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ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදලේ (ජා. මූ. අරමුදලේ) විධායක මණ්ඩල්ය විසින් ශ්රී ල්ංකාලේ ආර්ථික 

ප්රතිපත්තති සහ ප්රතිසංස්කරණ සඳහා සහාය ලබාදීමට විස්ීර්ථණ ණය පහසුකම (EFF) 

යටලත්ත විලේෂ ගැණුම් හිමිකම් (වි. ගැ. හි.) බිලියන 2.286ක (එ. ජ. ලඩාල්ර්ථ බිලියන 3ක් පමණ) 

අනුමත් කරන ල්දී. ජා. මූ. අරමුදල් විසින් 2023 වසලර්ථ මාර්ථු 20වන දින පහත් මාධය 

නිලේදනය නිකුත්ත කරන ලදී. 

ජා. මූ. අරමුදලේ විධායක මණ්ඩලය ශ්රී ලංකාව සඳහා විස්තීර්ණ ණය 

පහසුකම යටලේ එ. ජ. ලඩාලර් බිලියන 3ක් අනුමත කරයි 

• ජා. මූ. අරමුදලේ විධායක මණ්ඩල්ය ශ්රී ල්ංකාලේ ආර්ථික ප්රතිපත්තති සහ ප්රතිසංස්කරණ 

සඳහා සහාය වීමට වි. ගැ. හි. බිලියන 2.286ක (එ. ජ. ලඩාල්ර්ථ බිලියන 3ක් පමණ) විස්ීර්ථණ 

ණය පහසුකම යටලත්ත මාස 48ක දීර්ථඝ වැඩපිළිලවළක් අනුමත් කරන ල්දී. 

• විස්ීර්ථණ ණය පහසුකම යටලත්ත සහාය දක්වන වැඩසටහලන් අරමුණු වන්ලන් සාර්ථව 

ආර්ථික ස්ථාවරත්තවය සහ ණය තිරසාරභාවය යථා තත්වයට පත්ිරීම, මූල්ය 

ස්ථාවරත්තවය ආරක්ෂා කිරීම සහ ශ්රී ල්ංකාලේ වර්ථධන හැියාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 

වුහාත්තමක ප්රතිසංස්කරණ ලේගවත්ත කිරීමයි. සියලුම වැඩසටහන් ක්රියාමාර්ථග වඩාත්ත 

අවදානමට ල්ක්විය හැකි සමාජ කාණ්ඩ ආරක්ෂා කිරීලම් සහ යහපාල්නය වැඩිදියුණු 

කිරීලම් අවශ්යත්ාවය ගැන සැල්කිලිමත්ත ලේ. 

• වැඩසටහන් පරාමිීන්ට අනුකූල්ව ණය තිරසාරභාවය යථා තත්වයට පත්කරනු ල්බන 

ණය සදහා විසඳුම් ලසවීලම් ක්රියාවලිය කඩිනම් කිරීම සඳහා ශ්රී ල්ංකාව සහ එහි සියලුම 

ණය හිමියන් අත්ර සමීප සහලයෝගීත්ාව ඉත්ා වැදගත්ත වනු ඇත්. 

ලවාෂින්ටන් නුවර - 2023 වසරේ මාේු 20වන දින: ජා. මූ. අරමුදලේ විධායක මණ්ඩල්ය 

අද දින වි. ගැ. හි. බිලියන 2.286ක (ජා. මූ. අරමුදලේ පවතින ලකාටලසන් සියයට 395ක් ලහෝ 

එ. ජ. ලඩාල්ර්ථ බිලියන 3ක් පමණ) විස්ීර්ථණ ණය පහසුකම යටලත්ත මාස 48ක දීර්ථඝ 

වැඩපිළිලවළක් අනුමත් කරන ල්දී. 

ශ්රී ල්ංකාව වයසනකාරී ආර්ථික හා මානුෂීය අර්ථුදයකින් දැඩි ලල්ස පීඩාවට පත්තව ඇත්. 

බාහිර කම්පන මාල්ාවකින් ත්වදුරටත්ත උග්ර වූ, අර්ථුදයට ලපර පැවති අවදානම් සහ වැරදි 

ප්රතිපත්තතිමය පියවරයන්ලගන් පැන නගින ල්ද සැල්කිය යුු අභිලයෝගවල්ට ආර්ථිකය මුහුණ 

ලදමින් සිටී. 

විස්ීර්ථණ ණය පහසුකම හා අදාළ වැඩසටහලනහි අරමුණ වන්ලන් ශ්රී ල්ංකාලේ සාර්ථව 

ආර්ථික ස්ථායීත්ාව සහ ණය තිරසාරභාවය ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීම, දිළිඳු සහ අවදානමට 

සන්නිරේදන රදපාේතරේන්නුව  
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ල්ක්විය හැකි කාණ්ඩ මත් ආර්ථික බල්පෑම අවම කිරීම, මූල්ය ස්ථායීත්ාව ආරක්ෂා කිරීම සහ 

පාල්නය සහ වර්ථධන හැියාවන් ශ්ක්තිමත්ත කිරීමයි. විධායක මණ්ඩල්ලේ ීරණය මගින් වි. 

ගැ. හි. මිලියන 254ට සමාන (එ. ජ. ලඩාල්ර්ථ මිලියන 333ක් පමණ) වාරිකය වහා මුදා හැරීමට 

සහ අලනකුත්ත සංවර්ථධන හවුේකරුවන්ලගන් මූල්ය ආධාර ආකර්ථෂණය කිරීමට හැකි වනු 

ඇත්. 

ශ්රී ලංකාව පිළිබඳ විධායක මණ්ඩල සාකච්ඡාලවන් අනතුරුව කළමනාකාර අධයක්ෂ 

ක්රිස්ටලිනා ලජෝර්ජීවා මහත්මිය විසින් පහත ප්රකාශය සිදු කරන ලදී: 

“ඉහළ උද්ධමනය, අඩු වූ සංචිත, තිරසාර ලනාවන රාජය ණය සහ ඉහළ ගිය මූලය අංශලේ 

අවදානම් මධයලේ ශ්රී ලංකාව දැඩි පසුබෑමකට මුහුණ ලදමින් දැවැන්ත ආර්ජික හා සමාීය 

අභිලයෝගවලට මුහුණ දී සිටී. ආයතන සහ පාලන රාමු සඳහා ගැඹුරු ප්රතිසංස්කරණ අවශය 

ලේ. ශ්රී ලංකාව ලමම අර්ජුදලයන් ලගාඩ ඒමට නම්, ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ශක්තිමත් 

හිමිකාරීත්වයක් සහිතව විස්ීර්ජණ ණය පහසුකම මගින් සහාය ලබන වැඩසටහන කඩිනම් 

සහ කාලීනව ක්රියාත්මක ිරීම ඉතා වැදගත් ලේ.  

“දිළිඳු හා අවදානමට ලක්විය හැි කාණ්ඩ ආරක්ෂා කරමින් රාජය මූලය හා ණය 

තිරසාරභාවය ප්රතිෂ්ඨාපනය ිරීම සඳහා රාජය ආදායම් වැඩි ිරීම අරමුණු කරගත් රාජය 

මුලය එකඟතාවයක් ඇති ිරීම අවශය ලේ. ඒ අනුව, දැනටමත් ක්රියාත්මක වන ප්රගතිශීලී බදු 

ප්රතිසංස්කරණ පවත්වා ගත යුතු අතර, සමාජ ආරක්ෂණ ජාලය ශක්තිමත් කර එය දිළිඳු 

කාණ්ඩ ලවත ඉලක්ක කළ යුතුය. රාජය මූලය ප්රතිසංස්කරණ සාර්ජථක වීමට නම්, බදු 

පරිපාලනය, රාජය මූලය හා වියදම් කළමනාකරණය සහ බලශක්ති මිලකරණය පිළිබඳ 

කටයුතු කරන රාජය මූලය ආයතන අඛණ්ඩව ප්රතිසංස්කරණය ිරීම ඉතා වැදගත් ලේ. 

“ප්රධාන නිල ද්විපාර්ජවවික ණය හිමියන්ලගන් නිවචිත සහ විවවසනීය මූලය සහතික ලබා 

ගැනීලමන් අනතුරුව, බලධාරීන්ට සහ ණය හිමියන්ට දැන් වැදගත් වනුලේ ජා. මූ. අරමුදලලහි 

සහාය සහිත වැඩසටහනට අනුකූලව ණය තිරසාරභාවය ප්රතිෂ්ඨාපනය ිරීම සඳහා 

කඩිනම් ප්රගතියක් ලබා ගැනීමයි. ණය පිළිබඳ විසඳුමක් විනිවිදභාවලයන් යුතුව සාක්ෂාත් 

කර ගැනීම සඳහා බලධාරීන්ලේ කැපවීම, වැඩසටහන් පරාමිීන් සමඟ අනුකූල වීම සහ 

කාලලෝචිත ආකාරයින් ණය හිමියන් අතර සාධාරණ ලලස ණය වගකීම් ලවත වන බලපෑම 

ලබදාගැනීම අවශය ලේ. 

“ශ්රී ලංකාව සිය උද්ධමනය ඉලක්ක කරගත් ප්රතිපත්තිලේ විවවසනීයත්වය ආරක්ෂා කර 

ගැනීම සඳහා බහු-විධි උද්ධමනය අඩු ිරීලම් උපාය මාර්ජගයන්ට කැපවී සිටිය යුතුය. 

ලවළඳලපාළ විවවාසය යථා තත්ත්වයට පත් වීමත් සමඟ බලධාරීන් විසින් මෑතක දී හඳුන්වා 

දුන් විනිමය අනුපාතිකලේ ඉහළ නමයශීලීභාවය නිල සංචිත නැවත ලගාඩනැගීමට උපකාරී 

වනු ඇත. 

“හිතකර සහ ප්රමාණවත් ලලස ප්රාේධනීකරණය වූ බැංකු පද්ධතියක් පවත්වා ගැනීම වැදගත් 

ලේ. මූලය අංශලේ ස්ථායීතාවය සහතික ිරීම සඳහා බැංකුවල ප්රාේධනය නැංවීලම් 

සැලැස්මක් ක්රියාත්මක ිරීම හා මූලය අධීක්ෂණය සහ අර්ජුද කළමනාකරණ රාමුව 

ශක්තිමත් ිරීම ඉතා වැදගත් ලේ. 
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“දූෂණ විලරෝධී නීති ප්රතිසංස්කරණය ිරීම ඇතුළුව දැනට සිදු කරලගන යනු ලබන දූෂණය 

මැඩලීලම් ප්රයත්න අඛණ්ඩව සිදුකළ යුතුය. ශ්රී ලංකාලේ දූෂණ විලරෝධී සහ පාලන රාමුව 

පිළිබඳ තක්ලස්රුවක් සිදු කරනු ලබන දැනට ක්රියාත්මක ජා. මූ. අරමුදලේ පාලන විනිවචය 

පිළිබඳ දූත ලමලහයුම මගින් වඩාත් පුළුේ දූෂණ විලරෝධී ප්රතිසංස්කරණ නයාය පත්රයක් 

ලමලහයවිය යුතුය. සංවර්ජධන හවුේකරුවන්ලේ තාක්ෂණික සහාය ඇතිව බලධාරීන් විසින් 

ආර්ජික වර්ජධනය ඉහළ නංවනු ලබන වුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ ලේගවත් කළ යුතුය.” 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/03/20/pr2379-imf-executive-board-approves-under-

the-new-eff-arrangement-for-sri-lanka 
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