
 
 

සන්නිවේදන වදපාර්තවේන්තුව 
30, ජනාධිපති මාවත, ක ොළඹ 01, ශ්රී කා ාව 

දුර ථන අා  : 2477424, 2477423, 2477418 

ෆැක්ස් : 2346257,  2477739 

ඊ-කේල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
කවබ් අඩවිය : www.cbsl.gov.lk 
 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 
 

නිකුත් කවේ මූල්ය ුද්ධි  කකකය 
 

දිනය  2017 වදසැේබර් 15 

 

ශ්රී ල්ාකා මූල්ය ුද්ධි  කකකය ශ්රී ල්ාකා වපිසිය ය ස අ බවවබතාතා විසුමක කඅ බත්සන් 

තබයි. 

2006 අා  6 දරණ මුදල් ගනුකදනු වාර්තා කිරීකේ පනකේ විධිවිධාන ප්ර ාරව ශ්රී කා ා ල්කය ුද්ධධි 

ඒ  ය, 2017 කදසැේබර් 13 වන දින ශ්රී කා ා මහ බැාකු පරිශ්රකදී  ශ්රී කා ා කපොසිය ය සම  

අවකබෝධතා ගිවිසුම ට එළැඹිණි. මුදල් විශු්ධධි රණය සහ ත්රස්තවාදයට මුදල් සැපීමම සේබ්ධධකය්ධ 

ය දු  රනු කබන විමර්ශන සහ නඩු පැවරීේ සඳහා අවශය කතොරුරු  ුවවමාු   රගැීමම කමි  ල්සි  

පරමාර්ථය වී ඇත. 

කපොසිස්පති, පූජිේ ජයසු්ධදර මහතා සහ ල්කය ුද්ධධි ඒ  කද  අධයක්  චාාර්ය එ්.. අමරුරාග 

මහතා විය ්ධ මුදල් විශු්ධධි රණය සහ ත්රස්තවාදයට මුදල් සැපීමම වැළැක්වීකේ ජාති  සේබ්ධීක රණ 

 මිටුකේ සභාපති, ශ්රී කා ා මහ බැාකු අධිපති චාාර්ය ්්ධරජිේ කුමාරස්වාමි මහතා ්දිරිකද කමම 

අවකබෝධතා ගිවිසුම අේස්ධ තබන කී . 

මුදල් විශු්ධධි රණය සහ ත්රස්තවාදයට මුදල් සැපීමම යනු ක්ධීයය හා ජාතයා්ධතර වශකය්ධ එකිකන ට 

සේබ්ධධ වන ල්කය අපරාධය්ධ වන අතර එමින්ධ ක්ධීයය කම්ධම කගෝීයය චර්ික  සහ ල්කය ප්ධධති 

ස්ථාීමතාවයට තර්ජනයක් එල්ක වීකේ හැකියාව ඇත. කමම අවකබෝධතා  ගිවිසුම හරහා මුදල් 

විශු්ධධි රණය සහ ත්රස්තවාදයට මුදල් සැපීමම ඇුරු  අකනකුේ ීමතයානුල ක කනොවන  ටතුුර 

වැළැක්වීමට, අනාවරණය  රගැීමමට හා ඒ පිළිබඳ පරීක් ණ පැවැේවීමට අවශය වැදගේ ල්කය/  ුද්ධධි 

කතොරුරු  ුවවමාු   රගැීමමට හැකි කේ.  

ශ්රී කා ා ල්කය ුද්ධධි ඒ  ය කේ වන විටේ ශ්රී කා ා කර්වව, චගමන විගමන කදපාර්තකේ්ධුරව, ක්ධීයය 

චදායේ කදපාර්තකේ්ධුරව සහ පු්ධගකයි්ධ සියාපදිාචි කිරීකේ කදපාර්තකේ්ධුරව සම  කමවැනිම 

අවකබෝධතා ගිවිසුේවකට එළැඹී ඇති අතර, අදාළ අකනකුේ ක්ධීයය රාජය චයතන සම ද ්තා 

්ක්මනි්ධ අවකබෝධතා ගිවිසුේ අේස්ධ කිරීම සඳහා  ටතුුර සූදානේ  ර ඇත. 



 

 

 

කපොසිස්පති පූජිේ ජයසු්ධදර මහතා සහ ශ්රී කා ා ල්කය ුද්ධධි ඒ  කද අධයක්  චාාර්ය එ්.. 

අමරුරාග මහතා විය ්ධ අවකබෝධතා ගිවිසුම ුවවමාු   රන අවස්ථාව. ශ්රී කා ා මහ බැාකු අධිපති 

චාාර්ය ්්ධරජිේ කුමාරස්වාමි මහතා සහ නිකයෝජය අධිපති ී.. ක.. ී.. ය රිවර්ධන මහාතා ද 

අවකබෝධතා ගිවිසුම ුවවමාු   රගේ අවස්ථාවට සහභාගී වූහ. 

 

  


