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මූල්ය ාා්ය  ාාකා බල්ාා  විසින් ශ්රී ල්ාාාව ල්ිස්තුගත   කිරීම ාහ 

ප ෝලී  වශප න් ෙවතින මුදල් විශුද්ධිාරණ  විළික්වීම ාහ ත්රතු වාද   

මුදල් ාිෙයීම මිඩෙිවිත්වීපේ ාේමුතීන් විඩි දියුණු කිරීම ාඳහා ශ්රී ල්ාාාව 

විසින් ප න ඇති ක්රි ාමා්ය  

 

මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ සහ ත්රස්තවවදදය  මුදල් සැයීම   ැපයැවැ්වවීමේ ්රතිපය්වතිප 

සේයදදකයද මෙස ක යුතු කරනු ෙබන මූෙය කද්යය සදකක බෙකදය (Financial Action Task Force - 

FATF) විසින් මුදල් විශුද්ධිකරණය/ත්රස්තවවදදය  මුදල් සැයීම  සහ මල ීයය වයමයන් සිදුවන මවන්ව 

අදදළ වැරදි වැළැක්වී  සඳහද නි්යමද්ය 40ක් හඳුන්වද දී ඇව.  මූෙය කද්යය සදකක බෙකදය  අනුබද්ධිව 

කෙදපීය සංවිකදනයක් මෙස මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ ආසියද යදන්තිපකර කෙදපීය කණ්පදය  (Asia 

Pacific Group on Money Laundering – APG) ක යුතු කරනු ෙබන අවර, මූෙය කද්යය සදකක 

බෙකදමේ නි්යමද්යයන්  කෙදයය තුළ ඇතිප අනුකූෙවදවය ඔවුන් විසින් නිරීක්ෂණය කරනු ෙබයි.  වවද, 

ශ්රී ෙංකදව, මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ ආසියද යදන්තිපකර කෙදපීය කණ්පදයමේ ආරේ ක 

සද දජිකමයක් මේ.  

 

එක් එක් ර වෙ නීතිප ය හද ආයවනික රදමුව සහ මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වී  සහ ත්රස්තවවදදය  

මුදල් සැයීම   ැපයැවැ්වවී  සඳහද එ  ර වල් විසින් ක්රියදව  නංවද ඇතිප පියවර පිළිබඳව මූෙය කද්යය 

සදකක බෙකදය විසින්, කෙදපීය නිරීක්ෂණ ආයවන හරහද නිරන්වරමයන් ඇලීම   ෙක් කරනු ෙබයි.  

මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ ආසියද යදන්තිපකර කදෙපීය කණ්පදය   ගින් 2006 වසම්යදී ශ්රී ෙංකදව 

සේබන්කමයන් වූ යළමු අමනයොනය ඇලීම ද, 2014/15 වසරවෙදී මදවන අමනයොනය ඇලීම  ද සිදුකරන 

ෙදී. 2015 ජූලි  දසමේදී මදවන අමනයොනය ඇලීමේ වද්යවදව සේ ව වූ අවර, 

අමනයොනය ඇලීමමේදී හඳුනදල්ව මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ සහ ත්රස්තවවදදය  මුදල් සැයීම  



 ැපයැවැ්වවීමේ ඇතිප දු්යවෙවදවයන්  ඟ හරවද ලැනී  සඳහද ශ්රී ෙංකදව විසින් ක්රියදව  නැංවිය යුතු 

පියවර රැසක් ම හිදී නි්යමද්ය කරන ෙදී.  

 

අනතුරුව, ම   දු්යවෙවදවයන්  ඟ හරවද ලැනී  සඳහද මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වී  හද 

ත්රස්තවවදදය  මුදල් සැයීම   ැපයැවැ්වවීමේ ජදතිපක ්රතිපය්වතිපය සේ ව කර ලැනී , මූෙය ආයවන 

ලනුමදනුකරුවන් පිළිබඳ නිසි උද්මය ලමයන් ක්රියදරීරීමේ රීතිප සහ අවදදන  යදනේ කරල්ව මුදල් 

විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ හද ත්රස්තවවදදය  මුදල් සැයීම   ැපයැවැ්වවීමේ අීකක්ෂණ ක්ර මේදයක් 

මූෙය ආයවනයන්  හඳුන්වද දී  ආදිය ඇතුළ්ව පියවර රැසක් ශ්රී ෙංකදව විසින් ක්රියදව  නංවන ෙදී.  මේ 

අවර, අමනයොනය ඇලීමමේදී හඳුනදල්ව දු්යවෙවද  ඟ හරවද ලැනී   එක් එක් ආයවන විසින් 

ක්රියද්ව ක කළ යුතු ක්රියදකදරී සැෙැස්ත ක්, අ දවය  ණ්පෙ අනු ැතිපය සහිවව සේ ව කර ලන්නද ෙදී.  

ශ්රී ෙංකදව මයන්වද ඇතිප   රලතිපය යදනේ කරමලන යළමුව “වර ක් දුර  අනුකූෙ” මෙස මේණිලව 

කරන ෙද නි්යමද්ය 9ක් මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ ආසියද යදන්තිපකර කෙදපීය කණ්පදය  විසින් 

“මබොමහ  දුර  අනුකූෙ”  ට්   දක්වද ඉහළ නංවන ෙදී.  මේ අනුව, “අනුකූෙ”/ “මබොමහ  දුර  අනුකූෙ” 

නි්යමද්ය සංඛ්යදව 21ක් දක්වද වැඩි වී ඇව. 

 

මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වී  සහ ත්රස්තවවදදය  මුදල් සැයීම   ැපයැවැ්වවීමේ සලෙවදවය 

(Effectiveness) සේබන්කව ෙබද ඇතිප ්රලතිපය ඇලීම  සඳහද මූෙය කද්යය සදකක බෙකදමේ ජදවයන්වර 

සහමය ගීවදව පිළිබඳ ස දමෙ චන කණ්පදය  (International Cooperation Review Group – ICRG)  

විසින් ශ්රී ෙංකදව ස දමෙ චනය  ෙක් කරන බව 2016 ඔක්මව ේබ්ය  දසමේදී මූෙය කද්යය සදකක 

බෙකදය විසින් ශ්රි ෙංකදව  දැනුේ මදන ෙදී.  සදකඡා ද සහ ්රලතිප ස දමෙ චන වද්යවදවන් රීහියයක  

යසුව ජදවයන්වර සහමය ගීවදව, අීකක්ෂණය, ෛනතිපක ය ුදද්ලෙයන් හද සැකසුේ සහ නයෂ්ටික අවි 

වයද තිපය සේබන්කමයන්  ඉෙක්ක ලව මූෙය සේබදකක (උතුරු මකොරියදව සහ ඉරදනය  අදදෙ) 

ආදී වයමයන් වන කරුණු 4ක් සේබන්කමයන් ශ්රී ෙංකදව අවයය ්රලතිපය මයන්වද මනො ැතිප බව 

මූෙය කද්යය සදකක බෙකදය විසින් ශ්රී ෙංකදව  දැනුේ දී ඇව.   ම හි ්රතිපලෙයක් මෙස 2017 වසම්යදී 

ආ්යජන්ිනදමේ බුවමන ස්ත අය්යස්තහිදී යැවතිප වද්යෂික රැස්තවීමේදී, ශ්රී ෙංකදව මුදල් විශුද්ධිකරණය 

වැළැක්වී  සහ ත්රස්තවවදදය  මුදල් සැයීම   ැපයැවැ්වවීමේ ක්රම  යදයන්ම  දු්යවෙවද සහිව ර ක් 

මෙස මූෙය කද්යය සදකක බෙකදමේ අනුකූෙවද මල්ඛ්නමයහි ෙැයිස්තතුලව කරන ෙද අවර ම ය “අළු 

මල්ඛ්නය ” ඇතුේව රීරී  මෙස හඳුන්වයි.  ම මස්ත ෙැයිස්තතුලව රීරීම න් යසුව, එ  හඳුනදල්ව 

ක්රම  යදය දු්යවෙවද  ඟ හරවද ලැනී  සඳහද කදෙ රදමුවක  ය ්වවූ ක්රියදකදරී සැෙැස්ත ක් ශ්රී ෙංකදව  

ෙබදමදන ෙදී.  2017 මනොවැේබ්ය  දසමේ සිදුවූ ම   ෙැයිස්තතුලව වීම න් යසුව, මුදල් විශුද්ධිකරණ 

වැළැක්වී  සහ ත්රස්තවවදදය  මුදල් සැයීම   ැපයැවැ්වවී  සඳහද ශ්රී ෙංකදව දක්වන අනුකූෙවදවය 

ව්යකනය රීරී   ශ්රී ෙංකදමේ නිසි අධිකදරීන් විසින් 2018 අංක 1 දරන මූෙය මනොවන වයදයදර හද 

වෘ්වතීන්වෙ  අදදෙ (ලනුමදනුකරුවන් පිළිබඳ නිසි උද්මය ලමයන් ක්රියද රීරීමේ) රීතිප නිත්්ව රීරී , 

නයෂ්ටික අවි වයද තිපය සේබන්කව උතුරු මකොරියදව  අදදෙව ඉෙක්කලව මූෙය සේබදකක පිළිබඳ 

නියද නයන් නිත්්ව රීරී  ආදී පියවර රැසක් මලන ඇව.   



වවද, අධිකරණ අ වයදංයය විසින්  දර ආපද යනව  සහ 2002 අංක 25 දරන සදයරදධි 

කදරණදවෙදී අමනයොනය සහමය ගීවදවය දැක්වීමේ යනව සඳහද  සංමය කන හඳුන්වදදී , ස දලේ 

මරජිස්තට්රද්ය විසින් 2007 අංක 7 දරන ස දලේ යනව  සංමය කන හඳුන්වද දී , විමද්ය ක යුතු 

අ දවයදංයය විසින් නයෂ්ටික අවි වයද තිපය සේබන්කමයන් ඉරදනය  අදදෙව ඉෙක්කලව 

මූෙය සේබදකක යැනවී  සහ ක්රියදව  නැංවී , නිසි බෙකරයන් විසින් උතුරු මකොරියදව සේබන්කව 

නියද න ක්රියද්ව ක රීරී , මූෙය බුද්ධි ඒකකය විසින් නේ කරන ෙද මූෙය මනොවන වයදයදර හද 

වෘ්වතීන් මවව  අවදදන  යදනේ කරල්ව මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ හද ත්රස්තවවදදය  මුදල් 

සැයීම   ැපයැවැ්වවීමේ අීකක්ෂණ ක්ර මේදයක් හඳුන්වද දී  ආදී වූ පියවර රැසක් මලන ඇව.  මී  

අ වරව, මේ වන වි  මූෙය බුද්ධි ඒකකමේ ක්රියද්ව ක වන අීකක්ෂණ කණ්පදය   වැඩි කද්යය 

 ණ්පෙයක් මවන් රීරී  හරහද මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වී  හද ත්රස්තවවදදය  මුදල් සැයීම  

 ැපයැවැ්වවීමේ මූෙය බුද්ධි ඒකක අීකක්ෂණය වවදුර ්ව යක්තිප ්ව රීරී   පියවර මලන ඇව. 

 

මූෙය කද්යය සදකක බෙකදමේ ක්රියදකදරී සැෙැස්ත  සැෙරීල්ෙ  මලන මූෙය බුද්ධි ඒකකමේ මුදල් 

විශුද්ධිකරණය වැළැක්වී  සහ ත්රස්තවවදදය  මුදල් සැයීම   ැපයැවැ්වවීමේ ්රතිපය්වතිප සේයදදකයද 

මෙස ක යුතු කරනු ෙබන ජදතිපක සහමය ගීවද කමිටුව විසින් මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වී  සහ 

ත්රස්තවවදදය  මුදල් සැයීම   ැපයැවැ්වවීමේ සේමුතීන් වැඩිදියුණු රීරී  සඳහද අදදෙ වන රම හි සියලු  

යද්යශ්වයන්ම  කැයවී  සහ සහමය ගීවදවය ව්යකනය රීරී   අවයය නිසි පියවර මලන ඇව.  එබැවින්, 

ශ්රී ෙංකදව මවව ෙබද දී ඇතිප ක්රියදකදරී සැෙැස්ත , ෙබදදී ඇතිප කදෙය තුෙදී සද්යථක අයුරින් සේපූ්යණ කර 

රමට් අනුකූෙවදවය ම න්  මේණිලව රීරී ද ඉහළ නංවද ලැනී   හැරීවනු ඇතිප බව අයම  

විශ්වදසයයි.  

 


