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ශ්රී ල්ංකා මූල්ය බුද්ධි ඒකකය ජාතයන්නතර වපාලිස් වතාරුරු පද්ධධතිය සමඟ 

සේබන්නධ වේ.  

 

2006 අං  6 දරන මුදල් ගනුකදනු වාර්තා කිරීකේ පනකේ විධිවිධාන ප්ර ාර ව ශ්රී ලං ා 

මූලය බුද්ධධි ඒ  ය, 2019 ඔක්සකතෝබර් මස 11 වන දින ශ්රී ලං ා මහ බැංකු පරිශ්රකේ දී 

ජාතයන්තර කපාලීසිකේ ක ාළඹ ශාඛාව සමඟ ගිවිසුම ට එළැඹිණි. ජාතයන්තර 

කපාලීසිකේ කතාරතුරු පද්ධධතිය කවත සෘජුවම ප්රවිෂ්ට වීකේ අව ාශය ලබා ගැනීම කමහි 

මූලි  පරමාර්ථය විය.   

ජාතයන්තර කපාලීසිකේ ක ාළඹ ශාඛාකේ ප්රධානී, කජයෂ්ඨ නිකයෝජය කපාලි්පති 

ඩී.ඩබ්.ආර්.බී. කසකනවිරේන මහතා සහ මූලය බුද්ධධි ඒ  කේ අධයක්ෂ ඩී.එේ. රූපසිංහ 

මහතා විසින් මුදල් විශුද්ධධි රණය සහ ත්ර්තවාදයට මුදල් සැපයීම වැළැක්සවීකේ ජාති  

සේබන්ී රණ  මිටුකේ සභාපති, ශ්රී ලං ා මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය ඉන්රජිේ 

කුමාර්වාමි මහතා සහ වැඩ බලන කපාලි්පති සී.ඩී. වික්රමරේන මහතා ඉදිරිකේ කමම 

ගිවිසුමට අේසන් තබන ලදී.  

මුදල් විශුද්ධධි රණය සහ ත්ර්තවාදයට මුදල් සැපයීම යනු කද්ධශීය හා ජාතයන්තර 

වශකයන් එකිකන ට සේබන්ධ වන මූලය අපරාධයන් වන අතර එමඟින් කද්ධශීය කමන් ම 



කගෝලීය ආර්ි  සහ මූලය පද්ධධති ්ථායීතාවයට තර්ජනයක්ස එල්ල වීකේ හැකියාව ඇත.  

කමම අවකබෝධතා  ගිවිසුම හරහා මුදල් විශුද්ධධි රණය සහ ත්ර්තවාදයට මුදල් සැපයීම 

ඇතුළු අකනකුේ නීතයනුකූල කනාවන  ටයුතු වැළැක්සවීමට, අනාවරණය  රගැනීමට හා 

ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණ පැවැේවීමට අවශය වැදගේ මූලය බුද්ධධි කතාරතුරු හුවමාරු 

 රගැනීමට හැකි කේ.  

මුදල් විශුද්ධධි රණය වැළැක්සවීකේ සහ ත්ර්තවාදයට මුදල් සැපයීම මැඩපැවැේවීකේ රාමුව 

ශක්සතිමේ කිරීම සඳහා, කතාරතුරු හුවමාරු  ර ගැනීකේ අරමුණ කපරදැරිව, ශ්රී ලං ා 

මූලය බුද්ධධි ඒ  ය කේ වන විට විකද්ධශීය පාර්්ව 37ක්ස සමඟ කමන් ම ශ්රී ලං ා කර්ගුව, 

ආගමන විගමන කදපාර්තකේන්තුව, කද්ධශීය ආදායේ කදපාර්තකේන්තුව සහ පුද්ධගලයින් 

ලියාපදිංචි කිරීකේ කදපාර්තකේන්තුව, ශ්රී ලං ා කපාලීසිය, ශ්රී ලං ා සුරැකුේපේ හා 

විනිමය ක ාමිෂන් සභාව, ශ්රී ලං ා රක්ෂණ නියාමන ක ාමිෂන් සභාව, කමෝටර් 

රථ ප්රවාහන කදපාර්තකේන්තුව, සහාධිපතය  ළමනා රණ අධි ාරිය සහ ජාති  

මැණික්ස හා ්වර්ණාභරණ අධි ාරිය යන කද්ධශීය ආයතන සමඟ අවකබෝධතා 

ගිවිසුේවලට එළැඹී ඇත.  

 

ජාතයන්තර කපාලීසිය ක ාළඹ ශාඛාකේ ප්රධානි, කජයෂ්ඨ නිකයෝජය කපාලි්පති 

ඩී.ඩබ්.ආර්.බී. කසකනවිරේන මහතා සහ ශ්රී ලං ා මූලය බුද්ධධි ඒ  කේ අධයක්සෂ ඩී.එේ. 

රූපසිංහ මහතා විසින් ගිවිසුම හුවමාරු  රන අව්ථාව.    



ශ්රී ලං ා මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය ඉන්රජිේ කුමාර්වාමි, වැඩ බලන කපාලි්පති සී.ඩී. 

වික්රමරේන, ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ නිකයෝජය අධිපති එච්.ඒ.  රුණාරේන, ශ්රී ලං ා මහ 

බැංකුකේ සහ ාර අධිපති එ්. ගුණරේන, නිකයෝජය කපාලි්පති පී.කක්ස.ඩී. ප්රියන්ත, 

කජයෂ්ඨ කපාලි් අධි ාරි ජී.එ්. අකබ්ක් ර, කපාලි් අධි ාරි පී. අේපාවිල, කපාලි් 

අධි ාරි රංජිේ කවදසිංහ සහ කපාලි් පරීක්ෂ  එල්.ආර්. රාජ රුණා යන මහේම 

මහේීහු ද කමම අව්ථාවට සහභාගී වූහ.  

 

  


