
 
 

  

  

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ිවරණය  - 2015 ජුනි  

2015 වසරේ පළමු කාේතුව තුළ දී ශ්රී කාකා ්ේකයකස යයසස6 4 ක න් ව වේය ස  අ ර,   

ඒ සඳහා ්ේකයකරේ ප්රයා  රා  තුර හිම දාසකත්වස හිමි විස  රසේවා රා ස සහ 

කේමා ව, රා ස පිළිරවළි ව  යයසස6 7 5 න් ව සහ යයසස6 4 5 න් ව වේය ස  අ ර,   

කෘෂිකාේමික රා ස සථා,ත්ත්වස6 පත්වීරේ සකකුණු රප වනුේ කරළේස  සාවේධි, 

 6වක රරේක්ෂි, වේය ස රම වම රඩු උද්යම කාරී ,ත්ත්වස සහ රඩු රවළඳරපොළ 

රපොලී රනුපාතික මගි ව ඉදිරි කාකරේ දී රද්ශීස ්ේකයක ක6යුතු සහපත් වනු ඇ,ැයි 

රරේක්ෂා රකරේ  

විරද්ශීස රා ස සැකකූ වි6  ජා,ය ව,  සව්වරීත්ව බැඳුේක  හා ශ්රී කාකා සාවේය  

බැඳුේක  නිකුතුරව ව කද කැබීේ  ඉ වදිසානු සාචි, බැාකුව සමඟ එළඹ ඇති විරද්  

විනිමස හුවමාරු ගිවිසුම රහේතුරව ව කද කැබීේ  භාණ්ඩ හා රසේවා රප ස රස ව කද  

කැබීේ සහ සාචා ක කේමා ව,ස රම වම විරද්  රසේවා නියුක්තිකයි වරේ රප්රේෂණ මගි ව 

 ර6හි විරද්  සාචි, වේය ස විස  රේ ර,   විරද්  වයවහා  මුද්වවක විනිමස 

රනුපාතිකවක හැයයරීම  එ වජි ව යාරි,ාවස රඩු රමෝ6ේ  ථ ් ස ස6 හි,ක  රකස යයදු 

ක   කද බදු ගැකපීේ සහ ලිහි්ව මුද්ව ප්රතිපත්ීන වහි ප්රතිලකසක් රකස 2015 රරප්රේ්ව 

මාසරේ දී ් ස  ඉහළ ගිරේස  රකරසේ වුවත්  ජා,ය ව,  ඛනිජ ර,්ව මික ගණ ව 

වි ාක රකස පහළ සෑම රහේතුරව ව ඛනිජ ර,්ව ් ස  විසදම සැකන්ස යුතු රකස රඩු 

විස   

 

ආර්ථික තර්යේෂය යදතාර්තයේන්තුර 

2015 ජුනි මස 29 රැනි දින 
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වාේෂික කක්ෂයමස පද ම ම, පුළු්ව මුද්ව (M2b) සැපයුරමහි වේය ස 2015 රරප්රේ්ව 

මාසරේ දී යයසස6 13 9 ක් විස   එරම වම  එම කාකස තුළ දී වාේෂික කක්ෂයමස පද ම 

ම, බැාකු රා ස වියය ව රපෞද්ගලික රා ස6 කබාදු ව ණරසහි වේය ස යයසස6 15 2 ක් 

විස  ් ේකයක ක6යුතු රඛණ්ඩව වේය ස වීම6 උපකාරී රවමි ව 2015 රරප්රේ්ව මාසස දක්වා 

රපෞද්ගලික රා ස6 කබාදු ව ණස මායයකව රුපිස්ව බිලිස  25 ක සාමා යසන් ව පමණ 

වේය ස විස  රේ ර,   බැාකු රා ස වියය ව  ජස6 සහ  ාජය වයවසාසස ව6 කබාදු ව 

ශුද්ය ණරසහි ඉහළ සෑම ද මුද්ව ප්රසා ණස6 දාසක විස  

රකොළඹ පාරිරභෝගික මික දේ කරේ වාේෂික කක්ෂයමස රව සව්ීම මගි ව මනිනු කබ  

උද්යම ස 2015 මැයි මාසරේ දී යයසස6 0 2 ක්  අ ර,   එස රඛණ්ඩව යයව්ව  මස6ත් 

යයසස6 1 0 6 වඩා රඩු රගසක පැවතුණි  වාේෂික සාමා ය උද්යම ස රප  මස පැවති 

යයසස6 2 1 යය6 2015 මැයි මාසරේ දී යයසස6 1 9 ක් දක්වා ,වදු 6ත් රඩු විස  රේ ර,   

වාේෂික කක්ෂයමස පද ම ම, මනිනු කබ  ූලලික උද්යම ස 2015 මැයි මාසරේ දී 

යයසස6 2 4 ක පහළ රගසක පැවතුණි   වසරේ ඉතිරි කාකස තුළ දී උද්යම ස යයසස6  ක 0 

ක6 වඩා රඩු රගසක පවතිනු ඇ,ැයි රරේක්ෂා රකරේ    

 රමම පසුබිම ස6රත්  දැ 6 පවති  මුද්ව ප්රතිපත්ති ස්ථාව ස රසෝගය බව මුද්ව 

මණ්ඩකරේ රදහසයි   ඒ රනුව  2015 ජුනි මස 24 දි  පැවති මුද්ව මණ්ඩක රැස්වීරේ දී   ශ්රී 

කාකා මහ බැාකුරව් නි,ය ,ැ වපතු පහසුකේ රනුපාතිකස (SDFR) සහ නි,ය ණස 

පහසුකේ රනුපාතිකස (SLFR) පිළිරවළි ව  යයසස6 4 00 සහ යයසස6 7 50 මට්6රේ 

ර ොරව ස්ව පවත්වා ගැනීම6 මුද්ව මණ්ඩකස ීන ණස කරළේස  

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ීරණය : ප්රතිපත්තතිප යත ී  නුපතාතිපක 
යන යරනස්ර තරීර 

නි,ය ,ැ වපතු පහසුකේ රනුපාතිකස (SDFR) යයසස6 4 00 

නි,ය ණස පහසුකේ රනුපාතිකස (SLFR) යයසස6 7 50 

 

වයවසථ්ාපි, සාචි, රනුපා,ස (SRR) යයසස6 4 00 

 


