික 

 තමධනය සියයඅ 5.2 ක් ලලස සංල ෝධනය කර ඇේ.  

2016  සලතම ලා න කාතමවට   වටළ දී ලසේ ා ුං ය ආශ්රිේ ක්රියාකාරක් සියයඅ 9.  

කිතු  තමධනය වී ඇති ුේර, කතමමාතුේ ආශ්රිේ ක්රියාකාරක් සියයඅ 2.2  ක් වූ 

මතුාගාමී  තමධනයක්  ාතමේා කලළේය. ුහිේකර කාලගුණික ේත්ත් යතුලේ බලරෑම 

ලහේවටල තු කෘෂිකතමමාතුේ ආශ්රිේ ක්රියාකාරක්  සලතම ලා න කාතමවට  වටළ දී 

සියයඅ 5.6 කිතු සංලකෝචනය විය. ගැව් කළමනාකරු තුලේ ාතම කලයහි 

(Purchasing Managers’ Index-PMI”) සහ  යාරාර වි  ්ාසය  ැදියුණු ව වීම 

ලමතුම”, ”” 2016  සලතම හේර  න කාතමවට  වටළ දී ලරර  සලතම සමාන කාලලේ දී 

රැ ති ුගයඅ සාලේක්ෂ  රාන් බලරෑම ලහේවටල තු,  සලතම ලා න භාගය වටළ 

ආතමථික  තමධනය යථා ේත්ත් යඅ රත්   ව ඇේැයි ුලේක්ෂා ලකලතම. 

විලේ  ුං ය සැලකූ විඅ, ආනයන වියා් රහළ යෑමඅ  ඩා ඉහළ ුගයකිතු 

ුරනයන ආාායම ුඩු වීම ලහේවටල තු,  2016  සලතම රළමු මාස හේ වටළ දී  ාතමෂික 

ආර්ථික තර්යේෂය යදතාර්තයම්න්තුර 

2016  සැප්තැම්බර් මස 28 රැනි දින 



 2 

ලක්ෂයමය රානම මේ ල ළඳ ගි වල් හිඟය සියයඅ 0.7 කිතු සුළු   ලයතු ඉහළ 

ගිලේය. විලේශීය ුං ලේ ක්රියාකාතත් ය  ක්තිමත් කරමිතු  සලතම රළමු මාස ුඅ 

වටළ දී සංචාරක ඉරැයී් සියයඅ 16.0 කිතු ඉහළ ගිය ුේර, 2016  සලතම ජන ාත සිඅ 

ජූලි ාක් ා කාලය වටළ ලසේ ා නිණුක්තිකයතුලේ ලරේෂස සියයඅ 9.5 කිතු ඉහළ 

ගිලේය. ජාේයතුේර ූලලය ුරමුාලේ විස්ීරරස සය රහසුකම ලැබීමත් සමඟ ඉහළ 

නැංවු ව වි  ්ාසයඅ ුමේර , රජලේ සුරැකු්රත් ල කරන ලා විලේ  ආලයෝජන 

ඉහළ යෑම ලමතුම, රජය ල ේ ලා ල නත්  ූලලය ර ාහ ලේශීය විලේශීය විනිමය 

ල ළඳලරොලළහි ස්ථායීේා අ උරකාරී විය. ලමම ර සේා පිළිබිඹු කරමිතු, 2016 

 සලතම ුලගෝස්වට මාසය ු සානය  න විඅ ාළ නිල සංචිේ රමාසය එ.ජ.ලඩොලතම 

බිලියන 6.6 ක් ාක් ා  තමධනය වී ඇේැයි ඇස්ේල්තුවට කර ඇති ුේර,  2016  සලතම 

ල් ාක් ා කාලය  වටළ ශ්රී ලංකා රුපියල සුළු   ලයතු ු රමාසය වී ඇේ. 

ලේශීය සැරණු් ේත්ත්  යථා ේත්ත් යඅ රත් වීම ලමතුම, රාජය බු  රතිරත්තිලේ සිු  

කරන ලා සමහර සංල ෝධන ක්රියා අ නැංවීම ේා කාලික  ුත්හිටුවීල් බලරෑම 

පිළිබිඹු කරමිතු,  ාතමෂික ලක්ෂයමය රානම මේ උේධමනය 2016  සලතම ුලගෝසව්ට 

මාසලේ දී ේ ු රඅත් රහළ ගිලේය. බු  සංල ෝධන ක්රියාත්මක ලනොවීල් බලරෑම 

පිළිබිඹු කරමිතු  ාතමෂික ලක්ෂයමය රානම මේ මනිව ලබන ූලලික උේධමනය ා 

ුඩුවීමක් ලරතුව් කලළේය. 

මුාේ ුං ය සැලකූ විඅ,  ාතමෂික ලක්ෂයමය රානම මේ ුළළුේ මුාේ රසාරසය ලරර 

මාසලේ  ාතමේා වූ සියයඅ 17.0 හා සාලේක්ෂ  2016 ජුලි මාසලේ දී සියයඅ 17.8 ක 

ඉහළ ුගයක රැ වටණි. මුාේ සමසේ් ල රසාරසය සඳහා රධාන   ලයතු බැංකු 

ුං ය මගිතු ලරෞේගලික ුං ය සහ රජය ල ේ සරයන ලා සය රමාසය ඉහළ 

යෑම ලහේවට වූ ුේර, රාජය සංස්ථා ල ේ ලබා ු තු සය ජූලි මාසය වටළ දී ේ ු රඅත් 

රහළ ගිලේය.  ාණිජ බැංකු විසිතු ලරෞේගලික ුං ය සඳහා සරයන ලා සය 

රමාසලයහි  ාතමෂික ලක්ෂයමය  තමධනය, ලරර මාසලේ රැ ති සියයඅ 28.2 හා 

සසඳන විඅ 2016 ජූලි මාසලේ දී සියයඅ 28.5 ක් විය. ශ්රී ලංකා මහ බැංකු  විසිතු 

මුාේ රතිරත්තිය ාැදි කිරීමඅ ගව ලැබූ ක්රියාමාතමග ලඅ රතිචාර ාක් මිතු  ැදි වූ 

ල ළඳලරොළ ලරොලී ුවරාතික ලහේවටල තු ඉයුත මාස කිහිරය වටළ දී සය රසාරසය 

මතුාගාමී  ව ඇේැයි ුලේක්ෂා ලකලතම. 
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ලමම  තමධනයතු සැලකිේලඅ ගනිමිතු, ආතමථික ක්රියාකාරක් ලඅ රහසුක් 

සලසමිතු සාතම  ආතමථික වටලිේේා යක් ර ත් ා ගැනීම සඳහා ු  ය කරව ලබන 

මට්අමක් ාක් ා මුාේ රසාරසය ීමමා කිරීමඅ ාැනඅ ලගන ඇති ක්රියාමාතමග 

රමාස ත් බ   2016 සැේේැ්බතම 27  ැනි යුන රැ ති රැස්වීල් දී මුාේ මණ්ඩලලේ 

ුාහස විය. ඒ ුව , ශ්රී ලංකා මහ බැංකුලේ නිේය ේැතුරවට රහසුක් ුවරාතිකය 

(SDFR) සහ නිේය සය රහසුක් ුවරාතිකය (SLFR), පිළිල ළිතු, සියයඅ 7.00 

සහ සියයඅ 8.50 මට්අල් ේ ු රඅත් ලනොල නස්  ර ත් ා ගැනීමඅ මුාේ 

මණ්ඩලය ීරරසය කලළේය.  

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ීරණය : ප්රතිපත්තතිප යත ී  නුපතාතිපක 
යන යරනස්ර තරීර 

නිේය ේැතුරවට රහසුක් ුවරාතිකය (SDFR) සියයඅ 7.00 
නිේය සය රහසුක් ුවරාතිකය (SLFR) සියයඅ 8.50 
 

 

 ය සථ්ාපිේ සංචිේ ුවරාේය (SRR) සියයඅ 7.50 

 


