
 
 

  

  

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ිවරණය  - 2015 මැයි  

2015 අප්රේල් ම සයේප්ද  ශ රී ලංකය සහ බ ංකුව විසින් රතිපත්තතිප ප්ත ී  අුපතයතිපක අු  ිරීමස්ත 

ේසඟ ප්වළඳප්ත ළ ප්ත ී  අුපතයතිපක අප්ේක්ෂිත තරිදි තහළ ගිප්දය.  අු  ප්ත ී  අුපතයතිපක 

වයතයවරණය අඛණ්ඩව තව්තවයප්ෙන යෑස ප්තෞද්ෙලික අංශප්ද බ ංකු ණය ඉල් මලුස ේඳහය 

ප්තළඹවීසක් ඇතිප ප්කරිණි. ඒ අුපව, ප්තෞද්ෙලික අංශය විසින් වයණිජ බ ංකුවලින් ලබයේත 

ණය 2015 සයර්තු සයේප්ද  ශ වයර්ෂික ලක්ෂ්යසය තනනස සත සියයට 13.9 ිරන් ඉහළ 

ගිප්දය. සයේය තුළ  ශ ප්සස ව ඩිවීස නිරප්ේක්ෂ් අෙය අුපව රුපියල් ම බිලියන 41.4 ක් වූ 

අතර, 2015 තළමු කයර්තුප්ේ  ශ වයණිජ බ ංකු විසින් ප්තෞද්ෙලික අංශයට ලබය දුන් ණප්යහි 

ේමුච්චිත ව ඩිවීස රුපියල් ම බිලියන 86.9 ක් විය.  වයණිජ බ ංකු විසින් ප්තෞද්ෙලික අංශයට 

ලබය දුන් ණය ේහ අ්තතිපකයරම් පිළිබඳ කයර්තුසය ේමීක්ෂ්ණයට අුපව, ශක්තිපස්ත ප්ලේ 

ණය වර්ධනය වීස ේඳහය කයර්මික ේහ ප්ේේවය අංශ ේඳහය ේතයන ලන ණය රධයන වශප්යන් 

නයයක විය.  අු  ප්වළඳප්ත ළ ප්ත ී  අුපතයතිපක හමුප්ේ ආර්ථිකප්ද වර්ධන රවණතයවට 

අුපබල ප්නමින් ඉදිරි කයලප්ද  ශ ප්තෞද්ෙලික අංශය ේඳහය වන ණය තවදුරට්ත වර්ධනය 

වුප ඇත යි අප්ේක්ෂිතය. ප්තෞද්ෙලික ේහ රයජය අංශයට ලබය දුන් ණය ඉහළ යෑප්ම් 

රතිපලලයක් ප්ලේ ුළුලල් ම මුනල් ම ේ තයුස (M2b) 2015 සයර්තු සයේප්ද  ශ වයර්ෂික ලක්ෂ්යසය 

තනනස සත සියයට 12.5 ිරන් අප්ේක්ෂිත තරිදි වර්ධනය විය.  

 

ආර්ථික තර්යේෂය යදතාර්තයේන්තුර 

2015 මැයි මස 22 රැනි දින 
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ප්ක ළඹ තයරිප් ෝගික මිල නර්ශකප්ද (ප්ක .තය.මි.න.) වයර්ෂික ලක්ෂ්යසය ප්වනේ සගින් 

ෙණනය කරුප ලබන උද්ධසනය 2015 අප්රේල් ම සයේප්ද  ශ ප්තර සයේප්ද ත වතිප සියයට 0.1 

සට්ටප්ම් ප්න ප්වනේව් ත වතුණි.  ඇත ම් තයරිප් ෝගික  යණ්ඩ මිල ෙණන් අු  ිරීමස ේහ 

ප්ද්ශීය ඉන්ධන මිල ෙණන් තහත ප්හළීප්සහි බලතෑස ව ඩි වශප්යන් පිළිබිඹු කරමින්, 

වයර්ෂික ලක්ෂ්යසය තනනස සත සනිුප ලබන සතුපිට උද්ධසනය 2015 ප්තබරවයරි සයේප්ද 

සිට සියයට 1 ට වඩය අු  සට්ටසක ත වතුණි. වයර්ෂික ේයසයනය  සතුපිට උද්ධසනය න ප්තර 

සයේප්ද ත වතිප සියයට 2.5 සිට 2015 අප්රේල් ම සයේප්ද  ශ සියයට 2.1 නක්වය තවදුරට්ත තහත 

ව ටුණි.  ප්ම් අතර, ප්ේෞඛය ප්ේේවය ේහ ප්රදිපිළි ආ ශ ආහයර ප්න වන කයණ්ඩප්ද අයිතස මිල 

ෙණන් ඉහළ යෑස්ත ේසඟ වයර්ෂික ලක්ෂ්යසය තනනස සත සනිුප ලබන මූලික උද්ධසනය 

සයර්තු සයේප්ද ත වතිප ත වතිප සියයට 1.4 සිට 2015 අප්රේල් ම සයේප්ද  ශ සියයට 2.4 නක්වය 

ඉහළ ගිප්දය. ප්ද්ශීය ේ තයුම් ත්ත්තව වර්ධනය ේහ ජයතයන්තර ප්වළඳප්ත ප්ළහි රධයන 

 යණ්ඩවල අු  මිල ෙණන් ප්හේතුප්වන් ඉදිරි සයේවල ශ උද්ධසනය අු  සට්ටසක තවතිපුප 

ඇත යි අප්ේක්ෂිතය. 

විප්ද්ශීය අංශය ේ ලකූ විට, ඉන්දියයුප ේංචිත බ ංකුව ේසඟ සෑතක ශ එළඹුණු එ.ජ. ප්ඩ ලර් 

මිලියන 400 ක විප්ද්ශ විනිසය හුවසයරු ගිවිසුස ප්හේතුප්වන් රප්ටහි නිල ේංචිත ශක්තිපස්ත 

විය.  ඉදිරි කයලප්ද  ශ අප්ේක්ෂිත රයග්ධනධන ල බීම් ේහ ේංචයරක අංශප්ද ේහ විප්ද්ශ ප්ේේවය 

නියුක්තිපකයන්ප්ග්ධන ප්රේෂ්ණ ඇතුුලව  යණ්ඩ හය ප්ේේවය අතනයන තුළින් ල ප්බන ආනයයම් 

ප්හේතුප්වන් වේර තුළ  ශ ප්ෙවුම් තුලනය ශක්තිපස්ත වුප ඇත. 2015 වේප්ර් ප්ම් නක්වය රී ලංකය 

රුපියල එ.ජ. ප්ඩ ලරයට එප්රහිව සියයට 2 ිරන් තසණ අවරසයණය වී ඇත. 

ප්සස තසුබිස යටප්්ත, න නට තවතිපන මුනල් ම රතිපත්තතිප ේථ්යවරය ප්යෝෙය බව මුනල් ම සණ්ඩලප්ද 

අනහේයි.  ඒ අුපව, 2015 ස යි සේ 21 දින ත වතිප මුනල් ම සණ්ඩල රැේව්ීප්ම්  ශ රී ලංකය සහ 

බ ංකුප්ේ නිතය ත න්තතු තහසුකම් අුපතයතිපකය (SDFR) ේහ නිතය ණය තහසුකම් 

අුපතයතිපකය (SLFR) පිළිප්වළින්, සියයට 6.00 ේහ සියයට 7.50 සට්ටප්ම් ප්න ප්වනේව් 

තව්තවය ෙ නීසට මුනල් ම සණ්ඩලය තීරණය කප්ළේය. 

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ීරණය : ප්රතිපත්තතිප යත ී අනුතාතිපක 

යන යරනස්ර තරීර 

නිතය ත න්තතු තහසුකම් අුපතයතිපකය (SDFR) සියයට 6.00 

නිතය ණය තහසුකම් අුපතයතිපකය (SLFR) සියයට 7.50 

 

වයවේථ්යපිත ේංචිත අුපතයතය (SRR) 

 

සියයට 6.00 

 


