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මූල්ය කාර්ය සාධක බල්කාය ශ්රී ල්ාකාව ු ල වනයනවයන්න තවත් කරයි. 

 

මුදල් විශුද්ධධි රණය වැළැක්සීම සහ ත්ර්තවාදය  මුදල් සැපීම මැඩපැවැත්වීම 

සේබන්ධකයන් ක ෝලීය ප්රතිපත්වති සේපාද යා වයකයන් ්රියා  රන මූකය  ාර්ය සාධ  

බක ාය විසින්, “අළු කල්ඛනය” කකස හඳුන්වනු කබන මූකය  ාර්ය සාධ  බක ාකේ 

අනුකූකතා කල්ඛනකයන් ශ්රී කා ාව තවත්ව  රන ක.    2019 ඔක්සකතෝබර් 13 සි  18 දක්සවා 

පැරීසිකේ පැවති මූකය  ාර්ය සාධ  බක ාකේ සැසිවාරකේ .  කමම තීරණය  නු කැබිණි   

 

මුදල් විශුද්ධධි රණය වැළැක්සීම සහ ත්ර්තවාදය  මුදල් සැපීම මැඩපැවැත්වීකේ සඵකතාව 

සේබන්ධව ශ්රී කා ාව කබා ඇති ප්ර තිය ඇ ීම සඳහා මූකය  ාර්ය සාධ  බක ාකේ 

ජාතයන්තර සහකයෝීතතාව ිළිබබඳ සමාකකෝනන  ්ඩායම  International Cooperation Review 

Group – ICRG) විසින් ශ්රී කා ාව සමාකකෝනනය  කක්ස කිරීම  නියමිත බව 2016 ඔක්සකතෝබර් 



මාසකේ .  මූකය  ාර්ය සාධ  බක ාය විසින් ශ්රී කා ාව  දැනුේ කදන ක.     සා ච්ඡා සහ 

ප්ර ති සමාකකෝනන වාර්තා කිහිපය   පසුව, ජාතයන්තර සහකයෝීතතාව, අීක්ෂණය, 

නනති  පුද්ධ කයන් හා විධිවිධාන සහ නයෂ්ටික  අවි වයාප්තියතිය ිළිබබඳ තකක්ස  ත 

මූකය සේබාධ   උතුරු ක ාරියාව සහ තරානය  අදාළ) යන  රුණු 4 සේබන්ධව 

ශ්රී කා ාව ප්රමාණවත්ව ප්ර තියක්ස අත්ව  ර ක න කනාමැති බව මූකය  ාර්ය සාධ  බක ාය 

විසින් ශ්රී කා ාව  දැනුේ කදන ක.    එහි ප්රතිඵකයක්ස කකස, 2017 වසකර් ඔක්සකතෝබර් මස 

පැවති මූකය  ාර්ය සාධ  බක ාකේ සැසිවාරකේ . , ශ්රී කා ාව මුදල් විශුද්ධධි රණය 

වැළැක්සීම සහ ත්ර්තවාදය  මුදල් සැපීම මැඩපැවැත්වීකේ ක්රකමෝපායවක දුර්වකතා සහිත 

ර ක්ස කකස මූකය  ාර්ය සාධ  බක ාකේ අනුකූකතා කල්ඛනකයහි කැයි්තු ත  රන කද 

අතර, එම දුර්වකතා මඟ හරවා  ැනීම සඳහා ්රියාත්වම   ළ යුතු  ාක රාමුව   ය කත්ව 

වූ ්රියා ාරී සැකැ්මක්ස ශ්රී කා ාව  කබා කදන ක.    කමම කැයි්තු ත විකමන් පසුව, මූකය 

බුද්ධධි ඒ  ය අකනකුත්ව පාර්්ව රුවන් සමඟ එක්සව මූකය  ාර්ය සාධ  බක ාය විසින් 

කබාදුන් ්රියා ාරී සැකැ්ම නි්ිත  ාක රාමුව තුළ ්රියාත්වම  කිරීම සඳහා 

ඵකදාී ිළයවර  න්නා ක.    

 

2019 කපබරවාරි මාසකේ පැවති මූකය  ාර්ය සාධ  බක ාකේ සැසිවාරකේ . , ශ්රී කා ාව 

සිය ්රියා ාරී සැකැ්ම සේූර්ණ  ර ඇති බව මූකය  ාර්ය සාධ  බක ාය විසින් මූලි ව 

නිර්ණය  රන කද අතර, මුදල් විශුද්ධධි රණය වැළැක්සීම සහ ත්ර්තවාදය  මුදල් සැපීම 

මැඩපැවැත්වීකේ ප්රතිසා් රණ ්රියාත්වම  කිරීම අරඹා ඇති බව  සහ එම   යුතු 

තිරසාර මට් මින් පවත්වවාක න යනු කබන බව ද, එකමන්ම අනා තකේ .  එම  ාර්යයන් 

තිරසාරව ්රියාත්වම  කිරීම සඳහා අතයවයය කද්ධයපාකන  ැපීම පවතින බව  ද තහවුරු 

කිරීම සඳහා එතැන් පරී්ෂාවක්ස නිර්කද්ධය  රන ක.     ක ක් වුවද, 2019 අකේල් 21 දින සිදු 

වූ පා්කු තරිදා ප්රහාර කේතුකවන් 2019 මැයි මස  කයෝජිත එම එතැන් පරී්ෂාව  ල් 

දැමීම  සිදුවිය    ක ක් වුවද, සමාකකෝනන  ්ඩායම විසින්, සැප්තියතැේබර් 16 සි  17 දක්සවා 

 ාකය තුළ, ්රියා ාරී සැකැ්ම ්රියාත්වම  කිරීකේ ප්ර තිය ඇ ීම සිදු  රන ක.    

සමාකකෝනන  ්ඩායම, තන්දියාව  සම-මුකසුන), ඕ්කේලියාව, බා කාකද්ධයය, ජපානය 

යන ර වක නිකධාරීන් සහ මුදල් විශුද්ධධි රණය ිළිබබඳ ආසියා යාන්ති ර  ්ඩායකේ 

කල් ේ  ාර්යාකකේ නිකධාරීන්ක න් සමන්විත වූ අතර, ඔවුන් මුදල් විශුද්ධධි රණය 

වැළැක්සීම සහ ත්ර්තවාදය  මුදල් සැපීම මැඩපැවැත්වීකේ ්රියාමාර්  සඵකදාීව 

්රියාව  නාවා ඇත්වද යන්න ඇ ීම සඳහා කපෞද්ධ ලි  අායය ඇතුළු අදාළ 



පාර්්ව රුවන් සම  සේමුඛ සා ච්ඡා පවත්වවන ක.    තවද, තදිරිය ත්ව මුදල් 

විශුද්ධධි රණය වැළැක්සීම සහ ත්ර්තවාදය  මුදල් සැපීම මැඩපැවැත්වීකේ ්රියාමාර්  

තිරසාර මට් මින් ්රියාත්වම  කිරීම සඳහා අතයවයය තහළ මට් කේ කද්ධයපාකන  ැපීම 

පවතින බව  සහති  ීම සඳහා සමාකකෝනන  ්ඩායම,  රු මුදල් ඇමති මා ක 

සමරීර මහතා සම ද සා ච්ඡා පවත්වවන ක.   

 

2019 ඔක්සකතෝබර් මස පැවති මූකය  ාර්ය සාධ  බක ාකේ සැසිවාරකේ . , ශ්රී කා ාව කබා 

ඇති ප්ර තිය ිළිබබඳ සමාකකෝනන  ්ඩායකේ නිර්කද්ධය සා ච්ඡාව  බඳුන්  රන කද 

අතර, එහි.  ශ්රී කා ාව අළු කල්ඛනකයන් තවත්ව කිරීකේ තීරණය  සියලු සාමාජි යන් 

අනුමැතිය පළ  රන ක.    මූකය  ාර්ය සාධ  බක ාය විසින් අළු කල්ඛනකයන් තවත්ව කිරීම 

ශ්රී කා ාව  ආර්ි මය සහ මූකයමය වයකයන් හිත ර බකපමමක්ස ඇති  රනු ඇතැයි 

අකප්තිය්ෂා  කර්    මූකය  ාර්ය සාධ  බක ාය විසින් කබා දුන් ්රියා ාරී සැකැ්ම ්රියාව  

නැාීම කමකහයවනු කැබුකේ, මුදල් විශුද්ධධි රණය වැළැක්සීම සහ ත්ර්තවාදය  මුදල් 

සැපීම මැඩපැවැත්වීම ිළිබබඳ ජාති  සේබන්ීක රණ  මිටුකේ සභාපති වයකයන් ්රියා 

 රන ශ්රී කා ා මහ බැාකු අධිපතිතුමන් සහ මූකය බුද්ධධි ඒ  කේ නිකධාරීන් විසිනි   

 

මූකය  ාර්ය සාධ  බක ාකේ ්රියා ාරී සැකැ්ම නියමිත  ාක රාමුව තුළ සේූර්ණ කිරීම 

සඳහා සියලු පාර්්ව රුවන් විසින් දැක්සවූ  ැපීම සහ සහකයෝ ය මූකය බුද්ධධි ඒ  ය 

විසින් වික්ෂකයන් අ ය  රනු කබන අතර, මුදල් විශුද්ධධි රණය වැළැක්සීම හා 

ත්ර්තවාදය  මුදල් සැපීම මැඩපැවැත්වීකේ ්රියාමාර් , ර  තුළ ඵකදාී කකස ්රියාත්වම  

කිරීම තවදුර ත්ව යක්සතිමත්ව කිරීම සඳහා සියලු පාර්්ව රුවන්කේ සහකයෝ ය මූකය බුද්ධධි 

ඒ  ය කවත තදිරිය ත්ව කැකබනු ඇතැයි අකප්තිය්ෂා ක කර්   

 

මූකය  ාර්ය සාධ  බක ාය විසින් ශ්රී කා ාව ිළිබබඳව  රන කද සේූර්ණ ප්ර ායය පහත 

පරිදි කේ;  

 

මුදල් විශුද්ධධි රණය වැළැක්සීම සහ ත්ර්තවාදය  මුදල් සැපීම මැඩපැවැත්වීකේ තන්ත්රය 

වැඩිදියුණු කිරීකමහි කා ශ්රී කා ාව කබා ඇති සැකකිය යුතු ප්ර තිය මූකය  ාර්ය සාධ  

බක ාකේ ිළිබ ැනීම  කක්ස වන අතර, ශ්රී කා ාව මුදල් විශුද්ධධි රණය වැළැක්සීම සහ 

ත්ර්තවාදය  මුදල් සැපීම මැඩපැවැත්වීකේ තන්ත්රකේ සඵකදාීත්වවය යක්සතිමත්ව  ර ඇති 



බවත්ව, මූකය  ාර්ය සාධ  බක ාය විසින් 2017 කනාවැේබර් මස හඳුනා ත්ව උපායමාර්ි  

දුර්වකතා සේබන්ධ ්රියා ාරී සැකැ්ම සඳහා අවයය  ැපීම සපුරාලීම  

අදාළ තාක්සෂණි  දුර්වකතා මඟහරවා  ැනීම    යුතු  ර ඇති බවත්ව සඳහන්  රයි   

එබැවින්, ශ්රී කා ාව තවදුර ත්ව මූකය  ාර්ය සාධ  බක ාකේ මුදල් විශුද්ධධි රණය 

වැළැක්සීකේ සහ ත්ර්තවාදය  මුදල් සැපීම මැඩපැවැත්වීකේ අඛ්ඩ ක ෝලීය අනුකූකතා 

්රියාවලිය ය කත්ව අීක්ෂණය  ය ත්ව කනාකේ   සිය මුදල් විශුද්ධධි රණය වැළැක්සීම සහ 

ත්ර්තවාදය  මුදල් සැපීම මැඩපැවැත්වීකේ තන්ත්රය තවදුර ත්ව වැඩිදියුණු කිරීම  

ශ්රී කා ාව ආසියා  යාන්ති ර  ්ඩායම සමඟ අඛ්ඩව   යුතු  රනු ඇත    

 

 

 

 

 

 

 

 

  


