
 

 
 

මූල්ය බුද්ධි ඒකකය විසින් 2021 තෙවන කාර්තුව ුළදී මූල්ය ආයෙන වල් අනුකූල්ොව 
බල්ාත්මක කිරීම සඳහා පරිපාල්නමය දණ්ඩන පැනවීම  

 
2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනුදදනු වාර්තා කිරීදේ පනදේ 19 (1) සහ 19 (2) වගන්ති මගින්ත 
පැවරී ඇි බලතල අනුව, මුදල් ගනුදදනු වාර්තා කිරීදේ පනදේ ප්රිපාදනවලට අනුකූල 
දනාවන දලස ක්රියා කරන ආයතන සඳහා මූලයමය දණ්ඩන පනවනු ලැදේ.  මූලය ආයතනයක්  
විසින්ත සිදුකරන අදාළ අනුකූල දනාවන කටයුතුවල ස්වභාවය හා බැරෑරුේකම සැලකිල්ලට 
දගන දමම දණ්ඩන නියම කළ හැකිය.  

 
ඒ අනුව, ශ්රී ලංකාවේ මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්ීදේ සහ ත්රසත්වාදයට මුදල් සැපයීම 
මැඩපැවැේීදේ නියාමන ආයතනය දලස මූලය බුද්ි ඒකකය විසින්ත මූලය ආයතනවල 
අනුකූලතාව බලාේමක කිරීම සඳහා 2021 ජූලි 01 සිට 2021 සැප්තැේබර් 30 දක්වා කාලය තුළ 
පහත දක්වා ඇි පරිදි එකතු කර ගන්තනා ලද සමසත් දඩ මුදල රුපියල් මිලියන 2.0 කි. දණ්ඩන 
මගින්ත එකතු කරන ලද මුදල් ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කරන ලදී. 
 
1. පීපල්ස ්මර්තචන්් ෆිනෑන්ස් පිඑල්ී 
 
දණ්ඩනය පනවන ල්ද දිනය :  2021 ජූලි 6 
 
වටිනාකම (රුපියල්)   :  1,000,000.00 (රුපියල් මිලියනයකි) 
 
දණ්ඩනය පැනවීමට තහ්ුව: 
 
එක්සේ ජාතීන්තදේ සේබාධකවලට අදාළ පිරික්ුේ කිරීදේ ක්රියාපටිපාටිය සේබන්තධදයන්ත වූ 
2016 අංක 1 දරන මූලය ආයතන (ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි උද්දයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීදේ) 
රීිවලට අනුකූල දනාීම සේබන්තධදයන්ත වෙෙ පරිපාලනමය දණ්ඩනය පනවන ලදී. 

 
මූලය බුද්ි ඒකකය විසින්ත සිදු කරන ලද එතැන්ත පරීක්ෂණවේ දී, අදාළ සියළුෙ එක්සේ 

ජාතීන්තදේ ආරක්ෂක මණ්ඩලදේ දයෝජනා (UNSCR) යටදේ නේ කරන ලද පුද්ගලයන්තදේ හා 

ආයතනවල සේූර්ණ ලැයිසත්ුවක් පවේවාදගන යාමට අවශ්ය පද්ධි සහ ක්රියාපටිපාටි 

ක්රියාේමක කිරීමට ද, වයාපාර සේබන්තධතාවයක් ආරේභ කරන අවස්ථාවන්හිදී 

ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි උද්දයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීදේ රීිවලට අනුකූලව 

ගනුදදනුකරුවන්ත පිරික්ීමට ද, අදාළ එක්සේ ජාතීන්තදේ ආරක්ෂක මණ්ඩල දයෝජනා යටදේ 

නිකුත් කර ඇති  නේ කරන ලද පුද්ගලයන්තදේ හා ආයතනවල ලැයිස්තුවක් යාවේකාලීන වන 

අවස්ථාවකදී, එෙ නේ කරන ලද ආයතන ව ෝ පුද්ගලයන්ත සෙග වයාපාර සම්බන්හධතා 

වනාපවත්වන බවට ස තික වීෙ සඳ ා, තෙ ආයතනදේ පවේනා ගනුදදනුකාර පදනම දහෝ 

  

මූලය බුද්ි ඒකකය  

2021 වනාවැම්බර් 2 



 

පවින වයාපාරික සේබන්තධතා පිරික්ීමට අවශ්ය කිසිඳු යාන්තත්රණයක්  ක්රියාේමක කිරීමට ද 

පීපල්ස් මර්චන්ත් ෆිනෑන්හස් පී.එල්.ී. ආයතනය අදපාදහාසේ ී  ඇි බව නිරීක්ෂණය දකරිණි. 

පද්ධි හා ක්රියාපටිපාටිවල දුර්වලතා නිරීක්ෂණය වුවද, පීපල්ස ්මර්චන්ත් පී.එල්.ී. ආයතනය 
විසින්ත එක්සේ ජාතීන්තදේ ආරක්ෂක මණ්ඩලදේ දයෝජනා යටදේ සේබාධක සේබන්තධව නේ 
කරන ලද පුද්ගලයන්ත දහෝ ආයතන සමග වයාපාරික සේබන්තධතා පැවැේූ අවස්ථා එතැන්ත 
පරීක්ෂණදේ දී අනාවරණය දනාීය.  හඳුනාගනු ලැබූ දුර්වලතා නිවැරදි කිරීමට පීපල්ස ්
මර්චන්ත් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.ී ආයතනය විසින්ත ඉන්හ අනතුරුව කටයුතු කරනු ලැබ ඇි අතර, 
ආයතනවයි සේබාධකවලට අදාළ  පිරික්ීදේ ක්රියාවලිය ක්රියාේමක කිරීදේ සැලකිය යුතු 
ප්රගියක් ලබා ඇත.   
 
2. අයිඩියල් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්  
 
දණ්ඩනය පනවන ල්ද දිනය : 2021 ජූලි 12 
 
වටිනාකම (රුපියල්)   :   රු. 500,000.00 (රුපියල් ලක්ෂ පහකි) 
 
දණ්ඩනය පැනවීමට තහ්ුව:  
 
එක්සේ ජාතීන්තදේ සේබාධකවලට අදාළ පිරික්ුේ කිරීදේ ක්රියාපටිපාටිය සේබන්තධදයන්ත වූ 
2016 අංක 1 දරන මූලය ආයතන (ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි උද්දයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීදේ) 
රීිවලට අනුකූල දනාීම සේබන්තධදයන්ත වෙෙ පරිපාලනමය දණ්ඩනය පනවන ලදී. 

 
මූලය බුද්ි ඒකකය විසින්ත සිදුකරන ලද එතැන්ත පරීක්ෂණවේ දී 2012 අංක 1 දරන එක්සේ 
ජාතීන්තදේ දරගුලාී යටදේ නේ කරන ලද පුද්ගලයන්ත හා ආයතනවල සේූර්ණ ලැයිසත්ුවක් 
පවේවාදගන යාමට අවශ්ය පද්ධි හා ක්රියා පටිපාටි ක්රියාේමක කිරීමට ද, අදාළ එක්සේ 
ජාතීන්තදේ ආරක්ෂක මණ්ඩල දයෝජනා යටදේ නිකුත් කර ඇති  නේ කරන ලද පුද්ගලයන්තදේ 
හා ආයතනවල ලැයිසත්ුවක් යාවේකාලීන වන අවස්ථාවකදී, එෙ නේ කරන ලද ආයතන ව ෝ 
පුද්ගලයන්ත සෙග වයාපාර සම්බන්හධතා වනාපවත්වන බවට ස තික වීෙ සඳ ා, තෙ ආයතනදේ 
පවේනා ගනුදදනුකරු පදනම දහෝ පවින වයාපාරික සේබන්තධතා පිරික්ීමට අවශ්ය 

යාන්තත්රණ ක්රියාේමක කිරීමට ද, වයාපාර සම්බන්හධතාවයක් ආරම්භ කරන අවස්ථාවන්හීදී 
ගනුවදනුකරුවන්හ පිළිබඳ නිසි උද්වයෝගවයන්හ ක්රියා කිරීවම් රීතිවලට අනුකූලව 
ගනුවදනුකරුවන්හ පිරික්ීෙට ද අයිඩියල් ෆිනෑන්තස් ලිමිටඩ් ආයතනය අදපාදහාසේ ී ඇි බව 
නිරීක්ෂණය දකරිණි. 
 
පද්ධති  ා ක්රියාපටිපාටිවල දුර්වලතා නිරීක්ෂණය වුවද, අයිඩියල් ෆිනෑන්තස් ලිමිටඩ් ආයතනය 
විසින්හ එක්සත් ජාතීන්හවේ ආරක්ෂක ෙණ්ඩලවේ වයෝජනා යටවත් සම්බාධක සම්බන්හධව නම් 
කරන ලද පුද්ගලයන්හ ව ෝ ආයතන සෙග වයාපාරික සම්බන්හධතා පැවැත්වූ අවසථ්ා එතැන්හ 
පරීක්ෂණවේ දී අනාවරණය වනාවීය.   ඳුනාගනු ලැබූ දුර්වලතා නිවැරදි කිරීෙට අයිඩියල් 

ෆිනෑන්තස් ලිමිටඩ් ආයතනය විසින්හ ඉන්හ අනතුරුව කටයුතු ආරම්භ කරනු ලැබ ඇත. 



 

 
3. තසල්ාන් බෑන්් පී.එල්.ී 
 
දණ්ඩනය පනවන ල්ද දිනය  : 2021 අදගෝසත්ු 12 

 
වටිනාකම (රුපියල්)   :   රු. 500,000.00 (රුපියල් ලක්ෂ පහකි) 
 
දණ්ඩනය පැනවීමට තහ්ුව: 
 
මූලය බුද්ි ඒකකය මගින්ත ආයතනයක් දවත සිදු දකදරන දතාරතුරු ඉල්ලීේවලට ක්ෂණිකව 
අනුකූල ීමට හැකිවන පරිදි වාර්තා පවේවාදගන යාම, ගනුදදනුකරුදවකු සමග පවේවනු 
ලබන වයාපාරික සේබන්තධතාවය මුළුල්දල්ම සිදු දකදරන ගනුදදනු පිළිබඳව අඛණ්ඩව 

නිරීක්ෂණය කිරීම, නිසි අවදානේ පාලනය හරහා අවදානේ අවම කිරීදේ ක්රියා මාර්ග 
අධීක්ෂණය කිරීදේ හා ක්රියාේමක කිරීදේ ක්රියාවලිය සහික කිරීම සඳහා අවශ්ය ක්රියාපටිපාටි 
සහ පද්ධි සථ්ාපිත කිරීම හා පවේවාදගන යාම පිළිබඳව 2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනුදදනු 
වාර්තා කිරීදේ පනත හා 2016 අංක 1 දරන මූලය ආයතන (ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි 
උද්දයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීදේ) රීිවලට අනුකූල දනාීම සේබන්තධව පරිපාලනමය දණ්ඩන 
පනවන ලදී.  
 
මූලය බුද්ි ඒකකය නිකුේ කරන ලද ගිණුේ අේිටුීදේ නිදයෝගයක් යටදේ අන්තතර්ගත විය 
යුතු එක් පුද්ගලදයකු සමග පවේවාදගන යන ලද බැංකු සබඳතාවය ඇතුළේ කිරීමට 
අවපාව ාසත්වීෙ දහත්ුදවන්ත 2006 අංක 6 දරණ මුදල් ගනුදදනු වාර්තා කිරීදේ පනදේ 15(2) 
වගන්තිය යටදේ මුලය බුද්ි ඒකකය විසින්ත නිකුේ කරන ලද ගිණුේ අේිටුීදේ නිදයෝගයට 
ූර්ණ වශ්දයන්ත අනුකූල ීමට බැංකුව අසෙත් ී ඇත.  
 
ඉන්හ අනතුරුව බැංකුව එම දුර්වලතාවය නිවැරදි කර ඇි අතර, එවැනි වැරදි නැවත ඇිීම 
වැළැක්ීම සඳහා සිය කැපීම සහික කරන ලදී.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


