
 
 

  

  
 

ශ්රී ලංකා ම ලංල්කය ලංුද්ධි  ලංක    ලංොංග ාොංල ිය ම  ලංුසිය ම  ලංොංද ි  ලංරාමිය ම ලංාම ලංමගික ම ලංක්සද්  ලංනපද  ලං ලංල්කය ලංුද්ධි  ලං

ක   න් ලංදගල ලංරවොංබ ධතම ලංගිවිසුම් ලංවකට ලංර් දන් ලංතබයි. ලං 

 

මු ල් ලංවිශු්ධි  ාණ  ලංාම ලංත්රදතතවම  ට ලංරාමු ල් ලංදපදීමග ලංදම්බන්ධ ලංදප  ටයුතු ලංපු්ධලක න් ලංපිළිබඳ ලංවිගර්ශප ලං

ියදුකිරීගට ලං ාම ලං ඔවුන්ට ලං කොංාහිව ලං පඩු ලං දපවරීගට ලං දාසු ම් ලං දපකසීග ලං දඳාම ලං ොංත ාතුුස ලං හුවගමුස ලං  ාලපනීොංම් ලං

රාමුණින් ලංශ්රී ලංකා ම ලංගා ලංබපාවේොංම ලංල්කය ලංුද්ධි  ලංක    ලංශශ්රී ලංකා ම ලංල්කය ලංුද්ධි  ලංක     ලංොංග ාොංල ිය මු  ලංගා ලං

බපාවේොංම ලං ල්කය ලං ුද්ධි  ලං ක    ලං ශFinancial Information Unit of Bank of Mongolia   ලං ුසිය මු  ලං

දල්ාමණ්ඩුොංම ලං ල්කය ලං ුද්ධි  ලං ක    ලං ශFederal Financial Monitoring Service of Russian Federation   ලං

ොංද ි  ලංරාමිය මු  ලංල්කය ලංුද්ධි  ලංක    ලංශSaudi Arabia Financial Investigation Unit  ලංදා ලංමගික ම ලංක්සද්  ලං

නපද  ලංල්කය ලංුද්ධි  ලංක    ලංශFinancial Crimes Enforcement Network of USA  ලංදගල ලංරවොංබ ධතම ලංගිවිසුම් ලං

ර් දන් ලං ාප ලංකදී. ලං  ලං2006 ලංරා  ලං 6 ලං  ාණ ලංල්කය ලංලු ොං ු  ලංවමර්තම ලංකිරීොංම් ලංදපොං්  ලංවිි විධමප ලංප්ර මාව ලංොංගග ලං

රවොංබ ධතම ලං ගිවිසුම් ලං ර් දන් ලංතපබීග ලං ියදුොං ුසණි. ලං මු ල් ලං විශු්ධි  ාණ  ලං ාම ලං ත්රදතතවම  ට ලං රාමු ල් ලං දපදීමග ලං

ොංබ ොංා  ලං විට ලං නමතයන්තා ලං දබඳතම ලං දහිතව ලං ියදුවප ලං ක්රි ම මා ම් ලං ොංම. ලං කග ලං සාදම  ලං ොංගවපසා ලං නීතයමු ලක ලං

ොංප වප ලං ක්රි ම මා ම් ලං වකට ලං කොංාහිව ලං  ටයුතු ලං කිරීොංම්දී ලං  ලං ල්කය ලං ුද්ධි  ලං ක   න් ලං නමතයන්තා ලං  ලං වශොං න් ලං

දාවිධමප  ලං වීග ලං රවශය ලං ොංම. ලං ක ලං රු ව  ලං ොංක ව ලං  ලං පුාම ලං විියරී ලං මති ලං ල්කය ලං ුද්ධි  ලං ක   ලං කකිොංප ම ලං රතා ලං

දම්බන්ධී ාණ  ලං ලංාම ලංොංත ාතුුස ලංහුවගමුස ලං ාලපනීග ලංදඳාම ලංරවොංබ ධතම ලංගිවිසුම් ලං ලංඋදොං  ගී ලං ා ලංලනී. 

 

ොංගග ලංරවොංබ ධතම ලංගිවිසුම් ලංදගල ලංශ්රී ලංකා ම ලංල්කය ලංුද්ධි  ලංක    ලංවිියන් ලංර් දන් ලං ාප ලංක  ලංරවොංබ ධතම ලංගිවිසුම් ලං

ලපප ලං 20 ලං  ්සවම ලං ඉාළ ලං ොංල දත ලං මත. ලං ොංග ට ලං ොංදා ලං ඕදතොංේිය මව  ලං ොංබල්යම ග  ලං බාලකමොං්ධශ   ලං  පපවමව  ලං

ඉාි  මව  ලං ගක මිය මව  ලං  වේණු ලං ොං  ික මව  ලං ඉන්දුනීිය මව  ලං පිියපීප   ලං මෆතලසාදතතමප   ලං ොංන්දමක   ලං

 මම්ොංබ න   ලං ෆියම  ලං දතොංක ොංමසා මව  ලං  වේණු ලං රප්රි මව ලං දා ලං ොංද කගන් ලං පතද්  ලං ල්කය ලං ුද්ධි  ලං ක   න් ලං දගල ලං

රවොංබ ධතම ලංගිවිසුම් ලංවකට ලංකළඹ ලංමත. ලං ලං ලං ලං ලං 

 

 

ල්කය ලංුද්ධි  ලංක    

 
2012 රොංල දතතු ලංගද ලං02 වපසා ලංි ප 


