
 
 

  

  

මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණය - 2016 අග ෝසත්ු  

වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය  දනමමය මය  මයිනු  ලනම මයුපිට  ාා ූලිකක ද්ධමමයම  2016 ජූික මයාසයේ දී දාළ 

ගියේ . ය්ධශී  සැදයුම්  ථා  ත්ත්ව   දත්වීමය යමයන්මය ඇ ැම් නදු සංය ෝමම අත්හිටුවීමය දාරිය ෝගික 

මිල ද්ධමමයම  දාළ  ෑමය  යාේුප වි . යකයසේ වුවත්, වාර්ෂික සාමයාමය මිල යවමස්වීම් මයගින් ිටළිබිඹු 

වම දරිදි,  ටිනැරි ද්ධමමයම ය හි ඉාළ  ෑයම් ප්රවත ාව වසයර් යම් නක්වාමය යමොකඩවා දැවුපණි. 

විය්ධශී  අං   සැලකූ වි , විය්ධශී  ඉල්ලුමය සායේක්ෂ් ව ය න් අඩු මයට් මයක දැවතීමයත් සමයඟ 2016 

දළමු  ාග  ුපළ දී ඇස් යම්න්ුප කර ඇති යවළඳ ගිණුයම් හිඟ  වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය  දනමමය මය  සි    

2.2 කින් ඉාළ ගියේ .  2016 ජූික මයාස  ුපළ දී විය්ධශික න්යේ වාර් ාග  දැමිණ මයත් සමයඟමය 2016 

වසයර් ජමවාරි සි  ජූික මයාස  නක්වා කාල  ුපළ දී සංචාරක ඉදැයීම් සි    16.7 කින් ඉාළ යගොස් ඇති 

නව  ඇස් යම්න්ුප කර ඇ .  යසේවා ිනයුක්තික න්යේ යප්රේෂ්ත 2016 වසයර් දළමු මයාස ා  ුපළ දී 

සි    3.8 ක ඉාළ  ෑමයක් වාර් ා කයළේ .  සංචාරක ඉදැයීම් ාා යසේවා ිනයුක්තික න්යේ යප්රේෂ්ත වැින 

විය්ධ  විිනමය  ගලාඒම් සමයඟ රජයේ සුරැකුම්දත්වල අය ෝජම  කිරීමය ිටළිනඳ විය්ධශී  කැමයැත්   ළි 

ඇති වීමය සා රජ  යව  මයැදි සා දිගු කාලීම ූලලය ප්රවාා ලැබීම් යාේුපයවන් යගවුම් ය ේෂ්  සා විිනමය  

අු දාතික  මය  ඇති කරම පීඩම  ිකහිල් වි .   වන, 2016 ජූික මයාස  අවසාම  වම වි  නළ ිනල සංචි  

ප්රමයාත  2016 ජූින මයාස  අවසාමයේ ඇති එ.ජ. යඩොලර් බිික ම 5.3 සි  එ.ජ. යඩොලර් බිික ම 6.5 

නක්වා වර්මම  වී ඇ . 

ආර්ථික පර්ගේෂණ ගදපාර්තගේන්තුව 

2016 අග ෝසත්ු මස 30 වැනි දින 



2016 ජූින මයාස  ුපළ දී මුනල් ප්රසාරත  අණ්ඩඩව ඉාළ අග ක දැවුපණි.  වාණිජ නැංකු විසින් 

යදෞ්ධගිකක අං   සඳාා සද ම ලන ත  ප්රමයාතය හි වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය  වර්මම , යදර මයාසයේ 

වාර් ා කරම ලන සි    28.0   සායේක්ෂ්ව 2016 ජූින මයාසයේ දී සි    28.2 ක සැලකි  යුුප ඉාළ 

අග කින් අණ්ඩඩව වර්මම  වි .  කාර්මික සා යසේවා  ම අං  සඳාා ලනාදුන් ඉාළ ත  ප්රමයාත  

යමයන්මය යදෞ්ධගිකක ත  සා අත්තිකාරම්හි සැලකි  යුුප වර්මම  යාේුපයවන් වසයර් දළමු  ාග  ුපළ දී 

ය්ධශී  ත  ප්රසාරත  වි .  ඉා  වර්මම න් ිටළිබිඹු කරමින්, ුළුලල් මුනල් සැදයුයම්  (M2b) වර්මම  

යදර මයාසයේ වාර් ා කරම ලන සි    16.5 සි  2016 ජූින මයාසයේ දී සි    17.0 නක්වා ඉාළ ගියේ .  

 ාවකාිකක නත් වල  අු ව 2016 ජූික මයාසයේ දී න යදෞ්ධගිකක අං   යව  ලනාදුන් ත  සා ුළුලල් 

මුනල් සැදයුමය (M2b) ඉාළ වර්මම ක් යදන්ු ම් කර ඇ .  යම් අ ර, වසයර් දළමු මයාස ා  ුපළ දී ශ්රී 

ලංකා මයා නැංකුව විසින් ක්රි ාත්මයක කරු  ලැබූ මුනල් ප්රතිදත්ති නැි  කිරීයම් ක්රි ාමයාර්ගවල  ප්රතිචාර 

ව ය න් යකටි කාලීම යදොලී අු දාතික සැලකි  යුුප යලස ඉාළ ගි  අ ර, එමයගින් ූලලය අං යේ ත  

අු දාතික සා  ැන්දුප අු දාතිකවල තියුණු ඉාළ  ෑමයක් සිදු වී ඇ .  

ප්රතිදත්ති යදොලී අු දාතික සා වයවස්ථාිට  සංචි  අු දා   (SRR) ඉාළ නැමීමය ුපළින් වසයර් දළමු 

මයාස ා  ුපළ දී ගත් ප්රතිදත්තිමය  ක්රි ාමයාර්ගවල නලදෑමය ්ර්කයක   රමයය න් සම්යප්රේෂ්ත  යවමින් 

දවතිම නව මුනල් මය්ඩඩල  2016 අයගෝස්ුප 30 දිම දැවති රැස්වීයම් දී ිනරීක්ෂ්ත  කරම ලදී. එනැවින්, 

වසයර් ඉතිරි කාල  ුපළ දී මුනල් සා ත  සමයස්  න්හි වර්මම , මයැදිකාලීමව ද්ධමමයම   මයැදි  ින 

අග ක දවත්වා යගම  ෑමය  දදකාරී වම මයට් මයක  මයන්නගාමී වු  ඇ ැයි අයේක්ෂ්ා යකයර්. ඒ අු ව, 

ශ්රී ලංකා මයා නැංකුය  ින ය  ැන්දුප දාසුකම් අු දාතික   SDFR) සා ින ය ත  දාසුකම් 

අු දාතික   SLFR) ිටළියවිකන් සි    7.00 සා සි    8.50 මයට් යම්  වදුර ත් යමොයවමස්ව 

දවත්වා ගැනීමය  මුනල් මය්ඩඩල  තීරත  කයළේ . 

 

මුදල් ප්රතිපත්ති තීරණය: ප්රතිපත්ති ගප ී  අුපපාතික ගන ගවනස්ව 
පවතී 

ින ය  ැන්දුප දාසුකම් අු දාතික  (SDFR) සි    7.00 

ින ය ත  දාසුකම් අු දාතික  (SLFR) සි    8.50    

 

වයවස්ථාිට  සංචි  අු දා   (SRR) 

 

සි    7.50   

 


