
 
 

  

  

මුදල් ප්ර්තිපත්තතිප ිවරණය  - 2015 අග ෝසත්ු  

රාර්ෂික ලක්ෂ්යතමය  තදමමය මය  මයනිනු ලබම මයතුපිට උද්ධමයම  2015 අග ෝසත්ු 

මයාසගේ දී සි  ට -0.2 ක අ  ක් රාර් ා කණමින් අඛණ්ඩර ගදරම මයාස ට්ත සෘය 

අ  ක තැරතුණි.  රාර්ෂික සාමයාමත තදමමය මය  මයනිනු ලබම මයතුපිට උද්ධමයම  ගතණ 

මයාසගේ තැරතිප සි  ට 1.3 සිට සි  ට 1.0 ක් දක්රා 2015 අග ෝස්තු මයාසගේ දී 

 රදුණට්ත තහළ ගිගේ . ගේ අ ණ, ආර්ථිකගේ  ටිදැරි මිල ිවචලම න් පිළිබිඹු කණම 

මූලික උද්ධමයම  රාර්ෂික ලක්ෂ්යතමය  තදමමය මය  ගතණ මයාසගේ තැරතිප සි  ට 3.5 සිට 

2015 අග ෝස්තු මයාසගේ දී සි  ට 3.9 ක් දක්රා ඉහළ ගිගේ . ගද්ශී  සැතයුේ 

 ්ත්තරගේ රර්ධම  සහ ග ෝලී  ගරළඳ භාණ්ඩ මිල  යන් තහළ  ෑමය ගහේතුගරන් 

උද්ධමයම ගතණදැක්මය සහ අගේක්ෂ්යා රසගර් ඉදිරි කාල  තුළ දී  රදුණට්ත  හත්ත ගලස 

තරතිපනු ඇ . 

ගද්ශී  මුදල් ගරළඳගතොගළහි ද්රේරශීල ා මය්ටටමය තහළ  ෑමය්ත සමය  ගකටිකාලීම ගතොලී 

අනුතාතිපක මය   ේ පීඩම ක් ඇතිප වුරද, ගබොගහොමය ක් ගරළඳගතොළ ගතොලී අනුතාතිපක 

අඛණ්ඩර තහළ මය්ටටමයක තැරතිපය. ආර්ථිකගේ තර්තමා අඩු ගතොලී අනුතාතිපක 

ගහේතුගරන්, රාණිජ බැැංකු මයගින් ගතෞද් ලික අැංශ  ගර  ලබා දුන් ය  ප්ර්මයායග හි 

රාර්ෂික ලක්ෂ්යතමය  රර්ධම  2015 මයැයි මයාසගේ තැරතිප සි  ට 17.6 හා සාගේක්ෂ්යර 

2015 ජුනි මයාසගේ දී සි  ට 19.4 ක් දක්රා ඉහළ ගිගේ . ජුනි මයාස  තුළ දී ය  

ප්ර්මයාය  රුපි ල් බිලි ම 55 කින් රැඩි වූ අ ණ, සමුච්චි  රශග න්  ්ත කල  2015 

රසගර් තළමු භා   තුළ ගතෞද් ලික අැංශ ට ලබා දුන් ය , 2014 රසගර් එමය 

ආර්ථික තර්ගේෂ්යය ගදතාර් ගේන්තුර 

2015 සැේ ැේබර් මයස 01 රැනි දිම 
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කාලතරිච්ගේදගේ රාර් ා වූ රුපි ල් බිලි ම 53 ක අඩුවීමයට සාගේක්ෂ්යර රුපි ල් බිලි ම 

205 කින් තමයය ඉහළ ගිගේ . රසගර් තළමු භා   තුළ ගතෞද් ලික අැංශ ට ලබා දුන් 

ය  ප්ර්සාණය  සඳහා කර්මයාන්  සහ ගසේරා අැංශ සඳහා ලබා දුන් ය  ගහේතු ිව . ගකගසේ 

වුරද, අගමකු්ත කරුණු අ ණ, අඩු ගතොලී අනුතාතිපක  ටග්ත ය  ලබා    හැකි වීමය 

ගහේතුගරන් ගමයෝටර් ණථ රාහම ද ඇතුළු කල්තර්තමා තාරිගභෝගික භාණ්ඩ ආම ම ශීඝ්රේ 

ගලස ඉහළ  ෑමය අරධාම  ග ොමු කළ යුතු  ්ත්තර ක තරතී. ඵලදායී ආර්ථික 

ක්රිඉ ාකාණකේ සඳහා අඛණ්ඩර ය  ලබා දීමය  හවුරු කණම අ ණමය, ඉදිරි කාලගේ දී 

අමරශත ගලස ය  ප්ර්සාණය  රැළැක්වීමය සඳහා ද ශ්රී් ලැංකා මයහ බැැංකුර ගමයමය ප්ර්රය ා 

සමීතර අධීක්ෂ්යය  කණනු ලබනු ඇ . ගේ අ ණ, ගතෞද් ලික අැංශගේ ය  ප්ර්සාණය  

ගමයන්මය, ණාජත අැංශ  ිවසින් බැැංකුරලින් ලබා ්ත ඉහළ ය  ප්ර්මයාය  ගහේතුගරන් පුළුල් 

මුදල් සැතයුගමයහි (M2b) රාර්ෂික ලක්ෂ්යතමය  තදමමය මය  රර්ධම  තසුගි  මයාසගේ තැරතිප 

සි  ට 15.4 හා  සාගේක්ෂ්යර 2015 ජුනි මයාසගේ දී සි  ට 15.3 ක් ිව . 

ිවගද්ශී  අැංශ  සැලකූ ිවට, ආම ම ිව දමය අතම ම ඉතැයීේරලට සාගේක්ෂ්යර ඉහළ 

අ  ක්  ැනීමය ගහේතුගරන්, 2015 ජුනි මයාස  තුළ දී ගමයන්මය, සමුච්චි  රශග න්  

 ්ත කල ද රසගර් තළමු මයාස හ  තුළ දී ගරළඳ හි   පුළුල් ිව . ගකගසේ වුරද,  ිවගද්ශ 

ගසේරා නියුක්තිපක න්ගේ අඛණ්ඩ ගප්ර්ේෂ්යය සහ සැංචාණක ඉතැයීේ ජැං මය ගිණුමය ශක්තිපමය්ත 

කිරීමය සඳහා උතකාරී ිව . ගේ අ ණ, දියුණු ණටරල සිදු ගර ැයි අගේක්ෂි  ප්ර්රය ාරලට 

ප්ර්තිපචාණ දක්රමින්, ගමයමය කාලසීමයාර තුළ දී මූලත ගිණුමය සඳහා වූ ශුද්ධ ලැබීේ  රදුණට්ත 

තහළ ගිගේ . මීට අමය ණර, ජා තන් ණ මූලත අණමුදගලහි සමීතස්ථ ය  තහසුකමය 

(Stand-By Arrangement)  ටග්ත ලබා ්ත ය  ආතසු ග වීේ සහ ආසි ානු නිෂ්ය්කාශම 

සැං මය  (Asian Clearing Union) ගර  කණම ලද ග වීේ ගමයන්මය, ගද්ශී  ිවගද්ශ 

ිවනිමය  ගරළඳගතොගළහි උච්චාරචම අරමය කණ  ැනීමය සඳහා ශ්රී් ලැංකා මයහ බැැංකුර ිවසින් 

කණම ලද මයැදිහ්තවීේ  ම කරුණු ගහේතුගරන් 2015 ජුනි මයාස  අ  රම ිවට  

එ.ජ.ගඩොලර් බිලි ම 7.5 ක් වූ දළ නිල සැංචි  ප්ර්මයාය  2015 ජුලි මයාස  අ  රම ිවට 

එ.ජ.ගඩොලර් බිලි ම 6.8 ක් දක්රා අඩු වී  ඇතිප බරට ඇස් ගේන්තු කණ ඇ . එගසේ වුර්ත, 

රැඩිදියුණු වූ රතාතාණ ගතණදැක්මය සහ ආග ෝජම ිවශර්ාස   ම කරුණු ගමයන්මය, 

ඉන්දි ානු සැංචි  බැැංකුර සමය  ඇතිපකණ  ්ත එ.ජ.ගඩොලර් බිලි ම 1.1 ක ිවනිමය  

හුරමයාරු තහසුකගමයහි ඉතිපරි මුදල් ලැබීමය සහ එ.ජ.ගඩොලර් මිලි ම 500 ක් රම කාලීම 

ය  තහසුකමය ද ඇතුළුර ණජ  ගර  ලැබීමයට නි මි  දිගුකාලීම මූලත ලැබීේ සමය  

රසගර් ඉදිරි කාල  තුළ දී නිල සැංචි  ප්ර්මයාය  ඉහළ  නු ඇ ැයි අගේක්ෂ්යා ගකගර්. 

ගද්ශී  සහ ග ෝලී   ්ත්තර  පිළිබිඹු කණමින් රසගර් ගේ දක්රා කාල  තුළ දී ශ්රී් ලැංකා 

රුපි ල එ.ජ.ගඩොලණ ට සාගේක්ෂ්යර රු.134.30 දක්රා සි  ට 2.3 කින් අරප්ර්මයාය   

වී ඇ .  
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ආර්ථිකගේ ඉහ  රර්ධම න් සැලකිල්ලට  නිමින්, මුදල් මයණ්ඩල , දැමට තරතිපම 

මුදල් ප්ර්තිපත්තතිප ස්ථාරණ  ග ෝ ත බර 2015 අග ෝස්තු 31 දිම තැරතිප මුදල් මයණ්ඩල 

රැස්වීගේ දී තීණය  කගළේ . ඒ අනුර, ශ්රී් ලැංකා මයහ බැැංකුගන නි ත  ැන්තතු තහසුකේ 

අනුතාතිපක  (SDFR) සහ නි ත ය  තහසුකේ අනුතාතිපක  (SLFR), පිළිගරළින්, සි  ට 

6.00 සහ සි  ට 7.50 මය්ටටගේ ගමොගරමස්ර තර්තරා  ැනීමයට මුදල් මයණ්ඩල  තීණය  

කගළේ . 

මුදල් ප්ර්තිපත්තතිප තීණය : ප්ර්තිපත්තතිප ගතොලී අනුතාතිපක 
ගමොගරමසර් තරතී 

නි ත  ැන්තතු තහසුකේ අනුතාතිපක  (SDFR) සි  ට 6.00 

නි ත ය  තහසුකේ අනුතාතිපක  (SLFR) සි  ට 7.50 
 

 

රතරසථ්ාපි  සැංචි  අනුතා   (SRR) සි  ට 6.00 

 


