
 
 

  

  

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ිවරණය  - 2015 සැප්තැම්බර්  

වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය  දනමමය මය  මයනිනු ලබම මයතුපිට උද්ධමයම  2015 අග ෝසත්ු 

මයාසගේදී සි  ට -0.2 ක් ගලස අඛණ්ඩව ගනවම මයාස ටත් සෘණ අ  ක දැවතුණි.  

වාර්ෂික සාමයාමය දනමමය මය  මයනිනු ලබම මයතුපිට උද්ධමයම න, ගදර මයාසගේ දැවති 

සි  ට 1.3 සිට 2015 අග ෝස්තු මයාසගේදී සි  ට 1.0 නක්වා  වදුරටත් අඩු වි .  ගේ 

අ ර, වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය  දනමමය මය  මයනිනු ලබම ූලික උද්ධමයම  ගදර මයාසගේ 

දැවති සි  ට 3.5 සිට 2015 අග ෝසත්ු මයාසගේදී සි  ට 3.9 නක්වා ඉහළ ගිගේ .  

ගකගසේ වුවන, වාර්ෂික සාමයාමය දනමමය මය  මයනිනු ලබම ූලික උද්ධමයම  2015 ජුනි 

මයස සිට ගමොගවමසව් දැවති අ ර, 2015 අග ෝසත්ු මයාසගේදීන එ  සි  ට 2.8 ක් වි .    

ඒ අනුව, ගද්ශී  සැදයුේ  ත්ත්වගේ වර්ධම  සහ ග ෝලී  ගවළඳ භාණ්ඩ මිල  ණන් 

දහළ  ෑමය ගහේතුගවන් වසර අවසාමගේදී මයතුපිට උද්ධමයම  සි  ට 2.0-3.0 අ ර 

දරාස ක දවතිනු ඇ ැයි අගේක්ෂ්ා ගකගර්.    

මුනල් අංශ  සලකා බලම විට, පුළුල් මුනල් සැදයුමය 2015 ජුලි මයාසගේදී වාර්ෂික 

ලක්ෂ්යමය  දනමමය මය  සි  ට 16.2 කින් වර්ධම  වූ අ ර, ඒ සඳහා මුළුමයනින්මය ගද්ශී  

ණ  සැදයුගමයහි ප්රසාරණ  ගහේතු වි .  2015 ජුලි මයාසගේදී ගදෞද් ලික අංශ  ගව  

වාණිජ බැංකු විසින් ලබාදුන් ණ  ප්රමයාණ  වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය  දනමමය මය  සි  ට 21.0 

කින් වර්ධම  වූ අ ර, එ  ජුලි මයාස  තුළදී රුපි ල් බිලි ම 40.9 ක ප්රමයාණ ක් සහ 

ආර්ථික තර්යේෂය යදතාර්තයම්න්තුර 

2015 සැප්තැම්බර් මස 25 රැනි දින 
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2015 වසගර් දළමු මයාස හ  තුළදී රුපි ල් බිලි ම 245.9 ක ප්රමයාණ ක් වි .  අඩු 

උද්ධමයම වා ාවරණ  තුළ නැමට දවත්මා අඩු ගවළඳගදොළ ගදොලී අනුදාතික, 

ගදෞද් ලික අංශ  ගව  සද නු ලබම ණ  ප්රමයාණ  ඉහළ මැංවීමයට ගහේතු වි .  ගේ 

අ ර, ශ්රී ලංකා මයහ බැංකුව විසින් බැංකු සහ ූලය ය  ම මයගින් ඇ ැේ ණ  කාණ්ඩ, 

විගශේෂ්ග න්මය ගමයෝටර් වාහම, සඳහා වම ණ  ලබාදීේවල ඉහළ වර්ධම ක් 

නිරීක්ෂ්ණ  කරම ලදී.  ඒ අනුව, ගමයමය ප්රවණ ාව මයගින් ූලය අංශග හි ඇති වි  හැකි 

දද්ධතිමය  අවනාමමය වැළැක්වීමය සඳහා වම පූර්ව ක්රි ාමයාර්  ක් වශග න් ශ්රී ලංකා මයහ 

බැංකුව විසින් අධීක්ෂ්ණ  කරනු ලබම බැංකු සහ ූලය ය  ම හරහා ගමයෝටර් වාහම 

මිලදී  ැනීමය සහ උදග ෝගී කිරීමය සඳහා වූ ණ  හා අත්තිකාරේවලට අනාළව වටිමාකමය 

මය  ණ  අනුදා   (Loan to Value Ratio) සි  ට 70 ක උදරිමය කට සීමයා කරම ලදී.  

ඉදිරිගේදීන ශ්රී ලංකා මයහ බැංකුව විසින් ණ  වර්ධම  ගමයන්මය මුනල් සමයස් වල උදමති  

නිරීක්ෂ්ණ  කරමින් මිල ස්ථායී ාව අඛණ්ඩව දවත්වා  ැනීගේදී ඇතිවම අවනාමේ 

වැළැක්වීමය සඳහා පූර්ව ක්රි ාමයාර්   නු ඇ . 

වි ගද්ශී  අංශ  සැලකූ විට, යම ම වි නගමයහි අඩුවීමය අදම ම යනා ගමයහි අඩුවීමයට 

වඩා ඉහළ අ  ක්  ැනීමය ගහේතුගවන් 2015 ජුලි මයාස  තුළදී ගවළඳ ගිණුගේ හිඟ  දහළ 

ගිගේ .  වඩා මමයයශීලී ාව කින් යුතුව ගවළඳගදොළ ප්රවණ ාවලට අනුව විනිමය  

අනුදා   තීරණ  වීමය සඳහා ඉඩහැරීමයට ශ්රී ලංකා මයහ බැංකුව තීරණ  කිරීමයත් සමය  

2015 වසගර් ගේ නක්වා කාල  තුළදී ශ්රී ලංකා රුපි ල එ.ජ. ගඩොලර ට සාගේක්ෂ්ව 

සි  ට 7 කින් දමයණ අවප්රමයාණ  වි .  මයෑ කාලීමව සිදු වූ විනිමය  අනුදා   

අවප්රමයාණ  වීමය, අ යවශ ්  ගමොවම භාණ්ඩ යම ම  අඩු කිරීමය ගමයන්මය අදම ම 

ඉහළ මැංවීමය සඳහා ගහේතු වනු ඇති අ ර එමයගින් ගවළඳ ගශේෂ්  සඳහා හි කර 

බලදෑමයක් ඇති කරනු ඇ ැයි අගේක්ෂි  .  ගමයමය  ත්ත්ව  සමය  අඛණ්ඩව ලැගබම 

විගද්ශ ගසේවා නියුක්තික න්ගේ ගප්රේෂ්ණ, සංචාරක ඉදැයීේ ගමයන්මය ගසේවා ගිණුමය සඳහා 

වම අගමකුත් ලැබීේ  මාදි  ජං මය ගිණුගේ හිඟ  අඩු කිරීමය සඳහා නා ක වනු ඇති 

අ ර, විගද්ශී  අංශ   වදුරටත් ශක්තිමයත් වනු ඇ .  ගේ අ ර, 2015 ජූලි මයස 

අවසාමගේදී දැවති එ.ජ. ගඩොලර් බිලි ම 6.8 ක නළ නිල සංචි  ප්රමයාණ  සමය  

සැසඳීගේදී 2015 අග ෝස්තු මයස අවසාමගේදී නළ නිල සංචි  ප්රමයාණ  එ.ජ. ගඩොලර් 

බිලි ම 6.4 ක් ගලස ඇස් ගේන්තු කර ඇ .  එගසේ වුවත්, රජ  ගව  ලැබීමයට නි මි  

දිගුකාලීම විගද්ශී  ූලය ලැබීේ ගහේතුගවන් වසගර් ඉතිරි කාල  තුළදී නළ නිල සංචි  

ප්රමයාණ  ඉහළ  නු ඇ ැයි අගේක්ෂ්ා ගකගර්. 
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ජමගල්ඛම හා සංඛයාගල්ඛම ගනදාර් ගේන්තුව විසින් ප්රකාිත  නත්  අනුව, ශ්රී ලංකා 

යර්ථික  2015 ගනවම කාර්තුගේදී සි  ට 6.7 කින් වර්ධම  වී ඇ ැයි ඇස් ගේන්තු 

කර ඇති අ ර, 2014 දළමු භා ගේදී වාර් ා වූ සි  ට 1.3 ක වර්ධම ට සාගේක්ෂ්ව 

2015 දළමු භා ගේදී යර්ථික  සි  ට 5.6 කින් වර්ධම  වී ඇ .  2015 ගනවම 

කාර්තුගේදී යර්ථික වර්ධම  සඳහා ගසේවා අංශග හි ඉහළ ක්රි ාකාරිත්ව  වැඩි වශග න් 

නා ක වී ඇති අ ර, කර්මයාන්  හා කෘෂිකාර්මික  ම අංශන ධමාත්මයකව නා ක වී ඇ .   

යර්ථිකගේ ඉහ  ප්රවණ ා සැලකිල්ලට  නිමින්, මුනල් මයණ්ඩල , 2015 සැේ ැේබර් 

මයස 25 දිම දැවති රැස්වීගේ දී නැමට දවතිම මුනල් ප්රතිදත්ති සථ්ාවර  ග ෝ ය බව 

තීරණ  කගළේ .  ඒ අනුව, ශ්රී ලංකා මයහ බැංකුගේ නි ය  ැන්දතු දහුකකේ අනුදාතික  

(SDFR) සහ නි ය ණ  දහුකකේ අනුදාතික  (SLFR) පිළිගවළින්, සි  ට 6.00 සහ 

සි  ට 7.50 මයට්ටගේ ගමොගවමස්ව දවත්වා  ැනීමයට මුනල් මයණ්ඩල  තීරණ  කගළේ . 

 

මුදල් ප්රතිපත්තතිප ීරණය : ප්රතිපත්තතිප යත ී  නුපතාතිපක 

යන යරනස්ර තරීර 

නි ය  ැන්දතු දහුකකේ අනුදාතික  (SDFR) සි  ට 6.00 

නි ය ණ  දහුකකේ අනුදාතික  (SLFR) සි  ට 7.50 

 

වයවසථ්ාපි  සංචි  අනුදා   (SRR) සි  ට 6.00 

 


