
 
 

  

  

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ිවරණය  - 2015 ජුලි  

කකොළඹ පාරික ෝගික මිල දර්ශකකේ වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය  කවස්වීමමය මයගි්  මයිනු  ලනස 

උද්ධමයස , කපර මයා්කේ පැවති සි  ට 0.2 හා ්ාකේක්ෂ්ව, 2015 ජුින මයා්කේ දී 

සි  ට 0.1 අග ක් වාර්තා කරමි්  තවදුරටත් ශුසය ට ස්් ස මය්ටටමයක පැවුණි..  

වාර්ෂික ්ාමයාසය උද්ධමයස  ද කපර මය් පැවති සි  ට 1.  සිට 2015 ජුින මයා්කේ දී 

සි  ට 1.7 ක් දක්වා තවදුරටත් අඩු වි .  කේ අතර, මයසාව පාලස  කකරුණු  ටිදැරි 

ඉල්ලුේ පීඩස පිළිබිඹු කරමි් , වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය  පදසමය මයත මයිනු  ලනස මූලික 

උද්ධමයස  ද කපර මයා්කේ පැවති සි  ට 2.6 හා ්ාකේක්ෂ්ව 2015 ජුින මයා්කේ දී 

සි  ට 2.8 අග ක් වාර්තා කරමි්  තවදුරටත් අඩු මය්ටටමයක පැවුණි..  ඉ් ධස හා 

නලශක්ති පරිපාලිත මිල ගණ්  පහළ දැමීකේ නලපෑමය පිළිබිඹු කරමි්  ඉදිරි මයා් කිහිප  

ුණළ ද උද්ධමයස  දැසට පවතිස මය්ටටකමයහි තවදුරටත් පවතිු  ඇතැයි අකේක්ෂ්ා කකකර්. 

මුදල් අංශ  ්ලකා නලස විට, දැසට පවතිස අඩු කපොලී අු පාතික වාතාවරණක හි 

නලපෑමය මයධයකේ වාි.ජ නැංකු විසි්  කපෞද්ගලික අංශ  කවත ලනාදු්  ණ  2015 මයැයි 

මය් දී වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය  පදසමය මයත සි  ට 17.6 කි්  වර්ධස  වි .  මයැයි මයා්කේ දී 

පමයණක් කපෞද්ගලික අංශ  කවත ලනාදු්  ණ  රුපි ල් බිලි ස 48.6 ක් වූ අතර, ව්කර් 

පළමු මයා් පහ ුණළ දී කපෞද්ගලික අංශ ට ්ප ස ලද ්මය්වත ණ  ප්රමයාණ  රුපි ල් 

බිලි ස 150 ක් වි .  කපෞද්ගලික අංශ  කවත ලනාදු්  ණ  ප්රමයාණ  වැිවීමමය කමය් මය, 

ආර්ථික තර්යේෂය යදතාර්තයේන්තුර 

2015 ජුලි මස 24 රැනි දින 
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රාජය අංශ  නැංකු පද්ධති  මයගි්  ලනාගත් ණ  ප්රමයාණක හි ඉහළ  ෑමය කහේුණකව්  

වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය  පදසමය මයත ුළුලල් මුදල් ්ැපුමමය (M2b) කපර මයා්කේ වාර්තා කරු  

ලැබූ සි  ට 13.  ්මයඟ ්ැ්දීකේ දී 2015 මයැයි මයා්කේ දී සි  ට 15.4 කි්  ඉහළ 

ගිකේ . 

විකද්ශී  අංශ  ්ැලකූ විට, 2015 මයැයි මයා්කේ දී සස ස වි දමය අපස ස සදා මයට 

වඩා වැිව ීමමය කහේුණකව්  කවළඳ හිඟ  ුළුලල් වි .  ඒ අතරමය, 2015 මයැයි මයා්කේ දී 

වාර්තා වූ එ.ජ. කඩොලර් බිලි ස 6.8 ක දළ ිනල ්ංචිත, ජාතය් තර ්වෛවීතත්ව 

නැඳුේකර හා ශ්රී ලංකා ්ංවර්ධස නැඳුේකර ිනකුුණවලි්  ලද ලැබීේ කහේුණකව්   2015 

ජුින මය් අග වසවිට එ.ජ. කඩොලර් බිලි ස 7.5 දක්වා ඉහළ කගෝව ඇතැයි 

ඇ්වතකේ් ුණගත කර ඇත. එක්ේමය, කමයමය කාල  ුණළ දී ්ංචාරක ඉපැයීේ ්හ විකද්ශ 

ක්ේවා ිනුමක්තික ් කේ කප්රේෂ්ණ වැින අකසකුත් විිනමය  ලැබීේ ද විකද්ශී  අංශ  ්ඳහා 

දා ක වි .  2015 අකප්රේල් මයා්කේ දී ඉ් දි ාු  ්ංචිත නැංකුව විසි්  ශ්රී ලංකා මයහ 

නැංකුව කවත ලනාදු්  එ.ජ. කඩොලර් මිලි ස 400 ට අමයතරව, එ.ජ. කඩොලර් බිලි ස    

1.1 ක පහසුකමයක් ලනා ගැනීමය ්ඳහා ශ්රී ලංකා මයහ නැංකුව ඉ් දි ාු  ්ංචිත නැංකුව 

්මයඟ තවත් විිනමය  හුවමයාරු ගිවිසුමයකට 2015 ජුලි මය් 17 වැින දිස එළැඹිි..  කමයමය 

සවතමය පහසුකමය ලැබීමයත් ්මයඟ රකටහි විකද්ශී  තත්ත්ව  තවදුරටත් ශක්තිමයත් වූ 

අතර, එ  විිනමය  අු පාතිකකේ ්වථාවරත්ව ට ද ්හා  කවයි.  2015 ව්කර් කේ දක්වා 

කාල  ුණළ දී ශ්රී ලංකා රුපි ල එ.ජ. කඩොලර ට ්ාකේක්ෂ්ව රු.133.70 දක්වා සි  ට 

2.0 කි්  අවප්රමයාණ  වි .  

කේ අතර, ජසකල්ඛස හා ්ංඛයාකල්ඛස කදපාර්තකේ් ුණව විසි්  ජාතික ගිණුේ 

පිළික ල කිීතමය ්ඳහා වස පදසේ වර්ෂ්  2002 සිට 2010 දක්වා කවස්ව කරස ලද අතර, 

්ේපාදස ක්රමයකදද  එක්්ත් ජාතී් කේ ජාතික ගිණුේ පද්ධති -2008 (System of 

National Accounts-2008)   හා අු කූල වස පරිදි වැිවදිුමණු කර ඇත.  පදසේ වර්ෂ්  

කවස්ව කරස ලද ජාතික ගිණුේ ්ංඛයාකල්ඛස අු ව, ක්ේවා අංශකේ ශක්තිමයත් 

ක්රි ාකාරිත්ව ක් ්මයඟ 2015 ව්කර් පළමු කාර්ුණකද දී මූර්ත දළ කද්ශී  ිනෂ්වපාදිතකේ 

වර්ධස  සි  ට 6.0 ක් නවට ඇ්වතකේ් ුණ කර ඇත. 

සර්ථිකකේ ඉහත වර්ධස ්  ්ැලකිල්ලට ගිනමි් , මුදල් මයණ්ඩල , දැසට පවතිස 

මුදල් ප්රතිපත්ති ්වථාවර  ක ෝගය නව 2015 ජුලි මය් 23 දිස පැවති මුදල් මයණ්ඩල 

රැ්වීමකේ දී තීරණ  කකළේ .  ඒ අු ව, ශ්රී ලංකා මයහ නැංකුකද ිනතය තැ් පුණ පහසුකේ 

අු පාතික  (SDFR) ්හ ිනතය ණ  පහසුකේ අු පාතික  (SLFR) පිළිකවළි් , සි  ට 
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6.00 ්හ සි  ට 7.50 මය්ටටකේ කසොකවස්වව පවත්වා ගැනීමයට මුදල් මයණ්ඩල  තීරණ  

කකළේ . 

 

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ීරණය : ප්රතිපත්තතිප යත ී  නුපතාතිපක 

යන යරනස්ර තරීර 

ිනතය තැ් පුණ පහසුකේ අු පාතික  (SDFR) සි  ට 6.00 

ිනතය ණ  පහසුකේ අු පාතික  (SLFR) සි  ට 7.50 

 

වයව්වථාපිත ්ංචිත අු පාත  (SRR) සි  ට 6.00 

 


