
 
 

  

  

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ිවරණය  - 2016 දදසැම්බර්  

ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවේලත ේාාලාක ල ්සමේල්තුවේ ුව,ා  

2015 ාසලතම වේතුාන ලාතමවේලත ාාතමේා ලරන ලා සියයට 5.6 ල ාතමධනයට සාලේක්ෂා 

2016 ාසලතම වේතුාන ලාතමවේා වේළ දී ශ්රී ලංලා ්තමකයලය සියයට 1.1 න්තු ාතමධනය වී 

්ේ. 2016 ාසලතම වේතුාන ලාතමවේා වේළ දී ලසේාා ්ශ්රිේ රියාලාරල් සියයට 1.7 න්තු 

ාතමධනය වී ්ති ුේර  ලතමමාතුේ ්ශ්රිේ රියාලාරල් සියයට 6.ක න්තු සකලන්ය තුවේ 

ලලස ාතමධනය වී ්ේ.  ලලලසේ ලාේත්  ලමම ලාල සීමාා වේළ රකාති ුයහරත් 

ලාලගුණිල ේත්ත්ාලයහි බලරෑම ලහේවේලාතු  ුඛණ්ඩා ලාාන ාේාාටත් රහළ යෑමක් 

ලරතුව,් ලරමිතු ලෘෂිලතමමාතුේ ්ශ්රිේ රියාලාරල් ාසලතම වේතුාන ලාතමවේා වේළ දී 

සියයට 1.9 න්තු සංලලෝචනය විය.  ුයහරත් ලාලගුණිල ේත්ත්ාලයහි බලරෑම සහ 

ල ෝලීය ්තමකයල ුවිනිශමචිේේා රකාතිය ා  ප්රධාන ්තමකයල ාතමශලාල යහරත් ාතමධනය 

ලමතුම  2015 ාසලතම ුාසාන ලාතමවේා වේළ රකාති ුඩු ්තමකයල ාතමධනලයහි රාන් 

බලරෑම ලහේවේලාතු 2016 ාසලතම ුාසාන ලාතමවේා වේළ දී ්තමකයල ාතමධනය ාඩා ඉහළ 

ු යක්  කනීල් හකන්යාාක් රාතී. 

ලලොළඹ රාරිල ෝගිල මිල ාතමශලය (ලලො.රා.මි.ා.) (2006/07=100) ුව,ා මනිව, ලබන 

මවේපිට උද්ධමනය  ාාතමෂිල ලක්ෂයමය රානම මේ 2016 ලනොාක්බතම මාසලේ දී ාාතමේා 

ආර්ථික තර්දේෂය දදතාර්තදම්න්තුර 

2016 දදසැම්බර් මස 30 රැනි දින 
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ලළ සියයට 3.1 සිට 2016 ලාසක්බතම මාසලේ දී සියයට 1.1 ාක්ාා ඉහළ ගිලේය.  ජාතිල 

රාරිල ෝගිල මිල ාතමශලය (ජා.රා.මි.ා.  2013=100) ුව,ා මනිව, ලබන මවේපිට 

උද්ධමනය  ාාතමෂිල ලක්ෂයමය රානම මේ 2016 ඔක්ලේෝබතම මාසලේ දී ාාතමේා වූ 

සියයට 5.0 හා සකසඳීල් දී 2016 ලනොාක්බතම මාසලේ දී සියයට 1.1 ක් ාක්ාා ුඩු විය.  

රජලේ බදු සංලශෝධනාල බලරෑම පිළිබිඹු ලරමිතු 2016 ලනොාක්බතම මාසලේ දී මූක ල 

උද්ධමනය සකලන්ය තුවේ ලලස ඉහළ ගිලේය.  ඒ ුව,ා  ලලො.රා.මි.ා. මගිතු මනිව, ලබන 

මූක ල උද්ධමනය  ාාතමෂිල ලක්ෂයමය රානම මේ 2016 ලනොාකබතම මාසලේ ාාතමේා ලළ 

සියයට 5.1 සිට 2016 ලාසක්බතම මාසලේ දී සියයට 6.3 ාක්ාා ඉහළ ගිය ුේර  

ජා.රා.මි.ා. මගිතු මනිව, ලබන මූක ල උද්ධමනය ා  ාාතමෂිල ලක්ෂයමය රානම මේ 

2016 ඔක්ලේෝබතම මාසලේ ාාතමේා ලළ සියයට 5.7 සිට 2016 ලනොාක්බතම මාසලේ දී 

සියයට 6.ක ක් ාක්ාා ඉහළ ගිලේය.  ලමාකනි ේාාලාක ල විචලනයතු සිදු වුාා  ඉදිරි 

ලාලලේ දී උද්ධමනය සාමානයලයතු ේාදුරටත් මකදි ේනි ු යල මට්ටල් රාතිව, 

්ේකයි ුලේක්ෂා ලලලතම. 

මුාේ ුංශය සකලකූ විට  ාාතමෂිල ලක්ෂයමය රානම මේ ාාණිජ බකංකු විසිතු ලරෞද් ක ල 

ුංශයට සරයන ලා ණය ප්රමාණලයහි ාතමධනය ුලේක්ෂා ලළ රරිදි ුඩු වීමක් ලරතුව,් 

ලළ ුේර  එය ලරර මාසලේ ාාතමේා වූ සියයට 25.6 හා සාලේක්ෂා  2016 ඔක්ලේෝබතම 

මාසලේ දී සියයට 22.0 ක් විය.  ලලලසේ නමුත්  2016 ඔක්ලේෝබතම මාසලේ දී ලරෞද් ක ල 

ුංශය සඳහා ලබාදුතු ණලයහි ශුද්ධ ාකඩිවීම රුපියේ බික යන 79.0 ල ඉහළ ු යල 

රකාතිණ.  ල් ුේර  රාජය ුංශය විසිතු ාාණිජ බකංකුාක තු ලබා ත් ණය ප්රමාණය 

2016 ඔක්ලේෝබතම මාසලේ දී සුළු ාශලයතු ඉහළ ගිලේය.  ඒ ුව,ා  ාාතමෂිල ලක්ෂයමය 

රානම මේ පුළුේ මුාේ සකරතුලමහි (M2b) ාතමධනය”   2016 සකේේක්බතම මාසලේ ාාතමේා 

වූ සියයට 1ක.1 සිට 2016 ඔක්ලේෝබතම මාසලේ දී සියයට 17.ක ක් ාක්ාා ුඩු විය.  ලද්ශීය 

මුාේ ලාළඳලරොළ වේළ රුපියේ ද්රාශීලේාා 2016 ලාසක්බතම මාසලේ දී යළි ුතිරික්ේ 

මට්ටමලට රත්වූ ුේර  ශ්රී ලංලා මහ බකංකුා විසිතු  ව, ලකබූ ාකඩි මුාේ ප්රතිරත්ති 

රියාමාතම ාලට ප්රතිචාර ාශලයතු ාකඩි වූ ලාළඳලරොළ ලරොලී ුව,රාතිල 2016 

ලාසක්බතම මාසය වේළ දී පුළුේ ාශලයතු සමථාාර වීමක් ාක්නට ලකබුණි. 
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විලද්ශීය ුංශය සකලකූ විට  2016 ඔක්ලේෝබතම මාසලේ දී ්නයන වියාල් එක් 

ුයිේමයල රමණක් සිදු වූ විලශේෂ ාකඩිවීල් බලරෑම ලහේවේලාතු ලාළඳ ගිණුල් හිඟය 

සකලන්ය තුවේ ලලස ඉහළ ගිලේය.  සංචාරල ඉරකයී් ලමතුම විලද්ශ ලසේාා 

නිතුක්තිලයතුලේ ලප්රේෂණ හිේලර ලලස ුඛණ්ඩා ාතමධනය විය.  2016 ලනොාක්බතම 

මස ුාසානය ාන විට ාළ නිල සංචිේ ප්රමාණය එ.ජ. ලඩොලතම බික යන 5.6 ක් ලලස 

්සමේල්තුවේ ේ ලර ්ති ුේර  2016 ාසලතම ල් ාක්ාා ලාලය වේළ දී ශ්රී ලංලා රුපියල 

ලඩොලරයට සාලේක්ෂා සියයට 3.6 න්තු ුාප්රමාණය වී ්ේ. 

ලමම ාතමධනයතු සකලන්ේලට  නිමිතු  ාකනට රාතින මුාේ ප්රතිරත්ති සමථාාරය ලයෝ ය 

බා 2016 ලාසක්බතම 30 ාකනි දින රකාති රැසමවීල් දී මුාේ මණ්ඩලලේ ුාහස විය.  

ඒ ුව,ා  ශ්රී ලංලා මහ බකංකුලත නිේය ේකතුරවේ රහසුල් ුව,රාතිලය (SDFR)  සහ 

නිේය ණය රහසුල් ුව,රාතිලය (SDFR) පිළිලාළිතු  සියයට 7.00 සහ සියයට ක.50 

මට්ටල් ේාදුරටත්  ලනොලානසමා රාත්ාා  කනීමට මුාේ මණ්ඩලය තීරණය ලලළේය. 

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ීරණය : ප්රතිපත්තතිප දත ී අනුතාතිපක 

දන දරනස්ර තරීර 

නිේය ේකතුරවේ රහසුල් ුව,රාතිලය (SDFR) සියයට 7.00 

නිේය ණය රහසුල් ුව,රාතිලය (SLFR) සියයට ක.50 
 

 

ායාසමථාපිේ සංචිේ ුව,රාේය (SRR) සියයට 7.50 

 


