
 
 

  

  

මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණය - 2016 මැයි  

වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය  දනමමය මය  ුළුල්  ුදන්  වර්නම   016  ෙදරවවාි මයස දැවති සි  ට 

69.8 හා සාෙේක්ෂ්ව 016  මයාර්තු මයාසෙේදී සි  ට 68.9 ක වර්නම ක් වාර් ා කවමින් 

මයන්නගාමී වි .  ුළුල්  ුදන්  වර්නම  සඳහා ෙේශී  ණ  ප්රසාවණ  ප්රනාම වශෙ න් ෙහේතු 

වූ අ ව  එයින් වාණිජ රැැංකු විසින් ෙදෞේගලික අැංශ ට ලරා දුන් ණ වල වාර්ෂික 

ලක්ෂ්යමය  දනමමය මය  වර්නම   ෙදව මයාසෙේදී වාර් ා වූ සි  ට 0 .5 හා සාෙේක්ෂ්ව 

016  මයාර්තු මයාසෙේදී සි  ට 07.7 ක් වි .  ණ  සද ම ලන අැංශ අනුව වයාේති  

සැලකීෙේදී  කර්මයාන්  සහ ෙසේවා අැංශ සඳහා ලරාදුන් ණ  ප්රමයාණ  හහ  මය්ටටමයක 

දැවති අ ව  ුළේගල ණ  සහ අත්තිකාවේ න සැලකි  යුතු හහ   ෑමයක් වාර් ා කෙ ේ .  

ෙේ අ ව  මයෑ කදී අනුගමයම  කවනු ලැබූ නැඩි ුදන්  ප්රතිදත්ති ක්රි ාමයාර්ග සහ ෙේශී  

ුදන්  ෙව ඳෙදො  අතිික්  රුපි ්  ද්රවශීල ාව දහ   ෑෙේ ප්රතිලල ක් වශෙ න්  

ෙකටිකාලීම ුදන්  ෙව ඳෙදො  අනුදාතික සහ අෙමකුත් ෙව ඳෙදො  ෙදොලී 

අනුදාතිකවල හහ   ෑමයක් නක්මට ලැබුණි.  ෙකටිකාලීම ෙදොලී අනුදාතික හහ   ෑෙේ 

ආර්ථික පර්යේෂණ යදපාර්තයේන්තුව 

2016 මැයි මස 20 වැනි දින 



රලදෑමය ෙව ඳෙදො  අෙමකුත් ෙදොලී අනුදාතික කවා ක්රමයානුූලලව සේෙප්රේෂ්ණ  මමය 

පිළිබිඹු කවමින්  වසෙර් ෙනවම කාර්තුව තු දී ුදන්  සහ ණ  සමයස ්වල ප්රසාවණ  

මයන්නගාමී වනු ඇ ැයි අෙේක්ෂ්ා ෙකෙර්. 

ෙකො ඹ දාිෙ ෝගික මිල නර්ශක  (ෙකො.දා.මි.න. 011 /0117=611) අනුව මයනිනු ලරම 

මයතුපිට උේනමයම   වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය  දනමමය මය    ෙදව මයාසෙේ වාර් ා වූ සි  ට 0.1 

හා සාෙේක්ෂ්ව 016  අෙප්රේ්  මයාසෙේ දී සි  ට 1.6 ක් වි . ඒ අ ව  ෙකො.දා.මි.න. මය  

දනමේ වූ වාර්ෂික සාමයාමය මයතුපිට උේනමයම   016  මයාර්තු මයස වාර් ා කවම ලන සි  ට 

6.6 සිට 016  අෙප්රේ්  මයාසෙේදී සි  ට 6.1 නක්වා හහ  ගිෙේ . ෙකෙසේ ෙව ත්  ෙකො ඹ 

දාිෙ ෝගික මිල නර්ශක  (ෙකො.දා.මි.න. 011 /0117=611) මය  දනමේ වූ මූලික 

උේනමයම   වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය  දනමමය මය   ෙදව මයාසෙේ වාර් ා වූ සි  ට 4.5 මය්ටටෙේ 

ෙමොෙවමස්ව දැවතුණි. ෙේ අ ව  ජාතික දාිෙ ෝගික මිල නර්ශක  (ජා.දා.මි.න. 

0161=611) අනුව ගණම  කවනු ලරම මයතුපිට උේනමයම   වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය  දනමමය 

මය   016  මයාර්තු මයාසෙේ වාර් ා ක  සි  ට 6.7 හා සැසඳීෙේදී සි  ට 0.0 ක් නක්වා 

හහ  ගි  අ ව  එ  වාර්ෂික සාමයාමය දනමමය මය  සි  ට 0.4 ක් වි .  එකතු ක  අග  

මය  රදු අනුදාතික (VAT) මයෑ කදී හහ  මැැංමමය සහ එකතු ක  අග  මය  රදු හා ජාති  

ෙගොඩමැගීෙේ රදුවලට (NBT) අනා ව දැවති ඇ ැේ නිනහස් කිරීේ හවත් කිරීමය ෙහේතුෙවන් 

දාිෙ ෝගික මිල ගණන්වල එක්වවක් දමයණක් සිදුවම හහ   ෑමයක් අෙේක්ෂ්ා ෙකෙවම 

අ වමය  දවත්මා අ හදත් කාලගුණික  ත්ත්ව  ෙහේතුෙවන් සැදයුේ අැංශ අඩාල මමය 

තුළින් නුදුරු කාලෙේදී මිල ගණන් මය  පීඩම  හහ   නු ඇ ැයි අෙේක්ෂ්ා ෙකෙර්.  

සැදයුේ අැංශෙේ  ාවකාලික රානා මයනයෙේ වුවන  නිසි හ් ලුේ ක මයමාකවණ ප්රතිදත්ති 

ෙහේතුෙවන් උේනමයම   වදුවටත් මයැදි  නි අග ක දවතිනු ඇ ැයි අෙේක්ෂ්ා ෙකෙර්.  

විෙේශී  අැංශ  සැලූල විට  016  වසෙර් ද ුද මයාස තුම ෙව ඳ ගිණුෙේ හිඟ  සි  ට  

0.0 කින් අඩු වි .  ෙේ අ ව  වසෙර් ුද්  මයාස හ ව තු දී සැංචාවක හදැයීේ සි  ට 01.1 

කින් හහ  ෙගොස් ඇති රවට ඇස් ෙේන්තුග  කව ඇති අ ව   ෙසේවා නියුක්තික න්ෙේ 

ෙප්රේෂ්ණ ද ුද කාර්තුව තු  සි  ට 8.6 ක හහ   ෑමයක් වාර් ා කෙ ේ . ෙදව මයාස  

අවසාමෙේදී එ.ජ. ෙඩොලර් බිලි ම  .0 ක් වූ න  නිල සැංචි  ප්රමයාණ   016  අෙප්රේ්  

අවසාම  වමවිට  එ.ජ. ෙඩොලර් බිලි ම  .6 නක්වා සුුල වශෙ න් අඩු ම ඇති රවට 



ඇස් ෙේන්තු කව ඇති අ ව  016  වසෙර් ෙේ නක්වා එ.ජ. ෙඩොලව ට සාෙේක්ෂ්ව  

ශ්රී ලැංකා රුපි ල සුුල වශෙ න් අවප්රමයාණ  ම ඇ . ෙේ අ ව  වජෙේ සුරැකුේදත් 

ෙව ඳෙදො  ෙව  ලැබුණු ශුේන ආෙ ෝජම ලැබීේවලින් පිළිබිඹු වම දිදි  016  අෙප්රේ්  

මයාසෙේ සිට වජෙේ සුරැකුේදත්වල ආෙ ෝජම  කිරීමය සඳහා විෙේශී  ආෙ ෝජක න් තු  

ඇති උමන්දුව  ළි ඇති ම ඇති රව නිරීක්ෂ්ණ  ම ඇ .  සැලසුේග  වුහාත්මයක 

ෙවමස්කේ සමයඟ  අන් ර්ජාතික මූලය අවුදනල ෙවතින් අෙේක්ෂි  විසත්ීර්ණ ණ  

දහසුකමය (Extended Fund Facility) හා අෙමකුත් රහුදාර්ශ්වික හා ේවිදාර්ශව්ික ණ  

දහසුකේ න ෙහේතුෙවන් විෙේශී  කේදමවලට සාර්ථකව ුදහුණදීමයට ආර්ථික ට ඇති 

හැකි ාව න ආෙ ෝජක විශව්ාස  න හහ   නු ඇ ැයි අෙේක්ෂ්ා ෙකෙර්. 

හහ  කරුණු සැලකි් ලට ගනිමින්  නැමට දවතිම ුදන්  ප්රතිදත්ති ස්ථාවව  ෙ ෝගය රව 

016  මයැයි මයස 01 දැවති රැසම්ෙේ දී  ුදන්  මයණ්ඩලෙේ අනහස වි .  ඒ අනුව  නි ය 

 ැන්දතු දහසුකේ අනුදාතික  (SDFR) සහ නි ය ණ  දහසුකේ අනුදාතික  (SLFR)  

පිළිෙවළින් සි  ට 6.50 සහ සි  ට 8.11 මය්ටටෙේ  වදුවටත් ෙමොෙවමස්ව දවත්වා 

ගැනීමයට ුදන්  මයණ්ඩල  තීවණ  කෙ ේ . 

මුදල් ප්රතිපත්ති තීරණය: ප්රතිපත්ති යපොලී අනුපාතික 

යනොයවනස්ව පවතී 

නි ය  ැන්දතු දහසුකේ අනුදාතික  (SDFR) සි  ට  .51 

නි ය ණ  දහසුකේ අනුදාතික  (SLFR) සි  ට 8.11    

වයවසථ්ාපි  සැංචි  අනුදා   (SRR) සි  ට 7.51   

 


