
 

 

  

  

 

ශ්රී ලංකා මූලය බුද්ධි ඒකකය, ශ්රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන කකොමිෂන් සභාව සමඟ 

අවක ෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් ත යි.  

 

2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනුදදනු වාර්තා කිරීදේ පනදේ විධිවිධාන ප්රකාරව ්රී ලංකා මූලය බුද්ධි 

ඒකකය, 2018 අදගෝස්තු 01 වන දින ්රී ලංකා මහ බ ංකු පරිශ්රදදී,, ්රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන 

දකොමිෂන් සභාව සමඟ අවදබෝධතා ගිවිසුමකට එළ ඹිණි. රක්ෂණ අංශයට අදාළ මුදල් 

විශුද්ධිකරණය ව ළ ක්වීදේ හා ත්රස්තවාදයට මුදල් ස පීමම ම ඩප ව ේවීදේ, අවදානම මත 

පදනේ  කරගේ අධීක්ෂණ තුළින් අනාවරණය වූ දතොරතුරු හුවමාරු කර ග නීදේ රාමුවක් 

ස කසීම දමහි පරමාර්ථය විය.  

 

්රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන දකොමිෂන් සභාදේ අධයක්ෂ ජනරාල්, දමයන්ති ප්රනාන්ු  මහේමිය 

සහ මූලය බුද්ධි ඒකකදද අධයක්ෂ, ඩී. එේ. රූපසංහ මහතා විසන් මුදල් විශුද්ධිකරණය 

ව ළ ක්වීදේ සහ ත්රස්තවාදයට මුදල් ස පීමම ම ඩප ව ේවීදේ ජාතික සේබන්ධීකරණ කමිටුදේ 

සභාපති, ්රී ලංකා මහ බ ංකු අධිපති  ආචාර්ය  ඉන්ද්රජිතේ  කුමාරස්වාමි  මහතා  සහ ්රී ලංකා 

රක්ෂණ නියාමන දකොමිෂන් සභාදේ සභාපති, මදනෝ තිේතව ල්ල මහතා ඉදිරිදද දමම 

අවදබෝධතා ගිවිසුමට අේසන් තබන ලී,.  

 

දද්ශීය හා දගෝලීය ආර්ථිකයට සහ මූලය පද්ධතිදද ස්ථාීමතාවයට තර්ජනයක් වන, මුදල් 

විශුද්ධිකරණය, ත්රස්තවාදයට මුදල් ස පීමම හා ඊට සේබන්ධිත අදනකුේ 

මූලය අපරාධ ව ළ ක්වීදේ ජාතික යාන්ත්රණයට අනුූලලවීම සඳහා රක්ෂණ ක්දේත්රදද 

මූලය බුද්ධි ඒකකය 

   2018 අදගෝස්තු 27 

 



සහභාගීේවය ද ඉතා ව දගේ දේ.  රක්ෂණ ක්දේත්රදයහි නියාමන හා පාලන අධිකාරිය වන 

්රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන දකොමිෂන් සභාව විසන් එම ක්දේත්රය, මුදල් විශුද්ධිකරණය 

ව ළ ක්වීදේ සහ ත්රස්තවාදයට මුදල් ස පීමම ම ඩප ව ේවීදේ රාමුවට අනුූලල කරවීම සඳහා, 

අවදානම මත පදනේ වූ අධීක්ෂණයන් සු කර, එම අධීක්ෂණයන් තුළින් අනාවරණය කරගන්නා 

දතොරතුරු මූලය බුද්ධි ඒකකය සමඟ හුවමාරු කර ගනු ඇත.  

 

මුදල් විශුද්ධිකරණය ව ළ ක්වීදේ සහ ත්රස්තවාදයට මුදල් ස පීමම ම ඩප ව ේවීදේ රාමුව 

ශක්තිමේ කිරීම සඳහා, දතොරතුරු හුවමාරු කර ග නීදේ අරමුණ ඇතිව මූලය බුද්ධි ඒකකය දේ 

වන විට, විදද්ශීය පාර්ශ්ව 37 ක් සමග දමන්ම ්රී ලංකා දර්ගුව, ආගමන හා විගමන 

දදපාර්තදේන්තුව, දද්ශීය ආදායේ දදපාර්තදේන්තුව, පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීදේ 

දදපාර්තදේන්තුව, ්රී ලංකා දපොලීසය සහ ්රී ලංකා සුකුකුේපේ සහ විනිමය දකොමිෂන් සභාව 

යන දද්ශීය රාජය ආයතන 6 සමඟ අවදබෝධතා ගිවිසුේවලට එළ ඹී ඇත. 2018 අදගෝස්තු 01 වන 

දින මූලය බුද්ධි ඒකකය සහ ්රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන දකොමිෂන් සභාව අේසන් තබන ලද 

අවදබෝධතා ගිවිසුම හරහා, මුදල් විශුද්ධිකරණය ව ළ ක්වීම සහ ත්රස්තවාදයට මුදල් ස පීමම 

ම ඩප ව ේවීදේ අධීක්ෂණයන්ට අදාළ දතොරතුරු හුවමාරු කරග නීමට හ කිවන අතර, එමඟින්, 

දමම ආයතන දදදකහිම නියාමන/ අධීක්ෂණ හ කියාව ව ඩිදියුණු කරගත හ ක. 

 

 

්රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන දකොමිෂන් සභාදේ අධයක්ෂ ජනරාල්, දමයන්ති ප්රනාන්ු  මහේමිය 

සහ මූලය බුද්ධි ඒකකදද අධයක්ෂ, ඩී. එේ. රූපසංහ මහතා අවදබෝධතා ගිවිසුම හුවමාරු ගේ 

අතර මුදල් විශුද්ධිකරණය ව ළ ක්වීදේ සහ ත්රස්තවාදයට මුදල් ස පීමම ම ඩප ව ේවීදේ ජාතික 

සේබන්ධීකරණ කමිටුදේ සභාපති, ්රී ලංකා මහ බ ංකු අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්රජිතේ කුමාරස්වාමි 

මහතා, ්රී ලංකා මහ බ ංකුදේ නිදයෝජය අධිපති සී. දේ. පී. සරිවර්ධන මහතා,  ්රී ලංකා  මහ  

බ ංකුදේ සහකාර අධිපති  එච්. ඒ. කරුණාරේන  මහතා  සහ ්රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන 

දකොමිෂන් සභාදේ සභාපති මදනෝ තිේතව ල්ල මහතා ද දමම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.  


