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ආර්ථික පර්වේෂණ වදපාර්තවේන්තුව

දිනය

2020 මැයි මස 06 දින

ආර්ථික ක්රිවයාකාමකේව ස සයාය දැවීම ම සායා රීද

ංකා මය බැංකුව

ප්රථතිපපත්තිප වප ී  නුපපාතිපක තවුරමසත් නු  කමයි
ශ්රීැ කා

ා මබ ංැාවේකම දල්ල් මඩලඩකය, 2020 මැයි 06 වැනි දින පැවැති විකේෂ රැස්වීකේදී

වර්තමාන දල්ල් ප්රුතිප්තති ස්ථාවරය මමාකක නනය කිරීකමන් අනතුරුව, ශ්රීැ කා
ංැාවේකම නිතක තැන්පතු පබුක
අුපපාති

ේ අුපපාති

අඩු කිරීමට තීරයය
ක

ය (SDFR) මබ නිතක යය පබුක

ය (SLFR), පිළිකවළින්, සියයට 5.50 මබ සියයට 6.50 ්ක්වා ප්නේ අා

2020 මැයි මම 06 වැනි දින වකාපාර

ා මබ
ේ

50කින්

ටතුතු අවමානකේ සිට ංකපැවැ්තකවන පරිදි

කේය. උද්ධමන පීඩන අඩුකවන් පවතින වාතාවරයයක් තුළ,

ොවිඩ්-19 වමාගතය කේතුක

දලහුය දීම මඳබා ආර්ථි

ොටකගන ඇතිවන අහිත

ර ආර්ථි

ංකපෑේවකට

යට තවදුරට්ත මබාය වීකේ ඇති අවශ්යකතාව මක

ා ංකමින්

දල්ල් මඩලඩකය කමම තීරයයට එළඹුණි. කමම තීරයය්ත මමඟ, දල්ල් ත්ත්තවයන් ලිහිල්
කිරීම මඳබා ගන්නා ක් අකනවේ්ත ක්රිවයාමාර්ගවකට අමතරව, 2020 වමකර් කේ ්ක්වා
ාකය තුළ ශ්රීැ කා

ා මබ ංැාවේකම ප්රුතිප්තති කපොී  අුපපාති

ප්නේ අා

150කින් අඩු

ර ඇත.

වමර තුළ කේ ්ක්වා

ාකය තුළ දල්ල් ප්රුතිප්තතිය මබ දල්ල් ත්ත්තවයන් ලිහිල් කිරීම

මඳබා ගුප කැබූ ක්රිවයාමාර්ගයන්ට අුපකූකව කවළඳකපොළ යය කපොී  අුපපාති
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පබළ

කගොස් නැති ංව දල්ල් මඩලඩකය විසින්

යස්මල්කකන් තුතුව නිරීක්ෂයය

එමනිමා, තවදුරට්ත ප්රුමා්යකින් කතොරව යය අුපපාති

අඩු

රන කදී.

රන කකම මූකක

ආයතනවලින් ්ැඩිව ඉල්කා සිටින අතර, එකස් කනොවුනකබෝත, කවළඳකපොළ යය කපොී 
අුපපාති

පබළ ්ැමීම මඳබා ුකදුුක නියාමන ක්රිවයාමාර්ග ගැමටමට ශ්රීැ කා

ා මබ

ංැාවේවට සිදු වුප ඇත.

මුදල් ප්රථතිපපත්තිප ීරමණය:

ප්රථතිපපත්තිප වප ී  නුපපාතිපක
පදනේ නංක 50කින් නු  කමන

නිතක තැන්පතු පබුක
නිතක යය පබුක
ංැාවේ අුපපාති

ේ අුපපාති

ේ අුපපාති

ය (SDFR)

ය (SLFR)

දී.

5.50%
6.50%

ය

9.50%

වකවස්ථාපිත මාිතත අුපපාතය (SRR)

4.00% (කනොකවනස්ව පවතී)

සසයන: කපර නියමිතව තිබූ පරිදි 2020 මැයි 21 දින දල්ල් ප්රුතිප්තති නිකම්නයක් සිදු

කනොකම. ක කස් කවත්ත, ආර්ථි

මබ කවළඳකපොළ වර්ධනයන් මැකකිල්කට ගනිමින්

අවශ්යක වන පරිදි දල්ල් මඩලඩකය විසින් මබ ංැාවේකම දල්ල් ප්රුතිප්තති ස්ථාවරය
මමාකක නනය කිරීම මබ අවශ්යක කවනස් ේ කිරීම සිදු
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රුප ඇත.

