
 
 

  

  

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ිවරණය : අංක 02 - 2017  

ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවේලත ේාාලාක ල ්සමේල්තුවේ ුව,ා   

ශ්රී කංලා ආතමථිලය 2015 ාසලතම රැාැති සියයට 4.8 ල මූතමේ ාතමධනයට සාලේක්ෂා 

2016 ාසර වේළ දී සියයට 4.4 කිතු ාතමධනය විය.  ලෙෙ ාාතමෂිල ාතමධනය වේළ ඉදිකිරී් 

ආශ්රිේ රියාලාරල් ලහේවේලාතු ලතමොතුේ ආශ්රිේ රියාලාරල් සියයට 6.ක කිතු 

සැකකිය යුවේ ලකස ාතමධනය වූ ුේර  මූකය ලසේාා  රක්ෂ  සහ විුක  සංලේශ ලසේාා 

පුළුේ වීෙ ප්රධාන ාශලයතු ලහේවේ ලලොටලෙන ලසේාා ආශ්රිේ රියාලාරල් සියයට  

4.2 කිතු ාතමධනය විය.  ලල ලසේ ලාේත්  2016 ාසලතම ලාාන ලාතමවේලත දී ්තිවූ ජක 

ෙැලී් සහ ුාසාන ලාතමවේලත දී රැාැති නියඟ ේත්ත්ාය වේළිතු ්තිවූ සැරයු් ුංශලේ 

ුාහිරේා ලහේවේලාතු 2016 ාසලතම දී ලෘෂිලතමොතුේය ආශ්රිේ රියාලාරල් සියයට  

4.2 කිතු  රහළ ගිලේය.  ුහිේලර ලාකගු  ේත්ත්ාය සහ ලෙෝලීය ප්රා ේා ාැනි බාහිර 

ුභිලයෝෙ ෙධයලයහි 2016 ාසලතම ුාසාන ලාතමවේා වේළ දී ඊට ලරර ාසලරහි රැාැති ුඩු 

ාතමධනලයහි රාන් බකරෑෙ ා සහිේා වුා ආතමථිලය සියයට 5.3 ල ාතමධනයක් ාාතමේා 

ලරමිතු 2016 ාසර ුාසානය ාන විට ඉහළ ාතමධන ප්රා ේාාක් ලරතුව,් ලලළේය. 

ල් ුේර  ලලොළඹ රාරිල ෝගිල මික ාතමශලලේ (ලලො.රා.මි.ා.”  2013=100) ාාතමෂිල 

කක්ෂයෙය ලානස ුව,ා ෙනිව, කබන ෙවේපිට උේධෙනය  201ක ජනාාරි ොසලේ දී 

ආර්ථික තර්යේෂය යදතාර්තයේන්තුර 

2017 මාර්තු මස 24 රැනි දින 
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ාාතමේා ලරන කා සියයට 5.5 සිට 201ක ලරබරාාරි ොසලේ දී සියයට 6.8 ක් ාක්ාා ඉහළ 

ගිලේය. එෙ ප්රා ේාාෙ ලරතුව,් ලරමිතු  ජාතිල රාරිල ෝගිල මික ාතමශලය 

(ජා.රා.මි.ා.  2013=100) ෙේ රාන් ෙවේපිට උේධෙනය ා ාාතමෂිල කක්ෂයෙය රානෙ 

ෙේ 201ක ජනාාරි ොසලේ දී ාාතමේා ලළ සියයට 6.5 සිට 201ක ලරබරාාරි ොසලේ දී 

සියයට 8.2 ක් ාක්ාා ඉහළ ගිලේය.  ලලො.රා.මි. ාතමශලය සහ ජා.රා.මි. ාතමශලය ෙේ 

රාන් වූ මූක ල උේධෙනය ා  ාාතමෂිල කක්ෂයෙය රානෙ ෙේ 201ක ලරබරාාරි ොසලේදී 

ා සියයට ක.1 ක් ලකස ඉහළ ුෙයල රැාති .  උේධෙනලේ ෙෑේලාලීනා සිු වූ ඉහළ 

යෑෙ සඳහා රාත්නා නියඟ ේත්ත්ාය සහ බු ාුහලේ සිු ලරන කා  සංලශෝධන ලහේවේ වූ 

ුේර  ුහිේලර උේධෙන ුලේක්ෂා ලහේවේලාතු ඉහළ යෑෙක් සිු ලනොවුාලහොත් ඉදිරි 

ලාකලේ දී උේධෙනය ුලේක්ෂිේ ෙැදි ේනි ුෙයල ෙට්ටෙ ාක්ාා ුඩුවී ඉතුරසුා සමථායී 

ාව, ්ේැයි පුලරෝලථනය ලලලතම.   

ශ්රී කංලා ෙහ බැංකුා විසිතු මීට ලරර රියාාට නංාන කා ාැ  මුාේ ප්රතිරත්ති රියාොතමෙ 

සහ ාැ  මුාේ ේත්ත්ාලයහි බකරෑෙ ලහේවේලාතු ඉහළ නැංවුණු ලරොලී ුව,රාතිල  

ලරෞේෙක ල ුංශලේ  ය ාතමධනය ෙේ ය් ප්රො යලට බකරෑ් ලලොට ්ති බා ලරනී 

යයි.  ඒ ුව,ා  ලරෞේෙක ල ුංශයට සරයන කා  ය ප්රො ලේ ාාතමෂිල කක්ෂයෙය 

ාතමධනය 2016 ාසර ුාසානලේ රැාැති සියයට 21.9 සිට 201ක ජනාාරි ොසලේ දී 

සියයට 20.9 ාක්ාා ේාුරටත් රහේ ාැටුණි.  රාජය ුංශයට සරයන කා  ය ප්රො ය 

සැකකිය යුවේ ලකස ඉහළ යෑෙ ලහේවේලාතු පුළුේ මුාේ සැරයුල් ාාතමෂිල කක්ෂයෙය 

ාතමධනය  201ක ජනාාරි ොසලේ දී සියයට 1ක.ක ල ඉහළ ුෙයක් ාාතමේා ලළ ා  එය 

2016 ලාසැ්බතම ෙස රැාැති සියයට 18.4 ල ාතමධනය හා සාලේක්ෂා ුඩු ාතමධනයකි. 

ලලලසේ ලාේත්  මුාේ හා  ය සෙසමේාක රහළ යෑෙ ුලේක්ෂා ලළ ෙට්ටෙට ාඩා 

ෙතුාොමී විය.  

විලේශ ුංශය සැකකූ විට  ාසර වේළ දී ආනයන වියාෙ සියයට 2.5 කිතු ඉහළ යෑෙත් 

ුරනයන ආාායෙ සියයට 2.2 කිතු ුඩු වීෙත් ලහේවේලාතු ලෙවු් ලශේෂලේ ලාළඳ 

ගිණුල් හිඟය 2015 ාසලතම රැාැති එ.ජ. ලඩොකතම බික යන 8.4 හා සැසඳීල් දී 2016 

ාසලතම දී එ.ජ. ලඩොකතම බික යන 9.1 ක් ලකස ාාතමේා විය. ේාාලාක ල ාත්ේ ුව,ා  201ක 

ජනාාරි ොසලේදී ා ලාළඳ  ගිණුල් හිඟය පුළුේ වීෙක් ලරතුව,්  ලලලතම.  සංචාරල 

ඉරැයී් සහ විලේශ ලසේාා නියුක්තිලයතුලේ ලප්රේෂ   ලාළඳ ගිණුල් හිඟය ෙගිතු 

ලෙවු් ලශේෂය ෙේ ්ති ලළ ුහිේලර බකරෑෙ ේාුරටත් සෙනය කිරීෙට සෙත් විය.  

ල් ුේර  201ක ාසර ආර් ලේ දී ාක්නට කැබුණු රාජය සුැකකු්රත් ලාළඳලරොළ වේළ 
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විලේශ ආ ලයෝජන පිටේට ෙකායෑල් කිසිය් ුඩු වීෙක් ාක්නට කැබුණු ුේර  ්ෙරිලා 

එක්සත් ජනරාලේ ප්රතිරත්ති ලරොලී ුව,රාතිල ඉහළ ාැමීෙ හමුලත වුාා විලේශ 

ආලයෝජන කැබී් සුළු ාශලයතු ඉහළ ලෙොසම ්ේ.  ාළ නික සංචිේ  2016 ාසර 

ුාසානලේ ාාතමේා වූ එ.ජ. ලඩොකතම බික යන 6.0 හා සාලේක්ෂා 201ක ලරබරාාරි ෙස 

ුාසානලේ දී එ.ජ. ලඩොකතම බික යන 5.6 ක් ලකස ්සමේල්තුවේ ලර ්ති ුේර  201ක 

ාසලතම ොතමවේ ෙස 22 ාැනි දින ාක්ාා ලාකය වේළ දී එ.ජ. ලඩොකරයට සාලේක්ෂා රුපියක 

සියයට 1.2 කිතු ුාප්රො ය වී ්ේ.  

ඉහේ ලරුණු සැකකිේකට ෙනිමිතු   ය සහ මුාේ සෙසමේ ඉහළ ුව,රාේයකිතු 

ාතමධනය වීෙ ලහේවේලාතු ්ති විය හැකි ඉේලුලෙතු ජනිේ ාන උේධෙන පීඩන ඉහළ 

යෑෙ සහ ුහිේලර උේධෙන ුලේක්ෂා ෙැඩරැාැත්වීෙ සඳහා පූතමා ආරක්ෂල පියාරක් 

ලකස මුාේ ප්රතිරත්තිය ාැ  කිරීෙ ුාශය බා 201ක ොතමවේ 23 ාැනි දින රැාැති ැකසමවීල් 

දී මුාේ ෙණ්ඩකලේ ුාහස විය. එල්ෙ  සෙසමේ ුයාැය හිඟය ුලේක්ෂිේ ෙට්ටෙ ාක්ාා 

රහළ යෑෙට වේඩු ලාන රරිදි රාජය මූකය ලටයුවේාක සිු වී ්ති සැකකිය යුවේ ාතමධනය 

පිළිබඳා ා මුාේ ෙණ්ඩකලේ ුාධානය ලයොමු විය. ලෙෙ ප්රා ේා ලෙතුෙ  ලාළඳලරොළ 

ලරොලී ුව,රාතිලාක ාක්නට කැලබන සැකකිය යුවේ ඉහළ යෑෙ ලහේවේලාතු ප්රතිරත්ති 

ලරොලී ුව,රාතිලාක සිු ලළ යුවේ ෙැළපීල් ප්රො ය ුඩු බා මුාේ ෙණ්ඩකලේ ුාහස 

විය.  ඒ ුව,ා  201ක ොතමවේ 24 ාැනි දින සිට රියාත්ෙල ාන රරිදි ශ්රී කංලා ෙහ බැංකුලත 

ප්රතිරත්ති ලරොලී ුව,රාතිල ාන නිේය ේැතුරවේ රහසුල් ුව,රාතිලය (SDFR) සහ 

නිේය  ය රහසුල් ුව,රාතිලය (SLFR)  රාන් ුංල 25 බැගිතු  පිළිලාළිතු  සියයට 

ක.25 සහ සියයට 8.ක5 ාක්ාා ඉහළ නැංවීෙට මුාේ ෙණ්ඩකය තීර ය ලලළේය.   

 

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ීරණය : ප්රතිපත්තතිප යත ී  අුපතාතිපක  

ඉහළ නංරන ලදී 

නිේය ේැතුරවේ රහසුල් ුව,රාතිලය (SDFR) සියයට ක.25 

නිේය  ය රහසුල් ුව,රාතිලය (SLFR) සියයට 8.ක5 
 

 

ායාසමථාපිේ සංචිේ ුව,රාේය (SRR) සියයට ක.50 


