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මූල්ය බුද්ධි ඒකකය විසින් මූල්ය ආයතන වල් අනුකූල්තාව බල්ාත්මක කිරීම සඳහා 2022 ජූලි 01 දින 

සිට  2022 නනොවැම්බර් 16 දින දක්වො කොලපරිච්නේදය තුළ පරිපාල්නමය දණ්ඩන පැනවීම/එකතු කිරීම  

  

2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනුදදනු වාර්තා කිරීදේ පනදේ 19 (1) සහ 19 (2) වගන්ති මගින්ත පැවරී ඇි 

බලතල අනුව, එම පනදේ ප්රිපාදනවලට අනුකූල දනාවන දලස ක්රියා කරන ආයතන සඳහා මූලයමය 

දණ්ඩන පනවනු ලැදේ.  මූලය ආයතනයක් විසින්ත සිදුකරනු ලබන අදාළ අනුකූල දනාවන කටයුතුවල 

ස්වභාවය හා බරපතලකම සැලකිල්ලට දගන දමම දණ්ඩන නියම කළ හැකිය.   

 

ඒ අනුව, ශ්රී ලංකාදේ මුදල් විශුද්ධීකරණය වැළැක්ීදේ සහ ත්රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම 

මැඩපැවැේීදේ නියාමන ආයතනය දලස මූලය බුද්ධි ඒකකය විසින්ත මූලය ආයතනවල අනුකූලතාව 

බලාේමක කිරීම සඳහා 2022 ජූලි 01 දින සිට 2022 නනොවැම්බර් 16 දින දක්වා කාලය තුළ පහත දක්වා 

ඇි පරිදි එකතු කර ගන්තනා ලද සමස්ත දඩ මුදල රුපියල් මිලියන 10.75 කි.  දණ්ඩන මගින්ත එකතු 

කරන ලද මුදල් ඒකාබද්ධධ අරමුදලට බැර කරන ලදී.   

 

1. ඩී.එෆ්.සී.සී. බෑන්කක් පී.එල්.සී 
 
දණ්ඩනය පනවන ල්ද දිනය   : 2022 සැප්තැම්බර් 08 
වටිනාකම (රුපියල්)   :   4,000,000.00 (රුපියල් මිලියන හතරකි) 
දණ්ඩනය නෙවන ල්ද දිනය   : 2022 ඔක්නතෝබර් 07 
 
දණ්ඩනය පැනවීමට හහේතුව: 
 

2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනුදදනු වාර්තා කිරීදේ පනදේ 2, 5(b), 6, 14(1)(b)(iii)  වගන්ති වලට 

සහ 2016 අංක 1 දරන මූලය ආයතන (ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි උද්ධදයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීදේ) 

රීිවල ඇතුළත් අංක 7, 8, 9, 10, 27(2) යන රීින්ට අනුකූල දනාීම සේබන්තධදයන්ත දමම 

පරිපාලනමය දණ්ඩනය පනවන ලදී.  

 

2. මහජන බැැංකුව 

 
දණ්ඩනය පනවන ල්ද දිනය   : 2022 සැප්තැම්බර් 08 
වටිනාකම (රුපියල්)   :   2,000,000.00 (රුපියල් මිලියන නදකකි) 
දණ්ඩනය නෙවන ල්ද දිනය   : 2022 ඔක්නතෝබර් 11 

 

මූලය බුද්ධි ඒකකය  

2022 දදසැේබර් 12 
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දණ්ඩනය පැනවීමට හහේතුව: 
 
එක්සේ ජාතීන්තදේ ආරක්ෂක මණ්ඩල දයෝජනා (UNSCR) යටදේ නේ කරන ලද ආයතන දහෝ 

පුද්ධගලයන්ත සමග වයාපාර සේබන්තධතා දනාපවේවන බවට සහික ීම සඳහා, ආයතනදේ 

පවේනා මුළු ගනුදදනුකාර පදනම දහෝ පවින සියළුම වයාපාරික සේබන්තධතා පිරික්ීමට 

අනපොනහොසත් වීම නිසො මහජන බැංකුව විසින් 2012 අංක 1 දරණ එක්සේ ජාතීන්තදේ නරගුලොසි 

යටදේ නේ කරන ලද පුද්ධගලයන්ත සමග වයාපාරික සේබන්තධතා පැවැේූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය වීම 

නහේතුනවන් දමම පරිපාලනමය දණ්ඩනය පනවන ලදී.    

 

3. ලැංකො බැැංකුව 

 
දණ්ඩනය පනවන ල්ද දිනය   : 2022 ඔක්නතෝබර් 13 
වටිනාකම (රුපියල්)   :   3,000,000.00 (රුපියල් මිලියන තුනකි) 
දණ්ඩනය නෙවන ල්ද දිනය   : 2022 නනොවැම්බර් 14 

 
දණ්ඩනය පැනවීමට හහේතුව: 
 
එක්සේ ජාතීන්තදේ ආරක්ෂක මණ්ඩල දයෝජනා යටදේ නේ කරන ලද ආයතන දහෝ පුද්ධගලයන්ත 

සමග වයාපාර සේබන්තධතා දනාපවේවන බවට සහික ීම සඳහා, ආයතනදේ පවේනා මුළු 

ගනුදදනුකාර පදනම දහෝ පවින සියළුම වයාපාරික සේබන්තධතා පිරික්ීමට අනපොනහොසත් වීම 

නිසො ලංකො බැංකුව විසින් 2012 අංක 1 දරණ එක්සේ ජාතීන්තදේ නරගුලොසි යටදේ නේ කරන ලද 

පුද්ධගලනයකු සමග වයාපාරික සේබන්තධතා පැවැේූ අවස්ථා නිරීක්ෂණය වීම නහේතුනවන් දමම 

පරිපාලනමය දණ්ඩනය පනවන ලදී. 

 

4. නැෂනල් ඩිනවනලොප්මන්ක් බෑන්කක් පී.එල්.සී 
 
දණ්ඩනය පනවන ල්ද දිනය   : 2022 ඔක්නතෝබර් 13 
වටිනාකම (රුපියල්)   :   1,000,000.00 (රුපියල් මිලියනයකි) 
දණ්ඩනය නෙවන ල්ද දිනය   : 2022 නනොවැම්බර් 14 

 
දණ්ඩනය පැනවීමට හහේතුව: 
 

2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනුදදනු වාර්තා කිරීදේ පනදේ 2, 5(b), 6, 14(1)(b)(iii)  වගන්ති වලට 

සහ 2016 අංක 1 දරන මූලය ආයතන (ගනුදදනුකරුවන්ත පිළිබඳ නිසි උද්ධදයෝගදයන්ත ක්රියා කිරීදේ) 

රීිවල ඇතුළත් අංක 7, 8, 9, 10, 27(2) යන රීින්ට අනුකූල දනාීම සේබන්තධදයන්ත දමම 

පරිපාලනමය දණ්ඩනය පනවන ලදී.  
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5. ජොතික ඉතිරිකිරීනම් බැැංකුව 
 

දණ්ඩනය පනවන ල්ද දිනය   : 2022 ඔක්නතෝබර් 13 
වටිනාකම (රුපියල්)   :   750,000.00 (රුපියල් හත්ලක්ෂ පනස්  

දහසකි) 
දණ්ඩනය නෙවන ල්ද දිනය   : 2022 නනොවැම්බර් 14 

 
දණ්ඩනය පැනවීමට හහේතුව: 
 

2018 ජූනි 20 දිනැති අංක 2076/18, 2019 මැයි 23 දිනැති අංක 2124/32 සහ 2019 සැප්තැම්බර් 09 

දිනැති අංක 2140/16 දරන අතිවින ේෂ ගැසට් පත්රයන්ි පළ කරන ලද 2012 අංක 1 දරණ එක්සේ 

ජාතීන්තදේ නරගුලොසි යටදේ නේකර ඇති පුද්ධගලයන්තදේ හා ආයතනවල සේූර්ණ ලැයිස්තුවක් 

පවේවාදගන යාමට අදපාදහාසේ ීම නිසො දමම පරිපාලනමය දණ්ඩනය පනවන ලදී. පද්ධධි හා 

ක්රියාපටිපාටිවල දුර්වලතා නිරීක්ෂණය වුවද, ජොතික ඉතිරිකිරීනම් බැංකුව විසින්ත එක්සේ ජාතීන්තදේ 

ආරක්ෂක මණ්ඩලදේ දයෝජනා යටදේ සේබාධක සේබන්තධව නේ කරන ලද පුද්ධගලයන්ත දහෝ 

ආයතන සමග වයාපාරික සේබන්තධතා පැවැේූ අවස්ථා එතැන්ත පරීක්ෂණදේ දී අනාවරණය 

දනාීය.      

  

 
  


