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දිනය   : 2019 සැප්තැම්බර් 03 

 

ශ්රී ලංකා මූලය බුද්ධි ඒකකය, සහාිපත්ය කළමනාකරණ අිකාරිය සහ 

ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අිකාරිය සමඟ අවළ ෝධත්ා ගිවිසුම් 

අත්සන් ත් යි. 

 

2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනුදදනු වාර්තා කිරීදම් පනදේ විිවිධාන ප්රකාරව 

2019 අදගෝස්තු 28 වන දින ශ්රී ල්ංකා මූල්ය බුද්ධි ඒකකය, සහාිපතය 

කළමනාකරණ අිකාරිය සහ ජාතික මැණික් හා ස්තවර්ණාභරණ අිකාරිය 

සමඟ ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකු පරිශ්රදේදී අවදබෝධතා ගිවිසුම් වල්ට එළැඹිණි.  

 

සහාිපතය සංවර්ධකයින් සහ ශ්රී ල්ංකාදේ බල්පත්රල්ේ මැණික් හා 

ස්තවර්ණාභරණ අදල්විකරුවන් සම්බන්ධදයන් ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණය 

වැළැක්ීදම් / ත්රස්තතවාදයට මුදල් සැපයීම මැඩපැවැේීදම් නීතිමය බැඳීම් ඵල්දායී 

දල්ස ක්රියාේමක කිරීම සහතික කිරීම සඳහා දතාරුරු සැපයීම දමන්ම ශ්රී ල්ංකා 

මූල්ය බුද්ධි ඒකකය සහාිපතය කළමනාකරණ අිකාරිය සහ ජාතික මැණික් හා 

ස්තවර්ණාභරණ අිකාරිය දවතින් අදප්ක්ෂා කරන සහදයෝගය නිර්ණය කිරීම 

දමහි පරමාර්ථය විය.  



 

සහාිපතය කළමනාකරණ අිකාරිය සමග වූ අවදබෝධතා ගිවිසුම, ශ්රී ල්ංකා 

මූල්ය බුද්ධි ඒකකදේ අධයක්ෂ ඩි. එම්. රූපසංහ මහතා සහ සහාිපතය 

කළමනාකරණ අිකාරිදයහි සභාපති සී. ඒ. විදේීර මහතා විසන්, මුදල් 

විශුද්ධිකරණය වැළැක්ීදම් සහ ත්රස්තතවාදයට මුදල් සැපයීම මැඩපැවැේීදම් 

ජාතික සම්බන්ීකරණ කමිටුදේ සභාපති වන ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුදේ 

අිපති ආචාර්ය ඉන්රජිේ කුමාරස්තවාමි මහතා ඉදිරිදේ අේසන් තබන ල්දී. 

තවද, ජාතික මැණික් හා ස්තවර්ණාභරණ අිකාරිය සමග වූ අවදබෝධතා 

ගිවිසුමට එළඹීදම් අවස්තථාව සඳහා කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුු 

අමාතයාංශදේ අතිදර්ක දල්කම් සහ ජාතික මැණික් හා ස්තවර්ණාභරණ 

අිකාරිදේ මණ්ඩල් සාමාජික දක්. ඩී. චිත්රපාල් මහතා සහ ජාතික මැණික් හා 

ස්තවර්ණාභරණ අිකාරිදේ අධයක්ෂ ජනරාල් දුලිප් දසාමිරේන මහතා 

සහභාගී විය. 

 

දද්ධශීය දමන්ම දගෝලීය ආර්ික හා මුල්ය පද්ධධති වල්ට තර්ජනයක් වන මුදල් 

විශුද්ධිකරණය, ත්රස්තතවාදයට මුදල් සැපයීම සහ මූල්ය අපරාධ 

මැඩපැවැේවිදමහි ල්ා මුදල් ගනුදදනු වාර්තා කිරීදම් පනත ප්රකාරව සහාිපතය 

සංවර්ධකයින් ඇුළුව නිශ්චල් දද්ධපල් දවළදාදම් නිරතවන්නන් සහ බල්පත්රල්ේ 

මැණික් හා ස්තවර්ණාභරණ අදල්විකරුවන් රදේ පවතින මුදල් විශුද්ධිකරණය 

වැළැක්ීදම් සහ ත්රස්තතවාදයට මුදල් සැපයීම මැඩපැවැේීදම් නීති රාමුවට 

අනුකූල් ීම අනිවාර්ය දේ. 

 

දම් වන විට, ශ්රී ල්ංකා මූල්ය බුද්ධි ඒකකය විදද්ධශීය පාර්ශව 39 ක් සමග සහ 

ශ්රී ල්ංකා දර්ගුව, ආගමන හා විගමන දදපාර්තදම්න්ුව, දද්ධශීය ආදායම් 

දදපාර්තදම්න්ුව, පුද්ධගල්යන් ලියාපදිංචි කිරීදම් දදපාර්තදම්න්ුව, ශ්රී 

ල්ංකා දපාලීසය, සුරැකුම්පේ සහ විනිමය දකාමිෂන් සභාව, ශ්රී ල්ංකා 

රක්ෂණ නියාමන දකාමිෂන් සභාව සහ දමෝටර් රථ ප්රවාහන 

දදපාර්තදම්න්ුව යන දද්ධශීය රාජය ආයතන 8ක් සමග මුදල් 

විශුද්ධිකරණය වැළැක්ීම සහ ත්රස්තතවාදයට මුදල් සැපයීම මැඩපැවේීදම් 



රාමුව ශක්තිමේ කරනු වස්ත, දතාරුරු හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා 

අවදබෝධතා ගිවිසුම්වල්ට එළැඹී ඇත. 

 

 

ශ්රී ල්ංකා මූල්ය බුද්ධි ඒකකදේ අධයක්ෂ, ඩි. එම්. රූපසංහ මහතා සහ 

සහාිපතය කළමනාකරණ අිකාරිදයහි සභාපති සී. ඒ. විදේීර මහතා 

අවදබෝධතා ගිවිසුම හුවමාරු කර ගන්නා අවස්තථාව ඉහතින් දැක්දේ. දමම 

අවස්තථාවට ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුදේ අිපති ආචාර්ය ඉන්රජිේ කුමාරස්තවාමි 

මහතා, ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුදේ නිදයෝජය අිපති එච්. ඒ. කරුණාරේන 

මහතා, ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුදේ සහකාර අිපති එස්ත. ගුණරේන මහේමිය 

සහ සහාිපතය කළමනාකරණ අිකාරිදයහි දජයෂ්ඨ නිල්ධාරීහු ද  සහභාගී 

වූහ. 



 

 

 

ශ්රී ල්ංකා මූල්ය බුද්ධි ඒකකදේ අධයක්ෂ, ඩි. එම්. රූපසංහ මහතා සහ 

ජාතික මැණික් හා ස්තවර්ණාභරණ අිකාරිදේ අධයක්ෂ ජනරාල් දුලිප් 

දසාමිරේන මහතා අවදබෝධතා ගිවිසුම හුවමාරු කර ගනිමින් සටින 

අවස්තථාව ඉහතින් දැක්දේ . දමම අවස්තථාවට ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුදේ අිපති 

ආචාර්ය ඉන්රජිේ කුමාරස්තවාමි මහතා, ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුදේ නිදයෝජය 

අිපති එච්. ඒ. කරුණාරේන මහතා, ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුදේ සහකාර 

අිපති එස්ත. ගුණරේන මහේමිය සහ කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුු 

අමාතයාංශදේ අතිදර්ක දල්කම් දක්. ඩී. චිත්රපාල් මහතා ද සහභාගී වූහ. 

 


