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මාධ්ය නිවේදන අංක 22/295
ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදලල්හි කාර්ය මණ්ඩල්ය ශ්රී ල්ංකාව සමඟ විස්තීරණ
අරමුදල් පහසුකමක් සැල්සීම සඳහා එකඟත්ාවකට එළලෙයි
2022, සැප්ත්ැම්බර් 1
ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදවේ කාර්ය මණ්ඩල් කණ්ඩායමක් විසින් කිසියම් රටක දූත් මණ්ඩල්
කාර්යයක් අවසානවේ නිකුත් වකවරන පුවත්පත් නිවේදනවේ ඔවුන්වේ මූලික නිරීක්ෂණයන්
ඇතුළත් වේ. වමම ප්රකාශනවේ සඳහන් වන්වන් ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදවේ කාර්ය මණ්ඩල්වේ
මත්ය වන අත්ර, ඒය කිසිවේත්ම ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදවේ විධ්ායක මණ්ඩල්වේ මත්ය පිළිබිඹු
වනාකරයි. වමම දූත් මණ්ඩල්වේ මූලික නිරීක්ෂණ මත් පදනම් ව පිළිවයල් වකවරන වාර්ත්ාව
ජා.මූ.අ. කළමනාකාරිත්වවේ අනුමැතියට යටත් වන අත්ර, සාකච්ඡාවට බඳුන් වකාට තීරණයක්
ගැනීම සඳහා එය ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදවේ විධ්ායක සභාව වවත් ඉදිරිපත් වකවරනු ඇත්.
•
2.9ක

ජා.මූ. අරමුදවල්හි කාර්ය මණ්ඩල්ය සහ ශ්රී ල්ංකා බල්ධ්ාරීන් විසින් එ.ජ. වඩාල්ර් බිලියන
පමණ

විේතීර්ණ

ණය

පහසුකම

(

https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/20/56/Extended-Fund-Facility ) (EFF)
යටවත් මාස 48ක වැඩපිළිවවල්ක් සමඟ ශ්රී ල්ංකාවේ ආර්ික ප්රතිපත්තිවල්ට සහය වීම සඳහා
නිල්ධ්ාරී මට්ටවම් එකඟත්ාවයකට එළඹී ඇත්.
•

ශ්රී ල්ංකාවට ල්බා දුන් නව ණය ආධ්ාර වැඩසටහවන් අරමුණු වනුවේ, සාර්ව ආර්ික

ේථායීත්ාව සහ ණය තිරසාරභාවය ේථාපිත් කරන අත්ර, මූල්ය ේථායීත්ාව ආරක්ෂා කිරීම,
අවදානමට ල්ක්විය හැකි පුද්ගල්යින් ආරක්ෂා කිරීම සහ වංචා හා දූෂණ සිදුවීවම් අවදානම්
වැළැක්වීම හා ශ්රී ල්ංකාවේ වර්ධ්න විභවය ල්ඟා කර ගැනීම සඳහා වන වුහාත්මක
ප්රතිසංේකරණ වේගවත් කිරීමයි.
•

ණය තිරසාරභාවය සහතික කිරීමට සහ මූල්යන පරත්රය පියවීම සඳහා ශ්රී ල්ංකාවේ ණය

හිමියන්වගන් ණය සහන ල්බා ගැනීම සහ බහුපාර්වවික පාර්වවකරුවන්වගන් අමත්ර
මූල්යකරණයන් අවශය වේ. ජා.මූ. අරමුදල් විසින් ශ්රී ල්ංකාවට මූල්ය ආධ්ාර සැපයීමට වපර ශ්රී
ල්ංකාවේ නිල් ණය හිමියන්වගන් ණය තිරසාරභාවය ේථාපනය කිරීම සඳහා මුල්යකරණය

සහතික කර ගැනීමට සහ වපෞද්ගලික ණය හිමියන් සමඟ සහවයෝගිත්ා ගිවිසුමකට එළඹීමට
සද්භාවවයන් යුතුව ප්රයත්න දැරීම ඉත්ා වැදගත් වේ.
ලකාළෙ, ශ්රී ල්ංකාව - 2022 සැප්ත්ැම්බර් 1 දින: පීටර් බෘෘෘෘවර් (Peter Breuer) මහත්ා සහ
මසහිවරෝ වනාසාකි (Masahiro Nozaki) මහත්ාවේ නායකත්වවයන් යුතු ජා.මූ. අරමුදවේ දූත්
කණ්ඩායමක් ශ්රී ල්ංකාවට ජා.මූ. අරමුදවේ සහාය ල්බා දීමට සහ බල්ධ්ාරීන්වේ පුළුේ ආර්ික
ප්රතිසංේකරණ වැඩසටහන පිළිබඳ සාකච්ඡා අඛණ්ඩව සිදු කිරීමට 2022 වසවර් අවගෝේතු 24
සිට සැප්ත්ැම්බර් 1 දක්වා කාල්ය තුළ වකාළඹට පැමිණිවේය.
දූත් මණ්ඩල් සංචාරය අවසානවේදී බෲවර් සහ වනාසාකි යන මහත්වරුන් විසින් පහත් සඳහන්
ප්රකාශය නිකුත් කරන ල්දී.
“විවවෂ ගැනුම් හිමිකම් බිලියන 2.2ක පමණ (එ.ජ. වඩාල්ර් බිලියන 2.9කට සමාන) සඳහා වන
ප්රවේශයක් සහිත් මාස 48ක නව විේතීර්ණ ණය පහසුකමක් සමඟ බල්ධ්ාරීන්වේ ආර්ික
ගැළපුම් සහ ප්රතිසංේකරණ ප්රතිපත්තිවල්ට සහාය වීමට ශ්රී ල්ංකා බල්ධ්ාරීන් සහ ජා.මූ.
අරමුදවේ කණ්ඩායම නිල්ධ්ාරී මට්ටවම් එකඟත්ාවයකට පැමිණ ඇත්.
“දූෂණ සිදුවීවම් අවදානම් අවම කරමින් සහ ශ්රී ල්ංකාවේ වර්ධ්න විභවත්ා ඇති කරමින් නව
විේතීර්ණ ණය පහසුකම මඟින් සාර්ව ආර්ික ේථායීත්ාව සහ ණය තිරසාරභාවය ේථාපිත්
කිරීවම් ශ්රී ල්ංකාවේ වැඩසටහනට සහාය වනු ඇත්. බල්ධ්ාරීන් විසින් පූර්ව ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මක
කිරීම සහ ශ්රී ල්ංකාවේ නිල් ණය හිමියන්වගන් මූල්යකරණ සහතික කර ගැනීම සහ වපෞද්ගලික
ණය හිමියන් සමඟ සහවයෝගීත්ා ගිවිසුමකට එළඹීමට සද්භාවවයන් යුතුව ප්රයත්න දැරීම මත්
වමම ගිවිසුම සඳහා ඉදිරි කාල්සීමාව තුළ ජා.මූ. අරමුදවේ කළමනාකාරිත්වවේ සහ විධ්ායක
මණ්ඩල්වේ අනුමැතිය ල්ැබීම රඳා පවතී. ණය තිරසාරභාවය සහතික කිරීමට සහ මූල්යන
පරත්රය පියවීමට

ශ්රී ල්ංකාවේ ණය හිමියන්වගන් ණය

සහන සහ

බහුපාර්වවික

හවුේකරුවන්වගන් අතිවර්ක මූල්යකරණය ල්බා ගැනීම අවශය වේ.
“ශ්රී ල්ංකාව උග්ර අර්ුදයකට මුහුණ දී සිටී. බාහිර කම්පනවල්ට ඔවරාත්තු දීමට ඇති ආරක්ෂණ
ප්රමාණවත් වනාවීම සහ තිරසාර වනාවන රාජය ණය ත්ත්ත්වය වේතුවවන් අවදානම් වර්ධ්නය
වී ඇත්. අවේේ මාසවේ දී විවද්ශ ණය ආපසු වගවීම ත්ාවකාලිකව නැවැත්වීමත් සමඟ ශරී ල්ංකාව
ත්ම විවද්ශීය වගකීම් පියවීම කේ දැමු අත්ර, තීරණාත්මක වල්ස අඩු මට්ටමක පවතින විවද්ශ
සංචිත් ඉන්ධ්න ඇතුළු අත්යාවශය භාණ්ඩ ආනයනයට බාධ්ාවක් වීම මඟින් ආර්ික
ක්රියාකාරකම් ත්වදුරටත් අඩාල් කවේය. 2022 වසවර්දී ආර්ිකය සියයට 8.7කින් සංවකෝචනය

වනු ඇත්ැයි අවප්ක්ෂා කරන අත්ර උද්ධ්මනය මෑත්කදී සියයට 60ක් ඉක්මවිය. වමහි බල්පෑම
අසමානුපාතික වල්ස දිළිඳු සහ අවදානමට ල්ක්විය හැකි පුද්ගල්යින් විසින් දරනු ඇත්.
“වමම පසුබිම හමුවේ වුවද, අරමුදවේ සහාය ඇතිව, බල්ධ්ාරීන් විසින් ක්රියාත්මක කරනු ල්බන
වමම වැඩසටහන මඟින් ආර්ිකය ේථාවර කිරීම, ශ්රී ල්ාංකික ජනත්ාවවේ ජීවවනෝපාය ආරක්ෂා
කිරීම, ආර්ිකය යථා ත්ත්ත්වයට පත්වීම සඳහා පසුබිම සකේ කිරීම සහ තිරසාර සහ
ආර්ිකවේ සෑම අංශයකටම ප්රතිල්ාභ ල්ැවබන ආර්ික වර්ධ්නයක් අත්කර ගැනීම අරමුණු
කරයි.

“වැඩසටහවනහි මූලික අංග වනුවේ:
•

රාජය මූල්ය ඒකාග්රත්ාවයට සහාය වීම සඳහා රාජය මූල්ය ආදායම ඉහළ නැංවීම. වමම

වැඩසටහන මගින්, වල්ෝකවේ දැනට පවතින අඩුම රාජය ආදායම් මට්ටම්වලින් එකකින් ආරම්භ
වවමින්, ප්රධ්ාන බදු ප්රතිසංේකරණ ක්රියාත්මක කරනු ඇත්. වමම ප්රතිසංේකරණවල්ට, පුද්ගල්
ආදායම් බද්ද ආදායම් මට්ටමට අනුව වඩාත් අනුක්රමික කිරීම සහ ආයත්නික ආදායම් බදු සහ
එකතු කළ අගය මත් බදු සඳහා බදු පදනම පුළුේ කිරීම ඇතුළත් වේ. 2025 වසර වන විට දළ
වද්ශීය නිෂ්පාදිත්වයන් සියයට 2.3ක ප්රාථමික අතිරික්ත්යක් ළඟා කර ගැනීම වැඩසටහවන්
අරමුණයි.
•

රජය සතු වාණිජ වයවසායයන් මඟින් ඇති වන රාජය මූල්ය අවදානම් අවම කිරීම සඳහා

ඉන්ධ්න සහ විදුලිය සඳහා පිරිවැය ආවරණය කිරීම පදනම් කරගත් මිල් ක්රමයක් හඳුන්වා දීම.
බල්ධ්ාරීන් විසින් දැනටමත් ප්රකාශයට පත් කරන ල්ද ආදායම් සම්බන්ධ්වයන් වගන ඇති සැල්කිය
යුතු ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ග සහ බල්ශක්ති මිල් ප්රතිසංේකරණ පිළිබඳව කණ්ඩායම සෑහීමකට
පත්ව ඇත්.
•

දුප්පතුන්ට සහ අවදානමට ල්ක්විය හැකි ජනත්ාවට වත්මන් අර්ුදවේ බල්පෑම අවම

කිරීම සඳහා සමාජ වියදම් ඉහළ නැංවීවමන් සහ සමාජ ආරක්ෂණ ජාල් වැඩසටහන්වල්
ආවරණය සහ ප්රතිල්ාභීන් ඉල්ක්ක කිරීම වැඩිදියුණු කිරීම.
•

මිල් ේථායීත්ාව නැවත් ඇති කිරීම සඳහා දත්ත් මත් පදනම් වූ මුදේ ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ග,

රාජය මූල්ය ඒකාග්රත්ාව, රාජය අයවැය මුල්යනය කිරීම ක්රමානුකුල්ව ඉවත් කරීම සහ නමයශීලී

උද්ධ්මනය ඉල්ක්ක කරගත් ප්රතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීමට ඉඩ සල්සන මහ බැංකුවේ
ේවාධීනත්වය ශක්තිමත් කිරීම. නව මහ බැංකු පනත් වමම උපාය මාර්ගවේ මූලික අංගයකි;
•

වැඩසටහන යටවත් ඇති පුළුේ ප්රතිපත්ති පැවක්ජය මගින් සහය දක්වන වවවළඳවපාළ

මඟින් තීරණය කරනු ල්බන සහ නමයශීලී විනිමය අනුපාතිකයක් ප්රතිෂ්ටාපනය කිරීම හරහා
විවද්ශීය සංචිත් නැවත් වගාඩ නැංවීම;
•

ශක්තිමත් සහ ප්රමාණවත් වල්ස ප්රාේධ්නීකරණය වූ බැංකු පද්ධ්තියක් සහතික කිරීම සහ

සංවශෝධිත් බැංකු පනත්ක් මඟින් මූල්ය අංශවේ ආරක්ිත් ජාල් සහ නියාමන ප්රමිතීන් වැඩිදියුණු
කිරීම මඟින් මූල්ය ේථාවරත්වය ආරක්ෂා කිරීම; සහ
•

ජා.මූ. අරමුදවේ ත්ාක්ෂණික සහය ඇතිව මූල්ය විනිවිදභාවය සහ රාජය මූල්ය

කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීම, ශක්තිමත් වංචා හා දූෂණ විවරෝධී නනතික රාමුවක්
හඳුන්වාදීම සහ සවිේත්රාත්මක පාල්න විවවේෂණයක් සිදු කිරීම තුළින් දූෂණ සිදුවිය හැකි
අවදානම් අවම කිරීම.
“ජා.මූ. අරමුදවේ කණ්ඩායම, ජනාධිපති සහ මුදේ අමාත්ය රනිේ වික්රමසිංහ, අග්රාමාත්ය දිවන්ෂ්
ගුණවර්ධ්න, ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය පී. නන්දල්ාේ වීරසිංහ, භාණ්ඩාගාර වේකම්
වක්.එම්. මහින්ද සිරිවර්ධ්න සහ අවනකුත් රජවේ සහ ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුවේ වජයෂ්ඨ නිල්ධ්ාරීන්
සමඟ

සාකච්ඡා

පැවැත්වීය.

ඔවුන්

පාර්ලිවම්න්තු

මන්ීවරුන්,

වපෞද්ගලික

අංශවේ

නිවයෝජිත්යින්, සිවිේ සමාජ සංවිධ්ාන සහ සංවර්ධ්න හවුේකරුවන්ව ද හමු විය.
“බල්ධ්ාරීන්වේ අවංක ප්රවේශය සහ උණුසුම් ආගන්තුක සත්කාරය පිළිබඳව බල්ධ්ාරීන්ට ේූති
කරන අත්ර ශ්රී ල්ංකාවට සහ එහි ජනත්ාවට සහය දැක්වීම සඳහා අපවේ සහවයෝගය අඛණ්ඩව
ල්බා දීමට බල්ාවපාවරාත්තු වවමු.”

මූල්ාශ්ර:
ජා.මූ.අ. ශ්රී ල්ංකා ලවබ් පිටුව https://www.imf.org/en/Countries/LKA
ජා.මූ.අ. ශ්රී ල්ංකා කාර්යාල්ලේ ලවබ් පිටුව
https://www.imf.org/en/Countries/ResRep/LKA
ජා.මූ.අ. ණය පිළිබඳ වවබ් පිටුව https://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMFLending

මාධ්ය සබඳත්ා
මාධ්ය නිල්ධ්ාරි: ටින් යන්
දු.ක. +1 202 623-7100 විදයූත් ත්ැපෑල්: MEDIA@IMF.ORG
ට්වවිටර් https://twitter.com/IMFSpokesperson

