Final version

ශ්රී  ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව විසින් පවත්වන ලද සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් පදනම්
කරගත් ප්ර ශ්න සහ පිළිතුරු
ගෙවීම් සහ පියවීම් පද්ධතිය සහ මුදල් විශුද්ධිකරණ කාර්යයන් පිළිබඳව පැවති සම්මුඛ
සාකච්ඡාව
1. ගගවීම් කාඩ්පත් භාවිතගේ දී ගෙන්ෙ මුදල් විශුද්ධිකරණ ක්රිියාවාවලියාව තුළදී
රගෙහි බ ංකු ක්රකෙයාව වවදානෙකෙ පා්රදවියාව හ ක. ගෙෙගින් රගෙහි බ ංකු
ක්රකෙයාව ගෙන්ෙ සෙස්ත ූලලයම පද්තියයාව වුතතු ගලස භාවිතා ිරීමෙෙ යාවම් යාවම්
පාර්ශ්වයාවන්ෙ හ ිරගේ. එනිසා පළමුගවන්ෙ ශ්රී  ලංකාගේ බ ංකු ක්රකෙයාව ග න
ිරසියාවම් හ ඳින්වීෙක් කළ හ ිරද?
ශ්රී  ලංකාගේ බ ංකු ක්රකෙයාව
සමස්ත ආර්ථිකගේම ෙනුගදනු සඳහා අවශ්යක මුදල් සහ ්රවවීලතතාව සැපීමම බැ ු
ක්ර්මය ුළළින් ිදුවව

අතර බතප්රයතාී  වාිජ

බැ ු සහ බතප්රයතාී  විගෂිතත බැ ු

ගමයට අයත් ගේ. එගමන්ම ආයත යන්හි මූතක ෙනුගදනු පවත්වාගෙ
ගෙවීම් ගස්වා පවත්වාගෙ

යාමට අවශ්යක

යාමද ගමම බැ ු පද්ධතිය මගින් ිදුවගේ. දැ ට ශ්රීා

ත කාගේ මූතක පද්ධතිය බතප්රයතාී  වාිජ

බැ ු 26 කින් සහ බතප්රයතාී  විගෂිතත

බැ ු 7 කින් සමන්විත ගේ. ගමය අපට ආර්ථිකගේ හදවත ගතස හැඳින්විය හැක.
බැ ු ක්ර්මගේ ස්ාාිතතාවය තතාම වැදෙත් ව
ම

ාව පවත්වාගෙ

අතර ගමය ්රවවීලතතාව සහ ෙනුගදනු

යෑම සඳහා ද බැ ු ක්ර්මය ගකගරහි මහ

විෂවාසය තති කර

ෙැනීම සඳහා ද තතාම වැදෙත් ගේ.
බැ ු අ ශ්යගේ වත්කම් රුපියල් ට්රි ලියනය
මූතක පද්ධතිගේ වත්කම් රුපියල් ට්රි ලියනය

12 ිත
17 ිත

ලියනයාපද චි මූතක සමාෙම් හා විගෂිතත කල්බුව සමාෙම් හි වත්කම් රුපියල් ට්රි ලියනය 1.4 ිත
2. ගගවීම් කාඩ්පතක් යාවනු කුෙක්ද? එයාව ගකගස් බ ංකු ක්රකෙයාව තුළ භාවිතා
වන්ගන් ද? ගකටිගයාවන් සඳහන් කරන්න
ගෙවීම් කාඩ්පතක් යනු ෙනුගදනුකරුගවුට බැ ු ශ්යාඛාවකට පැමිණීමකින් ගතොරව
ගටතර් යන්්රය, විුණුම්ගපොළ ගෙවීම් යන්්රය හා අන්තර් ාතය (ම ෙත ගෙවීම් පහසුකම්)
1

ආදී මාධකයන් ාාවිතා ගකොට තමා සුළ බැ ු ගිණුමට සම්බන්ධ මුදල් තබා ෙැනීම
ගහෝ ගෙවීම් ිදුවකිරීමට පහසුකම් සතස

කාඩ්පතිත.

ද නෙ ගලෝකගේ භාවිතාගේ පවියන ගගවීම් කාඩ්පත් වර්ග ගෙොනවාද?
ගෙවීම් කාඩ්පත් මූලියනකව වර්ෙ 4 කි.
හර කාඩ්පත් (Debit Card)
ණය කාඩ්පත් (Credit Card)
අයාාර කාඩ්පත් (Charge Card)
අෙය රාශිෙත කාඩ්පත් (Stored-Value Card)
3. ද නෙ ගෙෙ කාඩ්පත්වලින් කරනු ලබන ගගවීම් පිළිබඳව එහි ජනප්රිායාවතාවයාව,
ප්ර චලලිතභාවයාව හා එහි ව දගත්කෙ පිළිබඳව ිරසියාවම් වදහසක් ලබාදියාව හ ිරද?
ඒ පිළිබඳව පවත්නා සංඛයමා ගල්ඛණයාවන් හා දත්තයාවන් කවගර්ද?
මුදල් ග

ොව

2010 පමණ ව

ෙනුගදනු ාාවිතය ප්රවාමගයන් ආරම්ා වූගේ 1990 දශ්යකගේ දී ය. ගමය
විට විගෂෂගයන්ම විදරත් බැ ුකරණයත් සමඟ පුළුල්ව පැතිර යාමට

පටන් ෙැිජ . 2016 දී තමරිකා එක්සත්
එම සමීක්ෂණයට ාා

පදගේ ිදුවකර

තද සමීක්ෂණයකට අනුව

ය වූ පුද්ෙතයන්ගෙන් ිදයයට 75 ක් ම ගෙවීම් මාධකයක් ගතස

හර හා බැර පත් සඳහා ිදය කැමැත්ත පළ කර තති අතර මුදල් සඳහා කැමැත්ත
පළකර තිබුගේ ිදයයට 11 ක් පමිජ (මුතාශ්රැය: ‘2016 US Consumer payment Study’,

2016). එගමන්ම ස්වීඩ ගේ මුදල් ාාවිතය මුළු ෙනුගදනු වත වටි ාකමින් 2% ක් පමණ
වූ තතාම සුළු ප්රවමාණයකට සීමා විය (මුතාශ්රැය:‘People in Sweden barely use cash – and

that’s sounding alarm bells for the country’s Central bank’, Browne Ryan, 2018).
ගෙවීම් මාධකයක් ගතස මුදල් බුලතව ාාවිතා ග ොකර

රා කයන් අතර ග

රටවල් ප්රවමුඛත්වයක් ෙනී. එගමන්ම ගමම ක්ගේ්රයගේ කර

ෝර්වීියයානු

තද සමීක්ෂණයන්ට අනුව

ිද ෙප්පූරුව මුළු ෙනුගදනුවලියනන් 61% ක් පමණ කාඩ්පත් මගින් කරනු තබිත (මුතාශ්රැය:

‘Future of Cashless Payments in Singapore’, Frost & Sullivan, Lee, Quah Mei, 2018).

2

දැන් ත කාගේ හර කාඩ්පත් මිලියනය
කාඩ්පත් මිලියනය

21 ක් පමණ ාාවිතගේ පවතී. මීට අමතරව ණය

1.6 ක් පමණ ාාවිතගේ පවතී.

4. ශ්රී  ලංකාව තුළ ගගවීම් කාඩ්පත් විකාශනයාව සහ ද නෙ ගගවීම් කාඩ්පත්වල
සංුතතීන් ප හ දිලි කරන්න.
1986 වර්ෂගේදී ස්වය ක්රීුය ගටතර් යන්්රය (ATM) ශ්රීා ත කාවට හඳුන්වා දී තිගේ.
1989 වර්ෂගේදී වාිජ
ආරම්ා කර

බැ ු විිදන් ශ්රීා ත කාව ුළළ ගක්ර්ඩිට් කාඩ්පත් නිුත් කිරීම

තදී. (මුතාශ්රැය: Payment Bulletin, Q3, 2018)

1994 වර්ෂගේදී POS යන්්රය ගමරට ස්ාාපිත කළ අතර හර කාඩ්පත් මුලියනන්ම ශ්රීා ත කාවට
හඳුන්වා ුවන්ගන් 1997 වර්ෂගේදීය. (මුතාශ්රැය: Payment Bulletin, Q3, 2018)
ෙනුගදනුකරුවන් හට ස්වය ක්රීුය ගටතර් යන්්රයයකින් ගහෝ විුණුම්ගපොළ ගෙවීම්
යන්්රයයක් (POS) තති ස්ාා වතදී තම ගෙවීම් කාඩ්පත් හා සම්බන්ධ පහසුකම්
තබාෙත හැකි අතර 2018 ුළන්ව

කාර්ුළව අවසන් ව

විට ශ්රීා ත කාව ුළළ,

POS යන්්රය - 59,419 ක් සහ
ATM යන්්රය - 4,496 ක් ාාවිතා ගේ.
මීට අමතරව ගෙවීම් කාඩ්පත් හිමිකරුවන් හට අ
උපගයෝගී ගකොටගෙ

ෙනුගදනු ිදුව කළ හැක.

ගගවීම්

නිකුත්

කාඩ්පත්

ිරීමගම්

තර් ාතය ඔස්ගස් ද තම කාඩ්පත්

ක්රිියාවාවලියාවෙ

සම්බන්ත

වන

තයාවතන

ගෙොනවාද ?
ශ්රීා ත කා මහ බැ ුව - බතප්රය නිුත් කිරීගම් අධිකාරිය
බතප්රයතාී  ගස්වා සැපුමම් කරුවන්
5. ගගවීම් කාඩ් නිකුතුවෙ ගහෝ හඳුන්වා දීෙෙ වවසර ගත ුතතුද ? එෙ වවසර ගත
ුතත්ගත් ිරනම් තයාවතනිරන්ද ?
ශ්රීා ත කා මහ බැ ුගවන් අවසර තබාෙත ුමුළය.

3

කාඩ්පත් ගස්වා සැපුමම්කරුගවක් ගතස බතප්රය අයුවම් කිරීමට සුුවසුකම් තබන්ගන්;


බතප්රයතාී  වාිජ



බතප්රයතාී  විගෂිතත බැ ු



ලියනයාපද චි මූතක සමාෙම්



1991 අ ක 25 දර
සහිත

බැ ු

ශ්රීා ත කා විුවලියන ස ගද්ශ්ය ප ත අනුව නිුත් කර

ෙම ුවරකා

2007 අ ක 7 දර



තද බතප්රය

ගස්වා සැපුමම්කරුවන්
සමාෙම් ප ත යටගත් ලියනයාපද චි අක්ගවරළ ගහෝ විගද්ශ්ය

සමාෙමක් හැර, අවම වශ්යගයන් මිලියනය
බැ ුව විිදන් නියම කර

තද ගව

150 කට අඩු ග

ොවු ප්රවාග්ධනධ යක් ගහෝ මහ

ත් ප්රවමාණයකට අඩු ග

ොවු ප්රවාග්ධනධ යක් සහිත

සමාෙම්
6. ශ්රී  ලංකාව තුළ ගගවීම් කාඩ්පත් භාවිතගේදී ද නෙ පවියන ගරගුලාසි
ගෙොනවාද?
ප ත්, ගරගුතාිද හා විධිවිධා


2005 අ ක 28 දර



2009 අක 1 දර

;

ගෙවිම් හා ගේරුම් කිරීගම් පද්ධති ප ත
ගෙවීම් කාඩ්පත් ආශ්රි ත ගස්වා සපයන් න් සඳහා ව

2009 වසගර් නිුත් කර
ෙම

ුවරකා

ආශ්රි ත

ප්රවතිස්ාා ප ය කර


2010 අ ක 1 දර
සඳහා ව

තද අතර 2013 අ ක 1 දර
ගෙවීම්

පද්ධති

ගෙවීම් කාඩ්පත් සහ
ව

නිගයෝෙ

මගින්

තදී.

ගෙවීම් කාඩ්පත් සහ

නිගයෝෙ යටගත් නිුත් කර

විදරත් වාිජ

සඳහා

ගරගුතාිද

ෙම ුවරකා

ආශ්රි ත ගෙවීම් පද්ධතිය

තද ගෙවීම් කාඩ්පත් මගින් ිදුවකර

(e-commerce) ෙනුගදනු අත්පත් කරෙැනීම සඳහා වූ විධිවිධා

.

7. කාඩ්පත් ෙගින් ගනුගදනු ිරීමගම්දී ගනුගදනුකරුවන්ෙ මුහුණ දීෙෙ සිදුවන
වවදානම් සහ ග ෙළු
කාඩ්පත් මගින් ෙනුගදනු කිරීමට යාගම්දී, ව චාකරුවන් විිදන් රහසක අ කය හා
කාඩ්පත් ආශ්රි ත දත්ත ගසොරකම් කිරීගම් හැකියාව තත. පසුගිය කාතගේ වාර්තා වූ
පරිද සැඟවූ කැමරා ගයොදා ගෙ
කියවීගම් උපා ෙ ගයදා ගෙ

ෙනුගදනුකරුවන්ගග්ධන රහසක අ කයන්, කාඩ්පත්

කාඩ්පත් දත්ත ගසොරාෙැනීමක් ිදුවකර තත.

ගමවැනි අවස්ාා මෙහැරීම සඳහා ෙනුගදකරුවන්ගග්ධන විමිදලියනමත් බව අතකාවශ්යක ගේ.
4

කාඩ්පත් ආශ්රි ත ෙනුගදනු කිරිමට යාගම්දී ATM යන්්රයයට සැක කටුමුළ උපා ෙ සවිකර
තත්දැිත බතන්

. එගස් තත් ම් වහාම අදාළ බැ ුව ගවත දැනුම් ගදන් .

හඳු ාෙත ග ොහැකි ගහෝ අ
කාඩ්පත් ගේ

වසර ෙනුගදනුවක් ගහෝ අහිමි වූ ගහෝ අස්ාා ෙත වූ

ම්, එවැනි ිදුවවීම් වහාම අදාළ බැ ුව ගවත දැනුම් ගදන්

.

8. පසුගියාව කාලගේදී, ATM යාවන්්රද ෙගින් මුදල් ලබා ග ීමගම් වංචලාවන් ග න
පුවත්පත්වලින් වාර්තා වුනා. ඒ ග න ප හ දිලි ිරීමෙක් කරන්න. වංචලා වවෙ
කර ග ීමෙ සඳහා ශ්රී  ලංකා ෙහ බ ංකුව විසින් ගගන ඇිය පියාවවර ගෙොනවාද?
ෙනුගදනුකරුවන්ගග්ධන පූර්ණ සුරක්ිතතාාවය සුරැකීම සඳහා ගෙවුම් කාඩ්පත සහ ATM
යන්්රයය ය
ුමුළය.

ගදකම EMV තාක්ෂණගයන් (Europay, Mastercard and Visa) අනූ

මුත් තවමත් සමහර බැ ුවතට අයත් ATM

සක්රීුය වී ග

විය

ාතයන් සම්පුර්ණගයන්ම EMV

ොමැත.

මීට කලියනන් පැහැදළි කළ ආකාරයට EMV සක්රීුය ග
EMV සක්රීුය කාඩ්පත් ෙනුගදනු ආශ්රි තව ිදුවව

ොමැති ATM යන්්රය වලියනන් ිදුවකර

මූතකමය ව චා සඳහා අදාළ බැ ුව

වෙකිව ුමුළ ගේ.
ගමවැනි අවස්ාාවත ිදුවවිය හැකි පාඩු හා සම්පූර්ණ ATM

ාතගේ ිදුවවිය හැකි ව චා

මෙහරවා ෙැනීම සඳහා බැ ුව ගව ත් බැ ු ගිණුම්වලියනන් මුදල් තබාෙැනීගම්
හැකියාව තාවකාලියනකව අත්හිටුවනු තබිත.
තහත ක්ර්මගේදයට අමතරව ඔබගග්ධන කාඩ්පත් ෙනුගදනු
විස්තර ගකටි පිජවිඩ ඔස්ගස් තම ගපෞද්ෙලියනක
ගමම ගකටි පිජවිඩ ගස්වාව මගින් තැගබ

හා සම්බන්ධ තත්කාලී

ෙම ුවරකා යට තබා ෙත හැකිය.

ගතොරුළරු අනුව තම කාඩ්පත ාාවිත කර

ෙනුගදනු ිදුවකර තත්ගත් තමා විිදන් ම ද ය

වෙ අදාළ ගමගහොගත්ම ෙනුගදනුකරුට

නිරීක්ෂණය කළ හැකි ගේ. තමා විිදන් කාඩ්පත ාාවිතා ග

ොකර

අවස්ාාවකදී

එවැනි ගකටි පිජවුඩයක් මගින් එවැනි ෙනුගදනුවක් සම්බන්ධව දැනුවත් වුවගහොත්
ක්ෂිජකව ඊට අදාළ පියවර ගෙ

(කාඩ්පත තාවකාලියනකව අවත ගු කිරිම වැනි) ිදුව ව

හානිය අවම කර ෙැනීමටද ෙනුගදනුකරුවන්ට හැකියාව තත.

5

9. EMV (Europay, Mastercard and Visa) තාක්ෂණයාව යාවනු කුෙක්ද? එයාව විගශ්ෂ
වන්ගන් ඇයි ? එහි වර්ථොන තත්වයාව පිළිබඳව ප හ දිළි කරන්න.
ගමම තාක්ෂණය තුළළත් ගකොට නිේපාදත කාඩ්පත් ුළළ ුඩා තගතක්ගොොනික
පරිපායක් තුළළත් කර තති අතර ඒ මගින් කාඩ්පතට අදාළ ස ගේදී දත්ත ෙබඩා කර
තබිත. EMV තාක්ෂණය පහසුකම් සහිත ගටතර් යන්්රයය මගින් ගමම කාඩ්පත්වත
දත්ත කියවිය හැකි අතර එම ක්රිතයාවලියනය ම්ම්ාක තාක්ෂණය ඔස්ගස් නිේපාදත
සාමා ක කාඩ්පතකට වඩා තහළ ආරක්ෂණ ක්ර්මගේදයක් ඔස්ගස් ිදුවව

බැවින්

කාඩ්පත් දත්ත ගසොරා ෙැනීම උපරිම ගතස සීමා කළ හැකිය.
ගම් ව

විට ිදයලුම ආයත

කාඩ්පත් නිේපාද

තම ෙනුගදනුකරුවන් සඳහා EMV තාක්ෂණගයන් ුමුළ

ය ගකොට නිුත් කරමින් පවති

අතර අදාළ ගටතර් යන්්රය හා

ගෙවුම් ගපොළ ගෙවීම් යන්්රය EMV තාක්ෂණයට තුළළත් කරමින් යාවත්කාලී
කටුමුළවත නිරත ගවමින් පවති

කිරීගම්

බැවින් පද්ධතිය ුළළ තති ිදයලුම කාඩ්පත් ගවත EMV

තාක්ෂණය තුළළත් කිරීමට යම්කිිද කාතයක් ෙතවනු තත.
EMV

තාක්ෂණය

ග

ොමැති

යන්්රයයකින්

කාඩ්පත්

ව චාවක්

ිදුව

වුවගහොත්

පාරිගාෝගිකයා විිදන් අතාාය විඳ දරා ෙත ුමුළ ද?
EMV තාක්ෂණය රහිත ATM යන්්රයයක් මගින් EMV තාක්ෂණය සහිත හා රහිත
කාඩ්පත් මගින් ෙනුගදනු කළ හැක.
EMV තාක්ෂණය සහිත කාඩ්පත් ාාවිතය
EMV තාක්ෂණය සහිත කාඩ්පත් මගින් EMV තාක්ෂණය රහිත ATM යන්්රයයකින් මුදල්
ෙැනීගම්දී ිදුවවිය හැකි ව චාවත වෙකීම ATM යන්්රයය ස්ාාපිත කර

තද බැ ුව

සුළගේ.
EMV තාක්ෂණය රහිත කාඩ්පත් ාාවිතය
EMV තාක්ෂණය රහිත කාඩ්පත් ාාවිතගයන් EMV තාක්ෂණය රහිත ATM මගින් මුදල්
තබාෙැනීගම්දී ිදුවව

ව චා සඳහා වෙකීම කාඩ්පත් නිුත් කළ බැ ුව/ ආයත ය

සුළගේ.
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10. ගගවීම් පද්තියගයාවහි සුරක්ෂිතතාවයාව පිණිසත්, ූලලයම පද්තියගේ ස්ථායිතාව
පිලිබඳවත් වප ස ෙගදනාෙ දතුතතු දෑ සහ පිළිප දියාව ුතතු දෑ කවගර්ද?
කාඩ්පත් මගින් කරනු තබ
ග

ොගපග

ගෙවීම් කටුමුළවතදී තමන්ගග්ධන රහස් අ කය අන් අයට

ගස් ාාවිතා කළ ුමුළ අතර එය වරින්වර ගව ස් කරෙත ුමුළ ය.

එගමන්ම ආරක්ිතත විදරත් පරිපාය සහිත කාඩ් ාාවිතා කිරීම සඳහා ක්රිතයාකළ ුමුළ
අතර, තමන්ගග්ධන

ෙම ුවරකත

අ කය මූතක ආයත

පිජවිඩයක් මගින් තම ෙනු ෙනුගදනුව තහවුරු කර

ගවත තබාදීම මගින් ගකටි

ගතස දැනුම් දය ුමුළය.

සැක කටුමුළ ෙනුගදනු පිළිබඳ නිරුළරු විමිදල්ගතන් පසු විය ුමුළය.

ඒවා

ආයත ගයහි අනුකූතතා නිතධාරී ගවත, මූතක බුද්ධි ඒකකය ගවත සෘජුවම වාර්තා
කළ හැක. ගම් සඳහා ම

ා සහයක් බැ ු සහ මූතක ආයත

ුළළින් ද තබාදීම

අතකවශ්යක ගේ.
11. මුදල් විශුද්ධිකරණයාව යාවනුගවන් වදහස් කරන්ගන් කුෙක්ද?
මුදල් විශුද්ධිකරණය යනු, නීතකානුකූත ග
නීතකානුකූත ග

ොව

ොව

ක්රිතයාවන්ගෙන් උපය

සම්ාවය සැඟවීම සඳහා ිදුවකරනු තබ

තද මුදල් එහි

ක්රිතයාවලියනයිත.

විශුද්ධිකරුවන් ඔවුන්ගග්ධන සාපරාධී මූතාශ්රැයන් සැඟවීම සඳහා නීතකානුකූත ග
අරමුදල් නීතකානුකූත මාධකයන් හරහා යවනු තබ

මුදල්
ොව

අතර, ඒවා නීතකානුකූත වත්කම්

බවට පත් කරිත.
මුදල් විශුද්ධිකරණගේ අදයරයන්
පළමු අදයර - ස්ාා ෙත කිරීම
ගමම ක්රිතයාවලියනගේ ආරම්ාක අදයර ුළළ ිදුවවන්ගන් නීතකානුකූත ග ොව

මාර්ෙයන්

ඔස්ගස් උපයාෙත් අරමුදල්, සාමා කගයන් මූතක ආයත යන් හරහා මූතක පද්ධතිය
ුළළට ගයොමු කිරීමිත. බැ ු ගිණුමකට මුදල් තැන්පත් කිරීම ගහෝ ගකොටස් මිතදී ෙැනීම
ගහෝ රක්ෂණ ගිවිසුම් තති කර ෙැනීම ුළළින් ගමය ිදුවකළ හැකිය.
ගදව

අදයර - තතිරීම

මුදල් විශුද්ධිකරණගයහි ගදව
ග

ොව

අදයර ව

ගමම අදයර ුළළදී ිදුවවනුගේ නීතකානුකූත

මූතාශ්රැ හරහා උපයාෙත් අරමුදල් තැන්පුළ, සුරැුම්පත් ගහෝ රක්ෂණ ගිවිසුම්
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ආදී ගතස මූතක පද්ධතිය ුළළට තුළළත් කිරීගමන් පසුව එහි සාපරාධී මූතාශ්රැයන්
සැඟවීම සඳහා තවුවරටත් එම අරමුදල් ගව

ත් ආයත

ගවත මාරු කිරීම ගහෝ ගව

ත්

වත්කම් බවට පරිවර්ත ය කිරීමිත.
ුළන්ව

අදයර - ඒකාබද්ධකරණය

ඒකාබද්ධකරණය

මින් හඳුන්ව

ුළන්ව

අදයගර් දී ිදුවවන්ගන් අරමුදල් නීතකානුකූත

අ ශ්යයන්ට ගයොමු කිරීමිත. නිෂචත ගද්පළ, සුරැුම්පත්, අග

ුත් මූතක වත්කම් ගහෝ

ගමෝටර් රා, මැිජක් ගහෝ ස්වර්ණාාරණ වැනි සුගඛෝපගාෝගී ාාේඩ මිතදී ෙැනීම
ුළළින් ගමම ක්රිතයාවන් ිදුව කරිත.
මුදල් විශුද්ධිකරණයාවෙ වදාළ ූලලික ව රදි (සාපරාධී ූලලාශ්රියාවන්) ගකටිගයාවන්
දක්වන්න.
පහත න තික ග

ොව

මාර්ෙයන්ගෙන් උපය

මුදල්, මුදල් විශුද්ධිකරණයට අදාළ

මූලියනක වැරද ගතස දැක්විය හැකිය.


මත්්රවවක

ාවාරම



පුද්ෙත/මිනිස්



ව චා සහ දූෂණ



අවි ආුමධ



බැ ු ප ගත් 83 (ත ) වෙන්තිය උල්ත ෙ



ළමිතන්ට එගරහි වැරද



මරණීය දේඩ ය ගහෝ වසර පහකට වැඩි ිදර දේඩ ය හිමිව

ාවාරම

ාවාරම
ය කිරීම

ඕ ෑම වරදක්

12. මුදල් විශුද්ධිකරණ කාර්යාවයාවන් ූලලයම පද්තියයාවෙ ඇිය කරනු ලබන බලපෑෙ
කුෙක්ද? ඒ පිළිබඳව වප ස ලිරලිෙත් වියාව ුතත්ගත් ඇයි?


මුදල් විශුද්ධිකරණය/ ්රයස්තවාදයට අරමුදල් සැපීමම වකාප්ත වීම ුළළින් මූතක
පද්ධතිගේ ස්ාාවර ාාවයට අහිතකර බතපෑම් තති කරිත.



අන්තර් ාතික වශ්යගයන් ක්රිතයාත්මක ව

මූතක ආයත , මූතක ගවගළඳගපොළවල්

සමඟ සම්බන්ධතා තති කරෙැනීම අපහසු ගේ.


සමා ීමය වශ්යගයන් තතිව

අයහපත් බතපෑම් මත මූතක පද්ධතියට තතිව

බතපෑම්
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මූතක ආයත වතට තනි තනිවත්, මූතක පද්ධතිය ගතස ගපොුවගේත් ිදුවවිය හැකි
කීර්ති



ාමයට හානි ිදුවවීම්

ාතකන්තරව ශ්රීා ත කාගේ කීර්ති

ාමයට බතපෑම් තතිවීම ුළළින්

ාතකන්තර මූතක

මධකස්ාා යක් ගතස කටුමුළ කිරීමට ග ොහැකි වීම.


විගද්ශ්ය ආගයෝ

ආකර්ශ්ය

ය කර ෙැනීගම්දී තතිව

ෙැටළු

13. ූලලයම බුද්ධි ඒකකයාව යාවනුගවන් වදහස් කරන්ගන් කුෙක්ද? ගෙෙ ූලලයම බුද්ධි
ඒකක ස ෙවිෙෙ පිහිටුවා ඇත්ගත් ෙහ බ ංකුවලෙ සම්බන්තවද ?
ගලොව ඇිය වනිකුත් ූලලයම බුද්ධි ඒකකයාවන් වර්ග ගෙොනවාද?
මූතක බුද්ධි ඒකකය යනු,
(අ) සැකකටුමුළ ෙනුගදනු වාර්තා, (ආ) මුදල් විශුද්ධිකරණය, ඒ ආශ්රි ත මූලියනක වැරද සහ
්රයස්තවාදයට මුදල් සැපීමම සම්බන්ධ ගතොරුළරු තබා ෙන් ා සහ ඒවා විෂගල්ෂණය
කර එම විෂගල්ෂණයන්ගග්ධන ප්රවතිලත ගබදාහැරීම සඳහා ව
මූතක බුද්ධි ඒකකයන් පිහිටුවීගම් දී ප්රවධා

ාතික මධකස්ාා යකි.

කාරණා කිහිපයක් සැතකිල්තට ෙනී: මුදල්

විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීගම් සහ ්රයස්තවාදයට මුදල් සැපීමම මැඩපැවැත්වීගම් නීති,
පවත් ා නීති ක්රිතයාත්මක කිරීම සහ මූතක ගතොරුළරු තබා ෙැනීම, තක්ගස්රු කිරීම
සඳහා වූ ආයත යක අවශ්යකතාවය, ඒවා අතර ගේ.
තතැම් රටවත පමණක් මහ බැ ුවට අනුබද්ධිතව පිහිටුවා තත.
උදාහරණ ගතස ශ්රීා ත කාව, මැගල්ිදයාව, පිලියනපී ය
ගලොව ඇිය වනිකුත් ූලලයම බුද්ධි ඒකකයාවන් වර්ග ගෙොනවාද?
වධිකරණ තකෘියයාව: රගට් අධිකරණ පද්ධතියට අනුබද්ධ ආයත යක් ගතස
පිහිටුවීම.
ීමියයාව ක්රිියාවාත්ෙක ිරීමගම් තකෘියයාව: දැ ට පවත් ා නීතිය ක්රිතයාත්මක කිරීගම්
ක්ර්මගේදයන් සමෙ මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීම සඳහා වූ ක්ර්මගේදයන් ක්රිතයාත්මක
කිරීම.
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පරිපාලන තකෘියයාව: මූතක අ ශ්යගයන් ගතොරුළරු තබා ෙන් ා සහ ඒවා සම්බන්ධ
කටුමුළ කරනු තබ

මධකෙත, ස්වාධී , පරිපාත

අධිකාරියක් ගතස පිහිටුවීම.

ගදමුහුන් තකෘියයාව: ගමහිදී මූතක බුද්ධි ඒකකය ගහළිදරේ කිරීගම් අතරමැදගයු
ගතස ගමන්ම අධිකරණ සහ නීතිය ක්රිතයාත්මක කිරීගම් ආයත

සමෙ සම්බන්ධව

කටුමුළ කරිත.
14. ්රදස්තවාදයාව සඳහා වරමුදල් ස පයීෙ යාවනුගවන් වදහස් කරන්ගන් කුෙක්ද?
්රයස්තවාදයට අරමුදල් සැපීමම යනු, ඕ ෑම ආකාරයක ්රයස්තවාදී ක්රිතයාවක් සඳහා
මූතකමය ආධාර සැපීමම ගහෝ ්රයස්තවාදී ක්රිතයාවක් සඳහා දරිෙැන්වීම, සැතසුම් කිරීම
ගහෝ එවැනි ක්රිතයාවක නිරත වීමිත. ්රයස්තවාදී ක්රිතයා සඳහා ආධාර දීමට ගයොදා ෙන් ා
අරමුදල්

නීතකානුකූත

මූතාශ්රැවලියනන්

ගදආකාරගයන්ම උත්පාද

ගහෝ

සාපරාධී ක්රිතයාකාරකම්වලියනන්

ගහෝ

එම

ය විය හැක.

ගම් මගින් ආර්ථික මර්මස්ාා වතට ප්රවහාර එල්ත කිරීම ුළළින් ආර්ථික ස්ාාිතතාවයට
දරුණු පහරක් එල්ත ගේ.
උදාහරණ ගතස, 1996 මහ බැ ු ගබෝම්බ ප්රවහාරය, 2001/09/11 තමරිකාගේ ගවගළඳ
මධකස්ාා යට එල්ත වූ ප්රවහාරය
15. මුදල්

විශුද්ධිකරණයාව

හා

්රදස්තවාදයාවෙ

වරමුදල්

ස පයීෙ

ව ල ක්වීෙ

සම්බන්තව ශ්රී  ලංකාගේ පවියන වරමුදල් ස පයීෙ ෙ ැප ව ත්වීගම් තනියක
රාමුගේ පවියන ීමිය ගෙොනවාද?
ශ්රීා ත කාගේ මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීගම් හා ්රයස්තවාදයට අරමුදල් සැපීමම
මැඩපැවැත්වීගම් න තික රාමුව ප ත් 3 කින් සමන්විත ගේ.
(අ) 2005 අ ක 25 දර
-

2011 අ ක 41 දර
(ස ගශ්යෝධ

-

්රයස්තවාදයට අරමුදල් සැපීමම මැඩපැවැත්වීගම් සම්මුති ප ත.

) ප ත.

2013 අ ක 3 දර
(ස ගශ්යෝධ

්රයස්තවාදයට අරමුදල් සැපීමම මැඩපැවැත්වීගම් සම්මුති

්රයස්තවාදයට අරමුදල් සැපීමම මැඩපැවැත්වීගම් සම්මුති

) ප ත.

(ආ) 2006 අ ක 5 දර

මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීගම් ප ත.
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2011 අ ක 40 දර
(ත) 2006 අ ක 6 දර

මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීගම් (ස ගශ්යෝධ

) ප ත.

මුදල් ෙනුගදනු වාර්තා කිරීගම් ප ත.

16. මුදල් විශුද්ධිකරණ කෙුතතු සම්බන්තගයාවන් ශ්රී  ලංකාවෙ තනිව කෙුතතු කළ
ගනොහ ිර වතර ජාතයමන්තර වශගයාවන් සහගයාවෝගිතා ගගොැනඟා ග ීමෙ
ගෙන්ෙ වර්තනයාව කරග ීමම් ඉතාෙ වවශයමයාව. ගෙහිදී වපගේ

කාර්යාවභාරයාව

සහ වප විසින් ගගන ඇිය ක්රිියාවාොර්ග කවගර්ද?
මුදල් විශුද්ධිකරණ කටුමුළ වැළැක්වීම සඳහා
මූතක බුද්ධි ඒකකය අත්වැල් බැඳගෙ

ාතකන්තර ආයත

රාශියක් සමඟ

ිදටී. ගම් අතර මූතක කාර්ය සාධක බතකාය,

මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ ආිදයා ශ්යාන්තිකර කතාපීය කේඩායම ප්රවධා
ෙනිිත. මීට අමතරව එක්සත්
අරමුදත සහ ආිදයානු ස වර්ධ

ාතීන්ගග්ධන ස විධා ය, ගතෝක බැ ුව,

ාතකන්තර මූතක

බැ ුව සමෙ ද කටුමුළ කරනු තැගේ.

ගෙවීම් සහ පියවීම් කටුමුළ සම්බන්ධව
කටුමුළ කර

තැ ක්

ාතකන්තර ආයත

සමෙ තතා සමීපව

අතර විගෂෂගයන් SEACEN සාමියක රටවල් 19 ක් සමෙ දැනුම ුලවමාරු

කරෙනු තබිත.
මීට අමතරව SAARCFINANCE ගමන්ම SAARC payment Council (SPC) යටගත් තති රටවල්
සහ රටවල් 9 ක් සම්බන්ධ වී ස්ාාප ය කර තති ආිදයානු නිෂකාෂණ ස ෙමගේ (ACU)
නිගයෝියතයන් සමෙ එක්ව සහගයෝගීතාවයක් ගෙොඩ ඟා ගෙ

තත.

ූලලයම කාර්යාව සාතක බලකායාව යාවනු කුෙක්ද?
මූතක කාර්ය සාධක බතකාය යනු G7 සාමාියක රටවත අමාතකවරුන් විිදන් 1989 වසගර්
දී පිහිටුවාෙන් ා තද අන්තර්-රා ක ස විධා යකි.

මූතක කාර්ය සාධක බතකාගේ

අරමුණු වන්ගන්, මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීම හා ්රයස්තවාදයට මුදල් සැපීමම
වැළැක්වීමට ගමන්ම මූතක පද්ධතිගේ ඒකාග්රමතාවය හා සම්බන්ධ අග

ුත් අවදා ම්

මෙ හරවා ෙැනීම සඳහා ප්රවමිති සකස් කිරීම හා නීතිමය, නියාම

හා ගමගහුමම්

ක්රිතයාමර්ෙ ලතදාීම ගතස ක්රිතයාත්මක කිරීම ප්රවවර්ධ

ය කිරීම ගේ.

වර්තමා ගේ දී, සාමාියකයන් 38 ක් සහ කතාපීය නිරීක්ෂණ ආයත
ස විධා

9 ක් මූතක කාර්ය සාධක බතකායට අයත් ගේ.
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හා නිරීක්ෂණ

මුදල් විශුද්ධි කරණයාව පිලිබඳ තසියාවා ශාන්ියකර කලාපීයාව කණ්ැායාවෙ යාවනු
කුෙක්ද?
1997 දී ස්ාාප ය කර

තද මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ ආිදයා ශ්යාන්තිකර කතාපීය

කේඩායම, මූතක කාර්ය සාධක බතකාගේ විශ්යාතතම කතාපීය නිරීක්ෂණ ආයත යිත.
වර්තමා ගේ රටවල්

41 ක්

හා නිරීක්ෂණ ස විධා

කිහිපයක් ගමම

විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ ආිදයා ශ්යාන්තිකර කතාපීය කේඩායගම් සාමියකයන් ව

මුදල්
අතර

ශ්රීා ත කාව එහි ආරම්ාක සාමාියකගයකි. එහි මූලියනක කාර්යාාරය වනුගේ මූතක කාර්ය
සාධක බතකාගේ නිර්ගද්ශ්යවතට කතාපීය රටවල් දක්ව

අනුකූතතාවය නිරීක්ෂණය

කිරීමිත.
17. මුදල් ගනුගදනු වාර්තා ිරීමගම් පනතෙ වදාළ වන තයාවතන කවගර්ද ?
(අ) මූතක වකාපාරවත නියැලී ිදටි

ආයත

උදා:- බතප්රයතාී  බැ ු, මූතක ආයත , ගකොටස් තැරැේකරුවන්, රක්ෂණ සමාෙම්,
මුදල් මාරු කරන් න්, මුදල් ගහෝ වටි
(ආ)

ම්කර

තද මූතකමය ග ොව

උදා:- කැිදග

ාකම් පැවරීම් ගස්වා සපයන් න්.

වකාපාර හා වෘත්තීන්වත නියැලී ිදටි

ආයත .

ෝ, නිෂචත ගද්පළ ගවගළඳුන්, මැිජක් හා ස්වර්ණාාරණ ගවගළඳුන්,

නීතිඥයන්, ෙණකාධිකාරීවරුන්, ාාර ගහෝ සමාෙම් ගස්වා සපයන් න්.
18. ස කකෙුතතු වාර්තාවක්/ගනුගදනුවක් යාවනු කුෙක්ද?
සැක කටුමුළ වාර්තාවක් යනු මුදල් විශුද්ධිකරණය, ්රයස්තවාදයට මුදල් සැපීමම ගහෝ
අදාළ ගව

ත් ඕ ෑම සාපරාධී වරදක් හා සම්බන්ධ ෙනුගදනුවක් යැිත සැක කිරීමට

සාධාරණ ගේුළ තති අවස්ාාවක ගෙොනු කර

වාර්තාවකි. ිදුව කළ ෙනුගදනුවක් ගහෝ

ෙනුගදනු කිරීමට තැත් කිරීමක් සැක කටුමුළ ෙනුගදනු යන් ට තුළළත් විය හැකිය.
මුදල්

ෙනුගදනු

වාර්තා

කිරීගම්

විශුද්ධිකරණය/්රයස්තවාදයට

මුදල්

ප ගත්
සැපීමම

7

ව
හා

වෙන්තියට
අදාළ

ඕ ෑම

අනුව,

මුදල්

ෙනුගදනුවක්

සම්බන්ධගයන් සාධාරණ සැකයක් තති ඕ ෑම ආයත යක් විිදන් සැක කටුමුළ
ෙනුගදනු වාර්තාවක් තදරිපත් කරනු තැබිය ුමුළය.

12

ආයත ය යන්ග න්, යම් මූතක

ේයාපාරයක ගහෝ
කරගෙ

යනු තබ

ම් කර

තද මූතක ග

ොව

වකාපාරයක නිරත වූ ගහෝ ඒවා

යම් තැ ැත්ගතක් ගහෝ පුද්ෙත මේඩතයක් අදහස් ගේ.

ිදයලු සැක කටුමුළ ෙනුගදනු වාර්තා අධකක්ෂ, මූතක බුද්ධි ඒකකය ගවත ගයොමු කළ
ුමුළය. වාර්තා කරනු තබ

ිදයලුම සැක කටුමුළ ෙනුගදනුවත රහසකාාවය සුරැකීමට

මූතක බුද්ධි ඒකකය බැදී ිදටී.
මහ

පැමිිජලියන ගතස වාර්තාකරණ සැක කටුමුළ ෙනුගදනු වාර්තා සද්ාාවගයන්

ිදුවකළ ුමුළ අතර (Good Faith) අවශ්යක ිදයලු ගතොරුළරු තබාදය ුමුළ අතරම නිර් ාමික
ග

ොවිය ුමුළය.

19. ූලලයම කාර්යාව සාතක බලකායාව ෙගින් නිකුත් කර ඇිය වර්ගීකරණයාවන්
කවගර්ද?

එයාව

වප

රෙ

ගකගරහි

බලපාන

තකාරයාව

-

එෙ

වයාවහපත්

ගල්ඛනගයාවන් වප රගෙහි නෙ ඉවත් කරගත හ ිර තකාරයාව
මූතක කාර්ය සාධක බතකාය මගින් නිුත්කර තති වර්ගීකරණයන් පහත පරිද ගේ.
අ) මුදල් විශුද්ධිකරණය හා ්රයස්තවාදයට අරමුදල් සැපීමමට අදාළව ක්රිතයාත්මක ගවමින්
පවති

සහ සැතකිය ුමුළ මට්ටගම් අවදා ම්වලියනන්

ාතකන්තර මූතක පද්ධතිය

ආරක්ෂා කරෙැනීම උගදසා ප්රවති පියවර ෙන් ා ගතස මූතක කාර්ය සාධක බතකාය
විිදන් එහි සාමාියකයන් සහ ගසසු රටවතට දැනුම් දී තති රටවල් - අසාුව ගල්ඛ

ෙත

රටවල් (Black List)
තුළළත් රට: ගකොරියානු ප්රව ාතාන්්රිටක

ර යඑ

ම් උුළරු ගකොරියාව

ආ) එම රටවත අවදා ම් තත්ත්වයන්ට සමානුපාතිකව නිිද ප්රවබත (enhanced due
diligence) ක්රිතයාමාර්ෙ ෙැනීම සඳහා මූතක කාර්ය සාධක බතකාය විිදන් එහි
සාමාියකයන් හා ගසසු රටවතට දැනුම් දී තති රටවල් - තද අළු ගල්ඛ ය (Dark Gray List)
තුළළත් රට: තරා ය
ත) අග

ුත් ්රවවීලතතා තති අධීක්ෂණය කරනු තබ

රටවල් - ගෙෝලීය වශ්යගයන් මුදල්

විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීගම්/්රයස්තවාදයට මුදල් සැපීමම මැඩපැවැත්වීගම් අනුකූතතාව
පිළිබඳ ක්රිතයාවලියනය වැඩිදුමණු ගවමින් පවති
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රටවල්. - අළු ගල්ඛ ය (Gray List)

තුළළත් රටවල් : බහමාස්, ගබොට්ස්වා ා, කාම්ගබෝ ය , තතිගයෝපියාව, ඝා ාව,
පකිස්ාා ය, සර්බියාව, ශි ත කාව, ිදරියාව, ට්රි නිඩෑඩ් සහ ගටොබැගෙෝ, ටිුමනීිදයාව,
ගේම ය.
ගමම තත්ත්වය අප රටට බතපාන්ගන් ගකගස්ද?


ාතකන්තර බැ ු කටුමුළ සඳහා බතපෑම් තතිවීම තුළළු විගද්ීලය බැ ු ශ්රීා
තා කීය බැ ු සමෙ මූතක සම්බන්ධතා සීමා කිරිම.



ශ්රීා තා කීය ෙනුගදනුකරුවන් හා මූතක ආයත

ාතකන්තර වශ්යගයන් ෙනුගදනු

ිදුව කිරීගම්දී අමතර විචක්ෂණ ක්රිතයාපටිපාටිවතට යටත් වීම.



ාතකන්තර ණයෙැනීම්වතදී තහළ පිරිවැයක් දැරීමට ිදුවවීම.
රටක් වශ්යගයන් කීර්ති ාමයට ව

හානිය

එෙ වයාවහපත් ගල්ඛනගයාවන් වප රගෙහි නෙ ඉවත් කරගත හ ිර තකාරයාව
අළු ගල්ඛ ගයන් තවත් වීම පියවර 2ක් යටගත් ිදුවගේ.
මූතක කාර්ය සාධක බතකාය විිදන් තබාුවන් ක්රිතයාකාරී සැතැස්ම නියමිත කාතසීමාව
ුළළ සාර්ාකව අවසන් කිරීම.
එම ක්රිතයාකාරී සැතැස්ම ක්රිතයාත්මක කිරීම සඳහා ශ්රීා ත කාගේ විවිධ ආයත
ගෙ

තති

ක්රිතයාමාර්ෙවත

ශ්යකකතාවය

තෙීමම

සඳහා

විගද්ීලය

විිදන්

පසුවිපරම්

කේඩායමක් 2019 මැිත මාසගේ ශ්රීා ත කාවට පැමිණීමට නියමිතය.
එම පසුවිපරම් කේඩායම තබා ගද

වාර්තාව 2019 ජුනි මාසගේ පැවැත්ගව

කාර්ය සාධක බතකාගේ සැිදවාරයට තදරිපත් කර

මූතක

අතර ශ්රීා ත කාව අළු ගල්ඛ ගයන්

තවත් කිරීම සම්බන්ධ නිර්ණය එහිදී ෙනු තබිත.
20. ුතගරෝපා සංගෙගේ වර්ගීකරණයාව සහ එහි වයාවහපත් බලපෑම්
මූතක කාර්ය සාධක බතකාය විිදන් ශ්රීා ත කාව අළු ගල්ඛ යට තුළළත් කිරීමත් සමඟ
ුමගරෝපා ස ෙමය විිදන් ශ්රීා ත කාව අසාුවගල්ඛ

ෙත කර

තදී.

මූතක කාර්ය සාධක බතකාගේ ගමන් රටවල් වර්ගීකරණය ුමගරෝපා ස ෙමය විිදන්
ගකොටස් කීපයක් යටගත් ිදුවකර

අතර මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළක්වීමට හා

්රයස්තවාදයට මුදල් සැපීමම මැඩපැවැත්වීමට අදාළ ක්රිතයාමාර්ෙ ුවර්වත යැිත හැගඟ
ිදයලුම රටවල් එකම ගල්ඛ යක වර්ගීකරණ ිදුව කරනු තබිත.
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ුමගරෝපා ස ෙමය ශ්රීා ත කාව වර්ගීකරණය කිරීම ුළළින් තතිවූ බතපෑම මූතක කාර්ය
සාධක බතකාය විිදන් අළු ගල්ඛ
තතැම් ුමගරෝපීය මූතක ආයත

ෙත කිරීගම්දී තති වූ බතපෑමට සමා
ශ්රීා ත කාගේ මූතක ආයත

ව

අතරම

සමඟ ෙනුගදනු කිරීගම්

ිදමාවන් පැණවීම අමතර බතපෑමක් ගතස දැක්විය හැකිය.
ගම් සඳහා ගගන ඇිය ක්රිියාවාොර්ග
මූතක කාර්ය සාධක බතකාගේ අළු ගල්ඛ ගයන් ශ්රීා ත කාව තවත් වීමත් සමඟ ුමගරෝපා
ස ෙමගේ රටවල් වර්ගීකරණගයන් ශ්රීා ත කාව තවත් කිරීම පිළිබඳව ුමගරෝපා ස ෙමය
විිදන් සතකා බතනු තති බව අගප්ක්ෂා ගකගර්.
21. ගෙෙ කරුණු සම්බන්තගයාවන් ද නෙ පවියන තත්ත්වයාව පිළිබඳව සෑහීෙකෙ
පත්ගවනවාද?
ගම් සම්බන්ධගයන් අවශ්යක කර

නීතිමය රාමුව හා ආයතනික රාමුව ශ්රීා ත කාව ුළළ

ස්ාාපිත කර තති අතර මූතක බුද්ධි ඒකකය ිදයළු ආයත

සමෙ සහගයෝෙගයන් කටුමුළ

කරිත. ඒ පිළිබඳව අවශ්යක දැනුවත් වීගම් වැඩසටහන් නිරන්තරගයන් ිදුව කරිත.
මූතක කාර්ය සාධක බතකාය, අප විිදන් ගෙ

තති පියවර පිළිබඳව සෑහීමකට පත්වී තති

අතර න තික අනුකූතතාවය ුළළින් ශ්රීා ත කාව ගබොගහෝ තදරියට පැමිණ තත.
(මූතක කාර්ය සාධක බතකාගේ නිර්ගද්ශ්ය 30කට ආසන්

ප්රවමාණයකට ශ්රීා ත කාව

අනුකූතතාවය දක්වා තත)
ගකගස් ගවතත්, මූතක බුද්ධි ඒකකය ගතස දැ ට ගෙ
පත්ව

තති ක්රිතයාමාර්ෙ පිළිබඳව සෑහීමකට

අතරම ඒවා තවුවරටත් පුළුල් කිරීමට අප බතාගපොගරොත්ුළ ගේ. ගමහිදී

තාවගග්ධන දැනුවත් වීම අතකවශ්යක ගේ.
ගෙවීම් සහ පියවීම් පද්ධතිය අවදා ම්වතට මුුලණ දය හැකි ව
තති අතර එය අග

ුත් දුමණු රා කයන් හා සැසගඳ

පරිද

වීකරණය කර

මට්ටමක පවතී. එගමන්ම එම

පද්ධතිගේ සුරක්ිතතතාව ගමන්ම බැ ු ෙනුගදනු සුරක්ිතත කිරීම සඳහා අවශ්යක ිදයලුම
පියවරයන් මූතක ආයත
පිළිපැදීම අවශ්යක ව

ගවත දැනුම්දී තත. ගමහිදී නිිද පරිද අදාළ සුරක්ිතත පියවරයන්

අතර ෙනුගදනුකරුවන් ද වඩාත් විමිදලියනමත් ආකාරගයන් කටුමුළ

කිරීම ුළළින් තති විය හැකි අවදා ම් අවම කර ෙත හැකි වනු තත.
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එමගින් බැ ුවත ගමන්ම මුදල් පද්ධතිගයහි ද ආරක්ෂාව සුරක්ිතත කරෙත හැකි වනු
තත.
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