
 

 

Notice to the Public 

 

It has been brought to the notice of this High Commission that a “Letter of 

Guarantee” supposedly issued by this High Commission in support of a ‘lottery’ has 

been sent to several individuals in Sri Lanka  by a certain party by email. 

 

This High Commission wishes to inform the general public that this letter is a forgery 

and no such ‘Letter of Guarantee’ has been issued by this High Commission nor will 

it issue such letters in the future.  

 

Sri Lanka Police has been informed about the use of the name of the High 

Commission and that of the High Commissioner in this fraudulent activity. The Police 

have initiated an inquiry into this matter.  

 

The High Commission of Sri Lanka in London requests the general public to inform 

the law enforcement authorities if you receive such document.  

 

 

 

High Commission of Sri Lanka 

London  

 

නිවේදනයයි 
 

බ්රිතාන්යයේ සමාගමකින් පවුම් මිලියන්යක තෑග්ගක් ලැබී ඇතැයි දන්වමින් 

තමන්ට යම් පාර්ශව්යකින් ඊයම්ල් /යකටි පණිවිඩ ලැබී ඇතැයිද ඒ සමගම යමම 
මහ යකොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් එහි නිරවදයතාවය සහතික කරමින් නිකුත් 

කරන් ලදැයි පැවයසන් ලිපියක්ද ලැබී ඇතැයි ශ්රී ලංකායේ යවයසන් කිහිප 

යදයන්ක් අප යවත දන්වා තියේ. 

 
යමම මහ යකොමසාරිස ්කාර්යාලය විසින් එවැනි කිසිදු නිරවදයතාවය සහතික 
යකයරන් යහෝ යරකමදාරු ලිපියක් යහෝ නිකුත් කර යන්ොමැති බවද ඉදිරියේදී 

එවැනි ලිපි නිකුත් යන්ොකරන් බවද යමය හුයදක්ම කිසියම් පිරිසකයග් වංචනික 

කටයුත්තක් බවද  දන්වනු කැමැත්යතමු. 

 
යමම මහ යකොමසාරිස් කාර්යාලයේ න්ම අවභාවිතා කරමින් සිදුකරන් යමම 
වංචනික කටයුත්ත පිළිබඳව දැන්ටමත් ශ්රී ලංකා යපොලීසිය යවත පැමිණිලි කර 

ඇති අතර ඒ පිළිබඳව විමර්ශන් ශ්රී ලංකා යපොලීසිය විසින් සිදු කරනු ලැයේ. 
යමවැනි පණිවිඩයක් ලැබුන්යහොත් ඒ පිළිබඳව වහාම යපොලිසිය යවත පැමිණිලි 

කරන් යලස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.  

 
ශ්රී ලංකා මහ යකොමසාරිස් කාර්යාලය  

ලන්ඩන්ය   

 



nghJkf;fSf;fhd mwptpj;jy; 
 
,q;fpyhe;jpYs;s ,yq;iff;fhd cau;];jhdpfupd; 
ifnahg;gj;ij Nghypahf gad;gLj;jp jahupf;fg;gl;l 
cj;juthj fbjj;jpid (Letter of Guarantee) 
,yq;ifapYs;s gy egu;fSf;F, jhq;fs; rPl;bOg;G 
xd;wpd; %yk; ntw;wp ngw;Ws;sjhf xU FOtpdu; 
njhiyefy; Clhf (email) mDg;gpAs;shu;fs; vd;w 
tplak; vkJ cau;];jhdpfuhyaj;jpd; ftdj;jpw;F nfhz;L 
tug;gl;Ls;sJ. 
 
,J xU Nkhrbahf jahupf;fg;gl;l Mtzk; vd;gJld; 
,g;gbahdnjhU cj;juthj fbjj;jpid 
cau;];jhdpfuhyak; toq;ftpy;iy vd;gJld; vjpu; 
fhyj;jpYk; ,t;thwhdnjhU cj;juthj fbjk; vjidAk; 
toq;fhJ vd;gjid nghJ kf;fSf;F mwptpf;f 
tpUk;Gfpd;wJ. 
 
,e;j rl;l Kuzhd eltbf;if njhlu;gpYk; kw;Wk; 
cau;];jhdpfupdJk; cau;];jhdpfuhyaj;jpdJk; ngaiu 
Nghypahf gad;gLj;JtJ njhlu;gpYk; vk;khy; ,yq;if 
nghyp]; jpizf;fsj;jpy; Kiwg;ghL  nra;ag;;gl;Ls;sJ. 
,e;j Kiwg;ghL njhlu;gpy; nghyprhu; cupa 
tprhuizf;fhd Muk;g eltbf;iffspid 
Nkw;nfhz;Ls;sdu;. 
 
,t;thwhd Nghyp Mtzq;fs; fpilf;fg;ngWk; gl;rj;jpy; 
cldbahf rl;l mKyhf;fy; mytyfq;fSld; (nghyp];) 
njhlu;G nfhs;SkhW yz;ldpYs;s ,yq;if 
cau;];jhdpfuhyak; nghJ kf;fis Nfl;Lf;nfhs;fpwJ. 
 
,yq;iff;fhd cau;];jhdpfuhyak; 
yz;ld;. 


