
 
 
 
 

  

  

මුදල් ප්රැතිපත්තතිප ිවරණය  - 2015 ඔක්ත ෝබර්  

රාර්ෂික ලක්ෂ්ය්මය  තදමමය මය  මයිනු  ලබම මයුපිට  ද්ධමමයම , 2015 අත ෝස්ුප සහ 

ජූලි මයාසරල දී  රාර් ා වූ සි    -0.2 සි  2015 සැප් ැම්බර් මයාසතේ දී සි     

-0.3 දක්රා  රදුණ ්ත  අඩු ිව . රාර්ෂික සාමයාම් තදමමය මය  මයිනු  ලබම මයුපිට  

ද්ධමමයම  ද, තතණ මයාසතේ තැරතිප සි    1.0 සි  2015 සැප් ැම්බර් මයාසතේ දී සි    

0.7 දක්රා  රදුණ ්ත අඩු ිව . 2014 අරසාමතේ දී සහ 2015 මුල් කාලතේ දී ණජ  ිවසින් 

තරිතාලි  මිල  යන් තහළ දැමීමය තමයන්මය,  ත්ධශී  සැතයුම්  ්ත්තරතේ රර්මම , අඩු 

ජා ්න් ණ භාණ්ඩ මිල  යන් සහ ද්ධමමයම අතප්ක්ෂ්යා තහළ  ෑමය මයුපිට  ද්ධමමයම  

 රදුණ ්ත ශුම් මයට් මය  ආසන්මර තැරතීමය  දතකාරී ිව . තකතසේ තර ්ත, සමයස ් 

ඉල්ලුතම් ප්රැසාණය  ිටළිබිඹු කණමින් රාර්ෂික ලක්ෂ්ය්මය  තදමමය මය  මයිනු  ලබම මූලික 

ද්ධමමයම  තතණ මයාසතේ තැරතිප සි    3.9 සි  2015 සැප් ැම්බර් මයාසතේ දී සි    4.2 

දක්රා ඉහළ ගිතේ . ප්රැමාම ිවත්ධශ ර්රහාණ මුදල් කකකරල  සාතප්ක්ෂ්යර ්රී. ලාකා 

රුිට තලහි අ   අරප්රැමයාය  ීමය මයම්තේ ුවරද, මයුපිට  ද්ධමමයම  2015 අරසාම  

රමිව  තහළ  ින අ  ක  රදුණ ්ත තරතිපු  ඇ ැයි අතප්ක්ෂ්යා තකතර්.  

ආර්ථික තර්තේෂ්යය තදතාර් තම්න්ුපර 

2015 ඔක්ත ෝබර් මයස 20 රැින දිම 
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ිවත්ධශී  අාශ  සැලකූ ිව , 2015 රසතර් තළමු මයාස අ  ුපළ දී ආම ම ිව දමය,  2014 

රසතර් එමය කාල තරිච්තේදතේ රාර් ා වූ අ   හා සැසඳීතම් දී  ආසන්ම රශත න් 

තමොතරමස්ර එ.ජ.තඩොලර් මිලි ම 12,559 ක් තලස තැරතිප අ ණ, එමය කාල තරිච්තේද  

ුපළ දී  අතම ම ආදා මය එ.ජ.තඩොලර් මිලි ම 7,147 ක් දක්රා සි    3.4 කින් තහ  

රැටුණි. ඉන්මම තමොරම ආම ම ිව දම් රසණ පුණාමය ඉහළ  ෑතම් ප්රැරය ාරක් දක්ම  

ලැබුණි. අත ෝස්ුප මයාසතේ දී තරළඳ හිඟ  අඩු ුවරද, සමුච්චි  රශත න්  ්ත කල, තළමු 

මයාස අ  ුපළ දී එ  පුළුල් ිව . රසතර් තළමු මයාස මර  ුපළ සාචාණක ඉතැයීම් සි    

18.8 කින් තමයය රර්මම  ී ඇ ැයි ඇස් තම්න්ුප   කණ ඇතිප අ ණ, ිවත්ධශ තසේරා 

ිනයුක්තිපක න්තේ තප්රැේෂ්යය ද රසතර් තළමු මයාස අ  ුපළ දී සි    1.8 ක සුළු රර්මම ක් 

රාර් ා කතළේ . 2015 රසතර් තම් දක්රා එ.ජ.තඩොලණ   සාතප්ක්ෂ්යර ්රී. ලාකා  රුිට ල 

සි    7 කින් තමයය අරප් ණමයාය  ී ඇ . ආර්ථිකතේ බාහිණ  ණඟකාරි්තර   අු බල 

තදමින් මූර්  සඵල ිවිනමය  අු තාතිපක දර්ශක ද හැඩ ැසී ඇ . ්රී. ලාකා මයහ බැාකුර 

ිවසින් ිවිනමය  අු තාතිපක  රඩා මමය්ශීී තලස තීණය  ීමය  ඉඩහැරීමය   ්ත තීණය  

සහ ජා මය හා මූල් ගිුම් සඳහා  අතප්ක්ෂි  ලැබීම් තහේුපතරන් ඉදිරි කාල  ුපළ දී 

ිවත්ධශී  අාශතේ ස්ථායී ාර  රදුණ ්ත ශක්තිපමය්ත තර ැයි අතප්ක්ෂ්යා තකතර්. තම් අ ණ, 

2015 අත ෝසු්ප මයාස  රම ිව  එ.ජ.තඩොලර් බිලි ම 6.5 ක අ  ක් රාර් ා කළ දළ ිනල 

සාචි  ප්රැමයාය ,  සැප් ැම්බර් මයාස  අ  රම ිව  එ.ජ.තඩොලර් බිලි ම 6.8 ක් දක්රා 

රර්මම  ී ඇ ැයි ඇස ්තම්න්ුප   කණ ඇ . ණජ   ලැබීමය  ින මි  දිගුකාීම මූල් 

ප්රැරාහ සමයඟ දළ ිනල සාචි  ප්රැමයාය  රසතර් ඉදිරි කාල  ුපළ  රදුණ ්ත ඉහළ  ු  

ඇ ැයි අතප්ක්ෂ්යා තකතර්. 

මුදල් අාශ  සලකා බලම ිව , රාර්ෂික ලක්ෂ්ය්මය  තදමමය මය  පුළුල් මුදල් සැතයුමය තතණ 

මයාසතේ රාර් ා වූ සි    16.2 සි  2015 අත ෝස්ුප මයාසතේ දී සි    16.8 කින් 

 රදුණ ්ත රර්මම  වූ අ ණ තම් සඳහා බැාකු ත්ධමතිප  මයගින් තතෞ්ධ ලික හා ණාජ් 

අාශරල  ලබා දුන් ය  රර්මම  දා ක ිව . තතෞ්ධ ලික අාශ  තර  රාණිජ බැාකු 

ිවසින් ලබා දුන් ය  ප්රැමයාය , රාර්ෂික ලක්ෂ්ය්මය  තදමමය මය  තතණ මයාසතේ රාර් ා වූ 

සි    21.0 රර්මම  හා  සාතප්ක්ෂ්යර 2015 අත ෝස්ුප මයාසතේ දී සි    21.3 කින් 

රර්මම  ිව . තතෞ්ධ ලික අාශ  තර  ලබා දුන් ය  ප්රැමයාය  2015 අත ෝසු්ප   

මයාසතේ දී රුිට ල් බිලි ම 64.7 කින් ද, 2015 තළමු මයාස අ  ුපළ දී රුිට ල් බිලි ම 

310.5 කින් ද ඉහළ  ගිතේ . තකටිකාීම තතොී අු තාතිපකරල  ම් සථ්ාරණ්තර ක් 

දක්ම  ලැබුු අ ණ තබොතහෝ තරළඳතතොළ තතොී අු තාතිපක තහළ මයට් ම්රල තැරුපණි. 
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ආර්ථිකතේ ඇ ැම් අාශරල ඉසම්යුප තරමින් තැරතිප අසමයුපලි   ්ත්තර න්  

මයැඩතැරැ්තීමය සඳහා ්රී. ලාකා මයහ බැාකුර සහ ණජ  ිවසින් මයෑ ක දී  ු  ලැ ප ප්රැතිපත්තතිප 

තීණයරල බලතෑමය සාර්රආර්ථික ද්ත  ුපළ  රමය්ත ිටළිබිඹු තමොවූරද, ඇ ැම් ප්රැතිපත්තතිප 

තීණය දැම මය්ත ආර්ථික  මය  බලතෑම් සිදු කණමින් තරතී.  තම් අ ණ තිපණසාණ ආර්ථික 

සහ මිල සථ්ායී ාරක් ළඟා කණ  ැනීමය සඳහා ්රී. ලාකා මයහ බැාකුර ආර්ථිකතේ සමයස ් 

ඉල්ලුම්  ්ත්තර න්තේ රර්මම    රදුණ ්ත අඛණ්ඩර ිනරීක්ෂ්යය  කණු  ඇ . 

ආර්ථිකතේ ඉහ  ප්රැරය ා සැලකිල්ල   ිනමින්, 2015 ඔක්ත ෝබර් මයස 19 දිම තැරතිප 

රැස්ීතම් දී දැම  තරතිපම මුදල් ප්රැතිපත්තතිප ස්ථාරණ  ත ෝ ් බර මුදල් මයණ්ඩල  තීණය  

කතළේ . ක අු ර, ්රී. ලාකා මයහ බැාකුතන ින ්  ැන්තුප තහසුකම් අු තාතිපක  (SDFR) 

සහ ින ් ය  තහසුකම් අු තාතිපක  (SLFR) ිටළිතරළින්, සි    6.00 සහ සි    

7.50 මයට් තම් තමොතරමස්ර තර්තරා  ැනීමය  මුදල් මයණ්ඩල  තීණය  කතළේ . 

මුදල් ප්රැතිපත්තතිප තීණය : ප්රැතිපත්තතිප තතොී අු තාතිපක 
තමොතරමසර් තරතී 

ින ්  ැන්තුප තහසුකම් අු තාතිපක  (SDFR) සි    6.00 

ින ් ය  තහසුකම් අු තාතිපක  (SLFR) සි    7.50 
 

 

ර්රසථ්ාිට  සාචි  අු තා   (SRR) සි    6.00 

 


