
 

1 
 

 
 

 

ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදලේ (ජා. මූ. අරමුදලේ) දූත් කණ්ඩායමක් 2022 වසරේ 

අල ෝස්තු 24 සිට සැප්ත්ැම්බර් 1 දක්වා ජා. මූ. අරමුදලේ සහාය දක්වන ආර්ික 

 ැළපුම් වැඩසටහන පිළිබඳව ශ්රී ල්ංකා බල්ධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා අඛණ්ඩව සිදු 

කරල න යාම සඳහා ශ්රී ලංකාවට පැමිණිරේය. දූත් කණ්ඩායම විසින් මතු දැක්ලවන 

මාධය නිලේදනය නිකුත් කරන ල්ද අත්ර එයට පහත් සබැඳිලයන් ප්රලේශ විය හැකිය. 
 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/09/01/pr22295-imf-reaches-staff-level-agreement-

on-an-extended-fund-facility-arrangement-with-sri-lanka  

 

ජා.මූ. අරමුදලේ කාර්ය මණ්ඩලය, ශ්රී ලංකාව සමඟ විස්තීර්ණ ණය 

පහසුකම් පිළිබඳ නිලධාරී මට්ටලම් එකඟතාවයකට එළලෙයි 

• ජා.මූ. අරමුදරලහි කාේය මණ්ඩලය සහ ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විසින් එ.ජ. රඩාලේ 

බිලියන 2.9ක පමණ විස්තීේණ ණය පහසුකම යටරේ මාස 48ක වැඩපිළිරවලක් 

සමඟ ශ්රී ලංකාරේ ආේික ප්රතිපේතිවලට සහය වීම සඳහා නිලධාරී මට්ටරේ 

එකඟතාවයකට එළඹී ඇත. 

• ශ්රී ලංකාවට ලබා දුන් නව ණය ආධාර වැඩසටහරන් අරමුණු වනුරේ, සාේව 

ආේික ස්තථායීතාව සහ ණය තිරසාරභාවය ස්තථාපිත කරන අතර, මූලය 

ස්තථායීතාව ආරක්ෂා කිරීම, අවදානමට ලක්විය හැකි පුද්ගලයින් ආරක්ෂා කිරීම 

සහ වංචා හා දූෂණ සිදුවීරේ අවදානේ වැළැක්වීම හා ශ්රී ලංකාරේ වේධන විභවය 

ලඟා කර ගැනීම සඳහා වන වුහාේමක ප්රතිසංස්තකරණ රේගවේ කිරීමයි. 

• ණය තිරසාරභාවය සහතික කිරීමට සහ මූලයන පරතරය පියවීම සඳහා ශ්රී 

ලංකාරේ ණය හිමියන්රගන් ණය සහන ලබා ගැනීම සහ බහුපාේවවික 

පාේවවකරුවන්රගන් අමතර මූලයකරණයන් අවශ්ය රේ. ජා.මූ. අරමුදල විසින් ශ්රී 

ලංකාවට මූලය ආධාර සැපයීමට රපර ශ්රී ලංකාරේ නිල ණය හිමියන්රගන් ණය 

තිරසාරභාවය ස්තථාපනය කිරීම සඳහා මුලයකරණය සහතික කර ගැනීමට සහ 

රපෞද්ගලික ණය හිමියන් සමඟ සහරයෝගිතා ගිවිසුමකට එළඹීමට සද්භාවරයන් 

යුතුව ප්රයේන දැරීම ඉතා වැදගේ රේ.  

ලකාළෙ, ශ්රී ලංකාව - 2022 සැප්තැම්බර් 1 දින: පීටේ බෘෘෘෘවේ (Peter Breuer) මහතා 

සහ මසහිරරෝ රනාසාකි (Masahiro Nozaki) මහතාරේ නායකේවරයන් යුතු ජා.මූ. 

අරමුදරේ දූත කණ්ඩායමක් ශ්රී ලංකාවට ජා.මූ. අරමුදරේ සහාය ලබා දීමට සහ 

සන්නනිලේදන ලදපාර්තලම්න්නුව  
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බලධාරීන්රේ පුළුේ ආේික ප්රතිසංස්තකරණ වැඩසටහන පිළිබඳ සාකච්ඡා අඛණ්ඩව 

සිදු කිරීමට 2022 වසරේ අරගෝස්තතු 24 සිට සැප්තැේබේ 1 දක්වා කාලය තුළ රකාළඹට 

පැමිණිරේය. 

දූත මණ්ඩල සංචාරය අවසානරේදී බෲවේ සහ රනාසාකි යන මහේවරුන් විසින් 

පහත සඳහන් ප්රකාශ්ය නිකුේ කරන ලදී. 

“විරවෂ ගැනුේ හිමිකේ බිලියන 2.2ක පමණ (එ.ජ. රඩාලේ බිලියන 2.9කට සමාන) 

සඳහා වන ප්රරේශ්යක් සහිත මාස 48ක නව විස්තීේණ ණය පහසුකමක් සමඟ 

බලධාරීන්රේ ආේික ගැළපුේ සහ ප්රතිසංස්තකරණ ප්රතිපේතිවලට සහාය වීමට ශ්රී 

ලංකා බලධාරීන් සහ ජා.මූ. අරමුදරේ කණ්ඩායම නිලධාරී මට්ටරේ එකඟතාවයකට 

පැමිණ ඇත. 

“දූෂණ සිදුවීරේ අවදානේ අවම කරමින් සහ ශ්රී ලංකාරේ වේධන විභවතා ඇති 

කරමින් නව විස්තීේණ ණය පහසුකම මඟින් සාේව ආේික ස්තථායීතාව සහ ණය 

තිරසාරභාවය ස්තථාපිත කිරීරේ ශ්රී ලංකාරේ වැඩසටහනට සහාය වනු ඇත. බලධාරීන් 

විසින් පූේව ක්රියාමාේග ක්රියාේමක කිරීම සහ ශ්රී ලංකාරේ නිල ණය හිමියන්රගන් 

මූලයකරණ සහතික කර ගැනීම සහ රපෞද්ගලික ණය හිමියන් සමඟ සහරයෝගීතා 

ගිවිසුමකට එළඹීමට සද්භාවරයන් යුතුව ප්රයේන දැරීම මත රමම ගිවිසුම සඳහා ඉදිරි 

කාලසීමාව තුළ ජා.මූ. අරමුදරේ කළමනාකාරිේවරේ සහ විධායක මණ්ඩලරේ 

අනුමැතිය ලැබීම රඳා පවී. ණය තිරසාරභාවය සහතික කිරීමට සහ මූලයන 

පරතරය පියවීමට ශ්රී ලංකාරේ ණය හිමියන්රගන් ණය සහන සහ බහුපාේවවික 

හවුේකරුවන්රගන් අතිරේක මූලයකරණය ලබා ගැනීම අවශ්ය රේ. 

“ශ්රී ලංකාව උග්ර අේුදයකට මුහුණ දී සිටී. බාහිර කේපනවලට ඔරරාේතු දීමට ඇති 

ආරක්ෂණ ප්රමාණවේ රනාවීම සහ තිරසාර රනාවන රාජය ණය තේේවය 

රේතුරවන් අවදානේ වේධනය වී ඇත. අරේේ මාසරේ දී විරද්ශ් ණය ආපසු රගවීම 

තාවකාලිකව නැවැේවීමේ සමඟ ශ්රී ලංකාව තම විරද්ශීය වගකීේ පියවීම කේ දැමු 

අතර, ීරණාේමක රලස අඩු මට්ටමක පවතින විරද්ශ් සංචිත ඉන්ධන ඇතුළු 

අතයාවශ්ය භාණ්ඩ ආනයනයට බාධාවක් වීම මඟින් ආේික ක්රියාකාරකේ 

තවදුරටේ අඩාල කරේය. 2022 වසරේදී ආේිකය සියයට 8.7කින් සංරකෝචනය වනු 

ඇතැයි අරප්ක්ෂා කරන අතර උද්ධමනය මෑතකදී සියයට 60ක් ඉක්මවිය. රමහි 

බලපෑම අසමානුපාතික රලස දිළිඳු සහ අවදානමට ලක්විය හැකි පුද්ගලයින් විසින් 

දරනු ඇත. 

“රමම පසුබිම හමුරේ වුවද, අරමුදරේ සහාය ඇතිව, බලධාරීන් විසින් ක්රියාේමක 

කරනු ලබන රමම වැඩසටහන මඟින් ආේිකය ස්තථාවර කිරීම, ශ්රී ලාංකික 
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ජනතාවරේ ජීවරනෝපාය ආරක්ෂා කිරීම, ආේිකය යථා තේේවයට පේවීම සඳහා 

පසුබිම සකස්ත කිරීම සහ තිරසාර සහ ආේිකරේ සෑම අංශ්යකටම ප්රතිලාභ ලැරබන 

ආේික වේධනයක් අේකර ගැනීම අරමුණු කරයි. 

 

“වැඩසටහරනහි මූලික අංග වනුරේ: 

• රාජය මූලය ඒකාග්රතාවයට සහාය වීම සඳහා රාජය මූලය ආදායම ඉහළ නැංවීම. 

රමම වැඩසටහන මගින්, රලෝකරේ දැනට පවතින අඩුම රාජය ආදායේ 

මට්ටේවලින් එකකින් ආරේභ රවමින්, ප්රධාන බදු ප්රතිසංස්තකරණ ක්රියාේමක 

කරනු ඇත. රමම ප්රතිසංස්තකරණවලට, පුද්ගල ආදායේ බද්ද ආදායේ මට්ටමට 

අනුව වඩාේ අනුක්රමික කිරීම සහ ආයතනික ආදායේ බදු සහ එකතු කළ අගය 

මත බදු සඳහා බදු පදනම පුළුේ කිරීම ඇතුළේ රේ. 2025 වසර වන විට දළ රද්ශීය 

නිෂ්පාදිතරයන් සියයට 2.3ක ප්රාථමික අතිරික්තයක් ළඟා කර ගැනීම 

වැඩසටහරන් අරමුණයි. 

• රජය සතු වාණිජ වයවසායයන් මඟින් ඇති වන රාජය මූලය අවදානේ අවම කිරීම 

සඳහා ඉන්ධන සහ විදුලිය සඳහා පිරිවැය ආවරණය කිරීම පදනේ කරගේ මිල 

ක්රමයක් හඳුන්වා දීම. බලධාරීන් විසින් දැනටමේ ප්රකාශ්යට පේ කරන ලද 

ආදායේ සේබන්ධරයන් රගන ඇති සැලකිය යුතු ප්රතිපේති ක්රියාමාේග සහ 

බලශ්ක්ති මිල ප්රතිසංස්තකරණ පිළිබඳව කණ්ඩායම සෑහීමකට පේව ඇත. 

• දුප්පතුන්ට සහ අවදානමට ලක්විය හැකි ජනතාවට වේමන් අේුදරේ බලපෑම 

අවම කිරීම සඳහා සමාජ වියදේ ඉහළ නැංවීරමන් සහ සමාජ ආරක්ෂණ ජාල 

වැඩසටහන්වල ආවරණය සහ ප්රතිලාභීන් ඉලක්ක කිරීම වැඩිදියුණු කිරීම. 

• මිල ස්තථායීතාව නැවත ඇති කිරීම සඳහා දේත මත පදනේ වූ මුදේ ප්රතිපේති 

ක්රියාමාේග, රාජය මූලය ඒකාග්රතාව, රාජය අයවැය මුලයනය කිරීම ක්රමානුකුලව 

ඉවේ කරීම සහ නමයශීලී උද්ධමනය ඉලක්ක කරගේ ප්රතිපේතියක් අනුගමනය 

කිරීමට ඉඩ සලසන මහ බැංකුරේ ස්තවාධීනේවය ශ්ක්තිමේ කිරීම. නව මහ බැංකු 

පනත රමම උපාය මාේගරේ මූලික අංගයකි; 

• වැඩසටහන යටරේ ඇති පුළුේ ප්රතිපේති පැරක්ජය මගින් සහය දක්වන 

රවරළඳරපාළ මඟින් ීරණය කරනු ලබන සහ නමයශීලී විනිමය අනුපාතිකයක් 

ප්රතිෂ්ටාපනය කිරීම හරහා විරද්ශීය සංචිත නැවත රගාඩ නැංවීම; 

• ශ්ක්තිමේ සහ ප්රමාණවේ රලස ප්රාේධනීකරණය වූ බැංකු පද්ධතියක් සහතික 

කිරීම සහ සංරශ්ෝධිත බැංකු පනතක් මඟින් මූලය අංශ්රේ ආරක්ිත ජාල සහ 

නියාමන ප්රමිීන් වැඩිදියුණු කිරීම මඟින්  මූලය ස්තථාවරේවය ආරක්ෂා කිරීම; සහ 

• ජා.මූ. අරමුදරේ තාක්ෂණික සහය ඇතිව මූලය විනිවිදභාවය සහ රාජය මූලය 

කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීම, ශ්ක්තිමේ වංචා හා දූෂණ විරරෝධී නනතික 
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රාමුවක් හඳුන්වාදීම සහ සවිස්තතරාේමක පාලන විවරේෂණයක් සිදු කිරීම තුළින් 

දූෂණ සිදුවිය හැකි අවදානේ අවම කිරීම. 

“ජා.මූ. අරමුදරේ කණ්ඩායම, ජනාධිපති සහ මුදේ අමාතය රනිේ වික්රමසිංහ, 

අග්රාමාතය දිරන්ෂ් ගුණවේධන, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුරේ අධිපති ආචාේය පී. නන්දලාේ 

වීරසිංහ, භාණ්ඩාගාර රේකේ රක්.එේ. මහින්ද සිරිවේධන සහ අරනකුේ රජරේ සහ 

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුරේ රජයෂ්ඨ නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා පැවැේවීය. ඔවුන් 

පාේලිරේන්තු මන්ීවරුන්, රපෞද්ගලික අංශ්රේ නිරයෝජිතයින්, සිවිේ සමාජ 

සංවිධාන සහ සංවේධන හවුේකරුවන්ව ද හමු විය. 

“බලධාරීන්රේ අවංක ප්රරේශ්ය සහ උණුසුේ ආගන්තුක සේකාරය පිළිබඳව 

බලධාරීන්ට ස්තූති කරන අතර ශ්රී ලංකාවට සහ එහි ජනතාවට සහය දැක්වීම සඳහා 

අපරේ සහරයෝගය අඛණ්ඩව ලබා දීමට බලාරපාරරාේතු රවමු.” 

 

 
 


