
 
 

  

  
 
 

ශ්රී ලංකාව ල ලංක   ලංි ප ලංරගත ප,  ලංූලකය ව ර්, ලංස ධව ලං කව , ලංවිසින් ලංඅනුමත ලංවරයි 

 

මුදල් විශුද්ධිකයණඹ ැශැක්වීමේ ව ත්රතවදදඹ  මුදල් ැඳීමභ භැපඳැැ්වවීමේ ්රතිපඳ්වතිප ේඳදදකඹද 

මර ක යුතු කයනු රඵන මූරය කදර්ඹ දධක ඵරකදඹ (Financial Action Task Force – FATF) විසින්, 

ශ්රී රාකද, එහි ක්රිඹදකද ස ැරැතභ ේපර්ණ කය ඇතිප ඵ  මූලික නිර්ණඹ ්රකදලඹ  ඳ්වකය ඇතිප තවය, 

ශ්රී රාකදමේ මුදල් විශුද්ධිකයණඹ ැශැක්වීමේ ව ත්රතවදදඹ  මුදල් ැඳීමභ භැපඳැ්වවිමේ 

්රතිපාතකයණඹන් ක්රිඹද්වභක රී සභ තයමද ඇතිප ඵ  ව එභ ක යුතු තිපයදය භට් මින් ඳ්වදමගන ඹනු 

රඵන ඵ  ද, එමභන්භ තනදගවමේදී ඒ වද තලය මද්ලඳදරන කැඳවීභ ඳතිපන ඵ ද වවවුරු කය 

ගැනීභ වද ව එවැන් ඳ සක්දක් නිර්මද්ල කයන රදී.  2019 මඳඵයදරි 20-22 කදරඳරිච්මේදඹ 

තුරදී ඳැ සසිමේ ඳ්වනු රැබූ මූරය කදර්ඹ දධක ඵරකද ැසිදයමේ දී මභභ තීයණඹ ගන්නද රදී.  
 

මුදල් විශුද්ධිකයණඹ ැශැක්වීභ ව ත්රතවදදඹ  මුදල් ැඳීමභ භැපඳැැ්වවීමේ පරවද 

(Effectiveness) ේඵන්ධ රඵද ඇතිප ්රගතිපඹ ඇගීමභ වද මූරය කදර්ඹ දධක ඵරකදමේ ජදවයන්වය 

වමඹෝගීවද පිළිඵ භදමරෝචන කණ්පදඹභ (International Cooperation Review Group – ICRG) 

විසින් ශ්රී රාකද භදමරෝචනඹ  රක් කයන ඵ 2016 ඔක්මවෝඵර් භදමේ දී මූරය කදර්ඹ දධක 

ඵරකදඹ විසින් ශ්රී රාකද  දැනුේ මදන ර. .  දකච්ඡද ව ්රගතිප භදමරෝචන දර්වදන් රීහිඳඹක  

ඳසු ජදවයන්වය වමඹෝගීවද, තීකක්ණඹ, ෛනතිපක පුද්ගරඹන් ව ැකසුේ ව නයතටික තවි 

යදප්තිතිපඹ ේඵන්ධමඹන් කරක්කගව මූරය ේඵදධක (උතුරු මකොරිඹද ව කයදනඹ  තදදර) 

ආදී ලමඹන් න කරුණු 4 ක් ේඵන්ධමඹන් ශ්රී රාකද තලය ්රගතිපඹ මඳන්ද මනොභැතිප ඵ 

මූරය කදර්ඹ දධක ඵරකදඹ විසින් ශ්රි රාකද  දැනුේ මදන රදී.  එහි ්රතිපපරඹක් මර, 2017 මර් 

ඔක්මවෝඵර් භදී ආර්ජන්ටිනදමේ බුමනෝත තඹර්තහි .  ඳැතිප දර්ෂික මුළුමේ දී, ශ්රී රාකද මුදල් 

විශුද්ධිකයණඹ ැශැක්වීමේ ව ත්රතවදදඹ  මුදල් ැඳීමභ භැප ඳැැ්වවීමේ ්රමභෝඳදඹන්ම  ුරර්රවද 

හිව ය ක් මර මූරය කදර්ඹ දධක ඵරකදමේ “තළු මල්ඛනඹ” (Gray List) මර වඳුන්න තනුකූරවද 

මල්ඛනමඹහි රැයිතතුගව  කයන රද තවය, එභ ුරර්රවද භඟ වයද ගැනීභ වද ක්රිඹද්වභක කශ යුතු 

කදර යදමුක  ඹ ්ව ව ක්රිඹදකද ස ැරැතභක් ශ්රී රාකද  රඵදමදන රදී.  

 

මූරය බුද්ධි ඒකකඹ 

2019 මඳඵයදරි 26 

 



2017 මනොැේඵර් භදමේ සිුර ව මභභ රැයිතතුගව වීමභන් ඳසු, මූරය බුද්ධි ඒකකඹ විසින් තමනකු්ව 

ඳදර්ලකරුන් භග එක් මූරය කදර්ඹ දධක ඵරකදඹ විසින් රඵදුරන් ක්රිඹදකද ස ැරැතභ ක්රිඹද්වභක 

රී සභ වද පරදදීම පිඹය යදශිඹක් ගන්නද ර. .   ක්රිඹදකද ස ැරැතභ ක්රිඹද්වභක රී සමේ දී රඵදග්ව 

්රගතිපඹ පිළිඵ ශ්රී රාකද විසින් මූරය කදර්ඹ දධක ඵරකදඹ මව නියන්වයමඹන් දර්වද කයන රදී.  

මූරය කදර්ඹ දධක ඵරකද ැසිදයමේ දී ගනු රැබූ තීයණඹ තනු, ඳසු විඳයේ කණ්පදඹභක් 2019 භැයි 

භදඹ තුශ දී එවැන් ඳ සක්දක් වද ශ්රී රාකද  ඳැමිමණන තවය එහි දී ඔවුන් මඳෞද්ගලික තාලමේ 

ඳදර්ලකරුන් ඇතුළු තදදර සිඹළුභ ඳදර්ලකරුන් ව කවශභ මද්ලඳදරන තධිකද සන් වමු 

වී මූරය කදර්ඹ දධක ඵරකදමේ ක්රිඹදකද ස ැරැතභ ක්රිඹද  නැාවීභ ව මුදල් විශුද්ධිකයණඹ 

ැශැක්වීමේ ව ත්රතවදදඹ  මුදල් ැඳීමභ භැපඳැැ්වවීමේ ක්රිඹදන් වද ශ්රී රාකදමේ මද්ලඳදරන 

කැඳවීභ වවවුරු කය ගැනීභ  නිඹමිවඹ.  2019 ජූනි භදමේ දී ඳැැ්වවීභ  නිඹමිව මූරය කදර්ඹ දධක 

ඵරකද ැසිදයමේ දී ඇගයුේකරුන්ම  නිර්මද්ල ක. රිඳ්ව රී සභ සිුරකයනු රඵන තවය, එභගින් ශ්රී 

රාකද  “තළු රැයිතතුමන්” ක්ව වීභ  වැරීඹද රැමඵනු ඇව.  

 

ශ්රී රාකද පිළිඵ මූරය කදර්ඹ දධක ඵරකදඹ විසින් සිුරකයන රද ේපර්ණ ්රකදලඹ ඳවව ඳරි.  මේ. 
 

2017 මනොැේඵර් භදමේ සි , ශ්රී රාකද විසින් මුදල් විශුද්ධිකයණඹ ැශැක්වීමේ ව ත්රතවදදඹ  මුදල් 

ැඳීමභ භැපඳැැ්වවීමේ ක යුතු ර පරදදීම්වඹ ලක්තිපභ්ව රී සභ වද ව තදදර වදක්ණික 

ුරර්රවද භග වයද ගැනීභ වද මූරය කදර්ඹ දධක ඵරකදඹ ව ආසිඹද ලදන්තිපකය කරදපීඹ කණ්පදඹභ 

භග ක යුතු රී සභ  කවශ භට් මේ මද්ලඳදරනික කැඳවීභක් ඇතිප කයගන්නද ර. .  මූරය කදර්ඹ දධක 

ඵරකදඹ විසින් රඵදුරන් ක්රිඹදකද ස ැරැතභ ේපර්ණ කය ඇතිප ඵ  මූලික නිර්ණඹ ්රකදලඹ  ඳ්වකය 

ඇතිප තවය, ශ්රී රාකදමේ මුදල් විශුද්ධිකයණඹ ැශැක්වීමේ ව ත්රතවදදඹ  මුදල් ැඳීමභ භැපඳැ්වවිමේ 

්රතිපාතකයණඹන් ක්රිඹද්වභක රී සභ තයමද ඇතිප ඵ  ව එභ ක යුතු තිපයදය භට් මින් ඳ්වදමගන ඹනු 

රඵන ඵ  ද, එමභන්භ තනදගමේ දී ඒ වද තලය මද්ලඳදරන කැඳවීභ ඳතිපන ඵ ද වවවුරු කය 

ගැනීභ වද ව එවැන් ඳ සක්දක් නිර්මද්ල කයන රදී.  විමලේමඹන්භ, ශ්රී රාකද විසින් ඳවව දැක්මන 

මූලික ්රතිපාතකයණඹන් සිුරකය ඇව.  (1) තමනයෝනය ලමඹන් ෛනතිපක වමඹෝගඹ ැඳයිඹ වැරී ඵ 

වතිපක රී සභ වද දඳයදීක කදයණදරදී තමනයෝනය වමඹෝගීවදඹ දැක්වීමේ ඳනව  (MACMA) 

ාමලෝධන ක. රිඳ්ව රී සභ.  (2) නමභෝද්. ත  මූරය මනොන යදඳදය ව ්්වතීන් මව, 

ගනුමදනුකරුන් පිළිඵ නිසි උද්මඹෝගමඹන් ක්රිඹදරී සමේ  සතිප (CDD Rules) නිකු්ව රී සභ, තලය 

තමනකු්ව උඳමද්ලන නිකු්ව රී සභ ව සුඳ සක්ණ ක්රිඹදලිඹ වයවද මභභ  සතිප ක්රිඹද්වභක රී සභ ආයේබ 

කය ඇතිප ද ඹන්න වවවුරු කය ගැනීභ.  (3) තදදනභ භව ඳදනේ ව සුඳ සක්ණඹන් පුළුල් රී සභ ව 

තලය ඳරි.  කඩිනේ ව තදදර නීතිපභඹ පිඹය ව ේඵදධක තුලින් මූරය ආඹවන, තදදනභ කවශ 

නමභොද්. ත  මූරය මනොන යදඳදය ේඵන්ධ ක යුතු රී සභ.  (4) ෛනතිපක පුද්ගරයින් ේඵන්ධමඹන් 

න ්රතිපරදී හිමිකදය්වඹ පිළිඵ මවොයතුරු නිසි ඵරධද සන්  කදමරෝචිව තයුරින් රඵදගව වැරී ඵ 

මඳන්වීභ  සිද්ධි තධයනඹන් ව ාඛයදනඹන් ැඳීමභ.  (5) බදය ආපදඳනව ාමලෝධනඹ රී සභ ව එඹ 

ක්රිඹද්වභක රී සභ ආයේබ කය ඇතිප ඵ නදථ රී සභ.  (6) කයදනඹ  තදදර එක්්ව ජදතීන්ම  ආයක්ක 

භණ්පර මඹෝජනද ක්රිඹද්වභක රී සභ වද කරක්කගව මූරය ේඵදධක වන්ත්රඹක් පිහිුවවීභ, එභ 

ක්රිඹදලිඹ ආයේබ කය ඇතිප ඵ නදථ රී සභ ව උතුරු මකොරිඹදනු ්රජදවන්ත්රදදී ජනවද ජනයජඹ  

තදදර එක්්ව ජදතීන්ම  මයගුරදසී ක්රිඹද්වභක රී සභ ආයේබ කය ඇතිප ඵ නදථ රී සභ.  


