
 
 

  

  

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ිවරණය  - 2016 න ොරැම්බර්  

2015 අලවානයේ සිට ශ්රී ා ා  ශ ංකාව ල සිසි  අනුග නය  රන ද මුදල් ප්රතිපඳ්තතිප 

ක්රියා ාගවගලට ප්රතිපාාර ද්වලින   ලාිජ  ංකාව  සිසි  යඳෞද්ගලි  අායට ංා දු  

ණය ලගවධනය අයේ්වා  ෂ ඳරිදි 2016 වකේතකම්ංගව  ාවයේ දී වකකිය යුතු යව අඩු 

සිය. ඒ අනුල  ලාිජ  ංකාව  සිසි  යඳෞද්ගලි  අායට ංා දු  ණය ලගවධනය ලාගවෂි  

්වය ය ඳදන   ත 2016 අයගෝව්තු  ව ලාගවතා ව සියයට 27.3 ශා වායේ්වල 2016 

වකේතකම්ංගව  ාවයේ දී සියයට 25.6 ්ව යව ලාගවතා සිය. යඳෞද්ගලි  අාය වශා ංා 

දු  ණය ලගවධනයයහි අඩුවී ්ව සිදු වුලද  රා ය අාය සිසි  ලාිජ  ංකාව ලලි  ංාග්ත 

ණය ප්ර ාණය හශෂ යම  යශ තුයල  ලාගවෂි  ්වය ය ඳදන   ත පුළුල් මුදල් 

වකඳයු   2016 අයගෝව්තු  ව ලාගවතා  රන ද සියයට 17.3 ශා වායේ්වල 2016 

වකේතකම්ංගව  ාවයේ දී සියයට 18.4 කි  හශෂ ගියේය. යම් අතර  යද්ශීය මුදල් 

යලෂයඳොෂ රුපියල් ද්රලශීතාල නකලත ව තුලිත  ට්ට  ට ඳ්ත වී  යලෂයඳොෂ 

යඳොලී අනුඳාතිප  දකනට ඳලතිපන  ට්ටයම් ව්ථාලරල ඳල්තලා ගකනී ට උඳ ාරී ලනු 

ඇතකයි අයේ්වෂිතය.  

 ාතිප  ඳාරිය ෝගි  ින දගව ය ( ා.ඳා.ින.ද.) වශ ය ොෂඹ ඳාරිය ෝගි  ින දගව ය 

(ය ො.ඳා.ින.ද.)  ත ඳදනම්ල ගණනය  රනු ංන  තුපිට උද්ධ නය  2016 

ඔ්වයතෝංගව  ාවය තුෂ  කද තනි අගය හි ව්ථායීල ඳකලතිපිජ. තලද   ා.ඳා.ින. දගව ය 

වශ ය ො.ඳා.ින. දගව ය  ත ඳදනම්ල ගණනය  රනු ංන මූලි  උද්ධ නය 2016 

ඔ්වයතෝංගව  ාවයේ දී යඳර  ාවයට වායේ්වල යනොයලනව්ල ඳකලතිපිජ. ර ය සිසි  ංදු 

ලුශය තුෂ සිදු  රන ද වායෝධන යශ තුය ොටයගන 2016 යනොලකම්ංගව  ාවයේ සිට 

ආර්ථික තර්නේෂය නදතාර්තනම්න්තුර 

2016 න ොරැම්බර් මස 29 රැනි දි  
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උද්ධ නයයහි එ්ව ලර්ව ඳ ණ්ව සිදුලන හශෂ යම ්ව සිදු ලනු ඇතකයි අයේ්වා  රන 

අතර  2017 අය-ලකය  ගි  උද්ධ නය  ත ඇතිපලන ව වත් ංඳම  හිත ර ලනු ඇතකයි 

ඇව්තයම් තු ය ොට ඇත.  ල් තිපයා ගනු කබූ මුදල් ප්රතිපඳ්තතිප ක්රියා ාගවග වශ අඛණ්ඩ 

රා ය මූය ඒ ා්රතා ක්රියාලලිය යශ තුයල  ව ාශාර හල්ලුය   ඇතිප ලන ඩනඩනය 

ඳානය ලනු ඇතකයි අයේ්වා  රන අතර  ඒ අනුල  හදිරි  ාය තුෂ දී උද්ධ නය  කද 

තනි අගය හි ඳලතිපනු ඇතකයි අයේ්වා ය යගව.  

සියද් අාය වකකූ සිට  ආනයන සියද  අඩු වී   ධයයේ අඛණ්ඩල යදලන  ාවයට්ත 

අඳනයන හඳකයීම්ල ලාගවතා ව හශෂ යම  යශ තුයල  2016 ලවයගව වකේතකම්ංගව  ාවය 

තුෂ දී යලෂ ගිණුයම් හිඟය  ලාගවෂි  ්වය ය ඳදන   ත සියයට 12.0 කි  අඩු සිය. 

2016 ලවයගව ඳෂමු  ාව දශය තුෂ දී වාාාර  හඳකයීම් සියයට 14.6 කි  ඳ ණ හශෂ 

යගොව් ඇතකයි ඇව්තයම් තු  ර ඇතිප අතර  සියද් යව ලා නියු්වතිප ය යේ යප්ර ණ 

සියයට 3.5   ලගවධනය්ව ලාගවතා  යෂ ය. 2016 ලවයගව ඔ්වයතෝංගව  ාවය අලවානය 

ලන සිට දෂ නි වාචිත ප්ර ාණය එ. .යඩොගව ිලලියන 6.1 ්ව යව ඇව්තයම් තු  ර 

ඇතිප අතර  2016 ලවයගව යම් ද්වලා  ාය තුෂ ශ්රී ා ා රුපිය යඩොරයට වායේ්වල 

සියයට 2.6 කි  අලප්ර ාණය වී ඇත. යම් අතර   ාතය තර මූය අරමුදය  ශ්රී ා ාල 

ංාග්ත තු  අවුරුදු සිව්තීරණ ණය ඳශසු ය හි ප්රථ  ව ායෝානය වාගවථ ල 

වම්පූගවණ කිරීය   අනතුරුල  ය   ණය ඳශසු ය හි යදලකනි ලාරි ය 2016 

යනොලකම්ංගව  ාවයේ දී ශ්රී ා ාලට ංා යදන දී.  ාතය තර මූය අරමුද  ගි  

ංා යදන සිව්තීගවණ ණය ඳශසු   අඛණ්ඩල ංා ගකනී  තුළි  හදිරි  ායේ දී  කදි 

ශා දිගු ාලීන මූය ප්රලාශ වශා ඳශසු ම් වඳයින   ආගවථි ය ්වතිප ්ත කිරී ට දාය  

ලනු ඇතකයි අයේ්වා ය යගව. 

ය   ලගවධනය  වකකිල්ට ගනිින   දකනට ඳලතිපන මුදල් ප්රතිපඳ්තතිප ව්ථාලරය යයෝගය 

ංල 2016 යනොලකම්ංගව 28 ලකනි දින ඳකලතිප රැවව්ීයම් දී මුදල්  ණ්ඩයේ අදශව ව අතර  

ඒ අනුල  ශ්රී ා ා  ශ ංකාව යන නිතය තක ඳතු ඳශසු ම් අනුඳාතිප ය (SDFR)  වශ 

නිතය ණය ඳශසු ම් අනුඳාතිප ය (SDFR) පිළියලළි   සියයට 7.00 වශ සියයට 8.50 

 ට්ටයම් තලදුරට්ත  යනොයලනව්ල ඳල්තලා ගකනී ට මුදල්  ණ්ඩය තීරණය  යෂ ය. 

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ීරණය : ප්රතිපත්තතිප නතොී  නුපතාතිපක 

න ොනර ස්ර තරීර 

නිතය තක ඳතු ඳශසු ම් අනුඳාතිප ය (SDFR) සියයට 7.00 

නිතය ණය ඳශසු ම් අනුඳාතිප ය (SLFR) සියයට 8.50 
 

 

ලයලවථ්ාපිත වාචිත අනුඳාතය (SRR) සියයට 7.50 

 


