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ශ්රී ල්ංකා මූල්ය ුද්ධි  කකක , භූතාන සහ චීන මූල්ය ුද්ධි  කකක සමඟ  

අළනයානය අවළ ෝධතා ගිවිසුම්වල්ට එළැළෙයි 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2006 අංක 6 දරණ මුදල් ගනුදදනු වාර්තා කිරීදේ පනදේ විධිවිධාන ප්රකාරව 

ශ්රී ලංකා මූලය බුද්ධධි ඒකකය භූතාන සහ චීන මූලය බුද්ධධි ඒකකයන් සමඟ 2017 ජූලි 

17-21 දිනයන්ිදී දකාළඹදී පැවැති මුදල් විශුද්ධධිකරණය පිළිබඳ ආසියා ශාන්තිකර 

කලාපීය කණ්ඩායදේ 20වන වාර්ික සමුළුදේදී අවදබෝධතා ගිවිසුේවලට එළැඹිණි.  

මුදල් විශුද්ධධිකරණය සහ ත්රස්තවාදීන්ට මුදල් සැපීමමට අදාලව පරී්ෂණ සහ නඩු 

පැවරීේවලට අදාළ මූලය දතාරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම දමම අවදබෝධතා 

ගිවිසුේවලට එළඹීදේ මූලික පරමාර්ථය දේ.  ශ්රී ලංකා මූලය බුද්ධධි ඒකකදේ 

අධය්ෂ ආචාර්ය එච්. අමරතුංග මහතා, චීන මූලය බුද්ධධි ඒකකදේ 

අධය්ෂ දෙනරාල් ලුදවෝ යුබං මහේිය සහ භූතාන මහ බැංකුදේ 

නිදයෝෙය අධිපති, මූලය බුද්ධධි ඒකකදේ ප්රධානි නාදෙෝ දඩෝි  මහතා සමඟ දමම 

අවදබෝධතා ගිවිසුේවලට අේසන් තබන ලදී.  

 

චීනය 2001 වසදර්දී මුදල් විශුද්ධධිකරණය පිළිබඳ ආසියා ශාන්තිකර කලාපීය 

කණ්ඩායදේ සාමාි කේවය ලබා ගන්නා ලද අතර 2007 වසදර්දී  මූලය කාර්ය 

සාධක බලකාදේ පූර්ණ සාමාි කදයකු දලස පේවිය.  2010 ඔ්දතෝේබර් 

මාසදේදී භූතාන මහ බැංකුව යටදේ ආරේභ කරන ලද භූතාන මූලය බුද්ධධි ඒකකය 

2011 වසදර්දී මුදල් විශුද්ධධිකරණය පිළිබඳ ආසියා ශාන්තිකර කලාපීය කණ්ඩායදේ 

සාමාි කේවය ලබා ගන්නා ලදී. 

 

ොතයන්තර වශදයන් එකිදනකට සේබන්ධතාවයන් පවතින සහ දගෝලීය වශදයන් 

සිදුවන අපරාධයන්දේ ප්රතිලලය් වශදයන් සිදුවන මුදල් විශුද්ධධිකරණය සහ 

ත්රස්තවාදයට මුදල් සැපීමම මැඩපැවැේවීමම සඳහා එ් එ් රටවල් අතර දතාරතුරු 

හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා දලාව පුරා ඇති මූලය බුද්ධධි ඒකකයන් දමවැනි 

අවදබෝධතා ගිවිසුේවලට එළැදඹයි.  දේ අනුව, දමම අවදබෝධතා ගිවිසුේ හරහා 

මූලය බුද්ධධි ඒකකයන් අතර මනා සහදයෝගීතාවය් ඇති කරගනු ලබන අතර 

රටවල් අතර දතාරතුරු හුවමාරු කරගැනීම සඳහා අවශය ෛනතික පසුබම සකසා 

දීම සිදුදේ.  අවදබෝධතා ගිවිසුේවලට ඒවා දලාව පුරා පැතිර ඇති මූලය බුද්ධධි 

ඒකකයන්දේ එකමුතුදවන් සැදුේලේ එේදමාන්් කණ්ඩායම විසින් හඳුන්වා දී ඇත.   



 

දමම අවදබෝධතා ගිවිසුේ දදක අේසන් කිරීමේ සමඟ දේ වන විට ශ්රී ලංකා 

මූලය බුද්ධධි ඒකකය විසින් අේසන් තබා ඇති අවදබෝධතා ගිවිසුේ සංඛ්යාව ක්් 

ද්වා වැඩි වීම ඇත.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


