
 
 

  

  

මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණය - 2016 ජුනි  

ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ල  ාර්තලේන්තුලේ තාවකාලික ඇසත්ලේන්තුවලට අනුව,  

ශ්රී ලංකා ්ර්කයක  2015 වසලර් අවසන් කාර්තුලේ වාර්තා කරන ල  සි  ට 2.5 ක මූර්ත 

වර්ධන ට සාලේක්ෂව 2016 වසලර්  ළමු කාර්තුව තුළදී සි  ට 5.5 කින් වර්ධන  වී 

ඇත.  2016 වසලර්  ළමු කාර්තුව තුළ දී, පිළිලවළින්, සි  ට 8.3 කින් සහ සි  ට 4.9 

කින් වර්ධන  වූ කාර්මික අංශ  හා ලසේවා අංශ  ්ශ්රිත රි ාකාරකේ ්ර්කයක වර්ධන ට 

ප්රධාන වශල න් ලහේතු ිය . ලේ අතර, කෘෂිකර්මාන්ත ්ශ්රිත රි ාකාරකේ ලමම 

කාලසීමාව තුළදී සි  ට 1.9 ක මන් ගාමී වර්ධන ක් වාර්තා කලළේ .   ළමු කාර්තුව තුළ 

වාර්තා කරන ල  වර්ධන අනු ාතික  වර්ෂ  සඳහා වන ්ර්කයක වර්ධන අලේක්ෂා සමඟ 

අනුකූල ලේ.   

අහිතකර කාලගුණික තත්ත්ව  නිසා සැ යුේ අංශ ට සිදුවූ බාධා ලහේතුලවන් ලමන්ම, 

එකතු කළ අග  මත බදු (VAT) ඉහළ නැංවීම හා එකතු කළ අග  මත බද්  සහ ජාති  

ලගොඩනැගීලේ බද්  (NBT) මත  ැවති ඇතැේ බදු නි හස ්කිරීේ ඉවත් කිරීලේ බල ෑම 

ආර්ථික පර්යේෂණ යදපාර්තයේන්තුව 

2016 ජුනි මස 24 වැනි දින 



පිළිබිඹු කරමින්, 2016 මැයි මාසලේ දී උද්ධමන  අලේක්ෂා කළ  රිදි ඉහළ ගිලේ .  ඒ 

අනුව, ලකොළඹ  ාරිල ෝගික මිල  ර්ශක  (ලකො. ා.මි. , 2006/2007=100) අනුව මනිනු 

ලබන මතුපිට උද්ධමන , වාර්ෂික ලක්ෂයම    නම මත, ල ර මාසලේ වාර්තා කළ 

සි  ට 3.1 සමඟ සැසඳීලේ දී 2016 මැයි මාසලේ දී සි  ට 4.8  ක්වා ඉහළ ගි  අතර, 

ජාතික  ාරිල ෝගික මිල  ර්ශක  (ජා. ා.මි. ., 2013=100) අනුව මනිනු ලබන මතුපිට 

උද්ධමන   , වාර්ෂික ලක්ෂයම    නම මත, ල ර මාසලේ වාර්තා කළ සි  ට 4.3 සමඟ 

සැසඳීලේ දී 2016 මැයි මාසලේ දී සි  ට 5.3  ක්වා ඉහළ ගිලේ .  ප්රධාන වශල න්ම, 

රජ  ියසින් බදු වූහලේ සිදු කරන ල  සංලශෝධන පිළිබිඹු කරමින්, ලකො. ා.මි. . හා 

ජා. ා.මි. .  න  ර්ශක ල කම අනුව මනිනු ලබන මූලික උද්ධමන    2016 මැයි මාසලේ 

දී ඉහළ ගිලේ . ලමබඳු තාවකාලික මිල ියචලන න්  ැවති   , නිසි ඉේලුේ 

කළමනාකරණ ප්රති ත්ති ලහේතුලවන්, ඉදිරි කාල  තුළදී උද්ධමන  අඩු වී මැදිකාලීනව 

මැ -තනි අග ක  වතිනු ඇතැයි අලේක්ෂා ලකලර්.  

මු ේ අංශ  සැලකූ ියට, වාර්ෂික ලක්ෂයම    නම අනුව වර්ධනල හි  ේ මන් ගාමී 

බවක් ල න්නුේ කරමින්, 2016 මාර්තු මස  ැවති සි  ට 18.9 හා සාලේක්ෂව 2016 

අලප්රේේ මාසලේදී පුළුේ මු ේ වර්ධන  (M2b) සි  ට 18.2 ක් ිය .  වසලර්  ළමු සිේ මස 

තුළ රාජය සංස්ාාවලට ලබාදුන් ණ  ් සු ලගවීමක් වාර්තා වූ අතර, පුළුේ මු ේ වර්ධන  

සඳහා ල ෞද්ගලික අංශලේ සහ රාජය අංශලේ ණ  ප්රසාරණ  ප්රධාන වශල න් ලහේතු ිය .  

වාර්ෂික ලක්ෂයම    නම මත වාණිජ බැංු මගින් ල ෞද්ගලික අංශ ට ලබාදුන් ණ  

ප්රමාණ  2016 අලප්රේේ මාසලේදී සි  ට 28.1 කින් ඉහළ ගි  අතර, ල ෞද්ගලික අංශ ට 

ලබාදුන් ණ  ප්රමාණල හි මාසික ඉහළ  ෑම ල ර මස  ැවති රුපි ේ බිලි න 87.7 හා 

සාලේක්ෂව 2016 අලප්රේේ අවසානලේදී රුපි ේ බිලි න 27.4 ක්  ක්වා සීමා ිය .  

ලකටිකාලීන මු ේ ලවළඳල ොළ අනු ාතික  ේ ස්ාාවර වීමක් ල න්නුේ කළ , අඩු 

මට්ටමක  වතින ලද්ශී  මු ේ ලවළඳල ොළ රුපි ේ ද්රවශීලතාව මධයලේ, මීට ල ර 

රි ාත්මක කරන ල  මු ේ ප්රති ත්ති රි ාමාර්ගවල බල ෑම ක්රමිකව සේලප්රේෂණ  වීම 

පිළිබිඹු කරමින්, අලනුත් ලවළඳල ොළ  ල ොලී අනු ාතික අඛණ්ඩව ඉහළ  ෑමක් වාර්තා 

කලළේ .       



්ර්කයකලේ ියලද්ශී  අංශ  සැලකූ ියට, අ න න  හළ  ෑමට වඩා ඉහළ අග කින් 

්න න අඩුවීම ලහේතුලවන් 2016 වසලර්  ළමු මාස හතර තුළදී වාර්ෂික ලක්ෂයම  

  නම මත ලවළඳ ගිණුලේ හිඟ  සි  ට 2.4 කින් අඩු ිය .  2016 වසලර් ජනවාරි සිට 

මැයි මාස   ක්වා කාල  තුළදී සංචාරක ඉ ැයීේ සි  ට 18.4 කින් ඉහළ ලගොස් ඇති බවට 

ඇසත්ලේන්තු කර ඇති අතර, ලසේවා නියුක්තික න්ලේ ලප්රේෂණ   2016 වසලර් ජනවාරි සිට 

අලප්රේේ  ක්වා කාල  තුළදී සි  ට 4.7 ක ඉහළ  ෑමක් වාර්තා කලළේ .  2016 මැයි මාස  

අවසාන  වනියට  ළ නිල සංචිත ප්රමාණ  එ.ජ. ලඩොලර් බිලි න 5.6 ක් ලලස 

ඇසත්ලේන්තු කර ඇත.  

ලේ අතර, ලගවුේ ලශේෂ ස්ාාවරත්ව  සඳහා සහ රජලේ පුළුේ ්ර්කයක ප්රතිසංස්කරණ 

වැඩපිළිලවළට සහා  දීම සඳහා ජාතයන්තර මූලය අරමු ලේ ියධා ක මණ්ඩල  ියසින්  

2016 ජුනි මස 03 වැනි දින ශ්රී ලංකාව සඳහා ියලශේෂ ගැනුේ හිමිකේ බිලි න 1.1 ක (එනේ 

එ.ජ. ලඩොලර් බිලි න 1.5 ක  මණ) ියස්තීර්ණ ණ   හසුකමක් වසර තුනක කාල ක් 

සඳහා අනුමත කර ඇත. ජාතයන්තර මූලය අරමු ලලහි ියසත්ීර්ණ ණ   හසුකම අනුමත 

වීම සහ එහි ප්රතිලල ක් ලලස ලවළඳල ොළ අලේක්ෂාවන් වැි  වර්ධන  වීමත් සමඟ, 

2016 ජුනි මාසලේ ලේ  ක්වා කාල  තුළ එ.ජ. ලඩොලර ට එලරහිව ශ්රී ලංකා රුපි ල 

අතිප්රමාණ  වී ඇත.  ඒ අනුව, සැලසුේගත වූහාත්මක ප්රතිසංසක්රණ සහ අලේක්ෂිත ණ  

ලනොවන ප්රාේධන ප්රවාහ ලබාගැීමම හා සමගාමීව, ියසත්ීර්ණ ණ   හසුකේ සහ අලනුත් 

ද්ිය ාර්ශ්ියක හා බහු ාර්ශි්යක ණ   හසුකේ තුළින් ්ර්කයකලේ ියලද්ශී  අංශල හි 

ස්ාාවර බව ඉදිරිලේදී ශක්තිමත් වනු ඇතැයි අලේක්ෂිත .  රාජය අංශලේ අලේක්ෂිත 

 හ ත් ප්රවණතා, සාර්ව ්ර්කයක ස්ාායීතාව තිරසාර   නමින්  වත්වා ගැීමම සඳහා වූ මහ 

බැංු ප්රති ත්තිවලට උ කාරී වනු ඇතැයි   අලේක්ෂා ලකලර්. 

ලමම කරුණු සැලකිේලට ගනිමින්,  ැනට  වතින මු ේ ප්රති ත්ති ස්ාාවර  ල ෝගය බව  

2016 ජුනි මස 24  ැවති රැස්වීලේ දී මු ේ මණ්ඩලලේ අ හස ිය . ඒ අනුව, නිතය තැන් තු 

 හසුකේ අනු ාතික  (SDFR) සහ නිතය ණ   හසුකේ අනු ාතික  (SLFR), 

පිළිලවළින්, සි  ට 6.50 සහ සි  ට 8.00 මට්ටලේ තවදුරටත් ලනොලවනස්ව  වත්වා 

ගැීමමට මු ේ මණ්ඩල  තීරණ  කලළේ .  ලද්ශී  හා ියලද්ශී  ලවළඳල ොළ තුළ ප්රවණතා 



සමී ව මු ේ මණ්ඩල  ියසින් තවදුරටත් අධීක්ෂණ  කරනු ඇති අතර, අවශය  රිදි මු ේ 

ප්රති ත්ති සා්ාවරල හි ලවනස ්කිරීේ සිදු කරනු ඇත. 

මුදල් ප්රතිපත්ති තීරණය: ප්රතිපත්ති යපොලී අනුපාතික 

යනොයවනස්ව පවතී 

නිතය තැන් තු  හසුකේ අනු ාතික  (SDFR) සි  ට 6.50 

නිතය ණ   හසුකේ අනු ාතික  (SLFR) සි  ට 8.00    

වයවසා්ාපිත සංචිත අනු ාත  (SRR) සි  ට 7.50   

 


