
 
 
 
 
 

විදේශගත ශ්රී ලාාංකික දසේවානියුක්තිකයන් සඳහා ඔවුන් විසින් දෙරටට දේෂණය කරන විදේශ 

විනිෙය වටිනාකෙ ෙත පදනම් වූ ප්රිලාභ ක්රෙයක්ත සේථාපිත කිරීෙ. 

 

විදේශයන්හී ද ේවා නියුක්ත ශ්රී ලාාංකිකයන්හ විසින්හ දෙරටට සිදු කරන දේෂණ ශ්රී ලාංකාවට විදේශ 

විනිෙය ගලාඑන වැදගත්ෙ ප්රවාහයක් වි ඇති අතර, පසුගිය ව ර 5 තුළදී එහි වාර්ෂික  ාොනය 

වටිනාකෙ එ.ජ.ද ාලර්ෂ බිලියන 7 ඉක්ෙවයි. රජය හා ශ්රී ලාංකා ෙහ බැාංකුව විසින්හ ඉහත දැක්ු විදේශීය 

ණය දනාවන ආකාරදේ විදේශ විනිෙය ගලා එේ් වල වැදගත්කෙ හා  ේථාවරභාවය  ැළකිල්ලට 

ගනිමින්හ විදේශයන්හී ද ේවා නියුක්ත ශ්රී ලාාංකිකයන්හට දෙන්හෙ ශ්රී ලාංකාවට ද එකී දේෂණ වලින්හ උපරිෙ 

ප්රතිලාභ ලඟා කර ගැනිෙ තහුරු කරනු ව ේ වැදගත් පියවර රැ ක් ගනිමින්හ සිටියි. 

 

ශ්රී ලාංකා ෙහ බැාංකුව විසින්හ ක්කරු අොතයාාංශය, විදේශ රැකියා ප්රවර්ෂධන හා දවළඳපළ 

විවිධාාංගීකරණ රාජය අොතයාාංශය, ශ්රී ලාංකා විදේශ ද ේවා නියුක්ති කාර්ෂයාාංශය, දේශීය බැාංකු අාංශය 

 හ අදනකුත් සියලුෙ අදාළ පාර්ෂශවකරුවන්හ  ෙඟ එක්ී විදේශයන්හී ද ේවා නියුක්ත ශ්රී 

ලාාංකිකයන්හදේ සුභසිේිය  ඳහා වන නව දිරිගැන්හීද් ක්රෙදේදයක් හඳුන්හවා දීෙට අවශය මුලික 

පියවර ගනිමින්හ සිටියි. ඉහත කී දිරි ගැන්හීද් ක්රෙදේදයට විදේශයන්හී ද ේවා නියුක්ත ශ්රී ලාාංකිකයන්හ 

 ඳහා වන විශ්රාෙ වැටුපක් / විශ්රාෙ ප්රතිලාභ හා හදිසි අනතුරු / ජීවිත රක්ෂණ ප්රතිලාභ දෙන්හෙ අඩු 

දපාලී නිවා  ණය හා  ේවයාං රැකියා  ඳහා වන ණය ලබා දීෙ ඇතුළු බැාංකු පහසුක්  හ ව ා වැඩි 

අගදයන්හ යුත් තීරු බදු  හන ලබා දීෙ යනාදී අාංගයන්හ ඇතුලත් දේ. දෙෙ දිරි ගැන්හීද් ක්රෙදේදදේ 

අදේක්ිත ප්රතිලාභ දෙරටට අත්කර ගැනීෙ තහුරු කරනු ව ේ බැාංකු ොර්ෂගය ද ඇතුලත් ඕනෑෙ විිෙත් 

විදේශ මුදල් හුවොරු ක්රෙදේදයක් ෙගින්හ ශ්රී ලාංකාවට තෙ විදේශ විනිෙය ඉ පැයී් දේෂණය කරණු 

ලබන විදේශයන්හී ද ේවා නියුක්ත ශ්රී ලාාංකිකයන්හ  ඳහා පෙණක් අදාළ දිරි ගැන්හී් ලබා දීෙට 

අදේක්ිතය. තවද, එෙ දිරි ගැන්හීද් ප්රතිලාභ වල මුලය වටිනාකෙ, අදාළ ශ්රී ලාාංකිකයන්හ විසින්හ ශ්රී 

ලාංකාවට දේෂණය කරනු ලැබු විදේශ විනිෙය ප්රොණයට අනුපාතික වනු ඇත. ඒ අනුව, ඉහත දක්වන 

ලද දිරිගැන්හීද් ක්රෙදේදයට අදාළ දතාරතුරු ශ්රී ලාංකා ෙහ බැාංකුව විසින්හ අදාළ රාජය ආයතන හා 

බැාංකු අාංශය  ෙඟ එක්ව යථාකාලදේදී ෙහජනතාවට දැනු් දදනු ඇත. 

 

විදේශීය දේෂණ ප්රවර්ෂධනය පහසු කිරීද් දදපාර්ෂතද්න්හතුව 

2021 දනාවැ්බර්ෂ 10 



දයෝජිත ප්රතිලාභ අත්පත් කරගනු ව ේ, විදේශගත ශ්රී ලාාංකික ද ේවා නියුක්තිකයන්හ හට ඔුන්හදේ 

විදේශ විනිෙය ඉපැයී් ශ්රී ලාංකාවට දේෂණය කිරීද්දී විිෙත් බැාංකු ක්රෙදේදය ද අතුළු විිෙත් මුලය 

හුවොරු ක්රෙදේදයක් භාවිතා කරන දල ටත් එකී මුදල් තෙන්හදේ නමින්හ දහෝ තෙන්හදේ යැදපන්හනන්හ 

දවනුදවන්හ ශ්රී ලාංකාදේ පවත්වාදගන යනු ලබන බැාංකු ගිණුෙකට දේෂණය කරන දල ටත් ශ්රී ලාංකා 

ෙහ බැාංකුව විදද ේගත ශ්රී ලාාංකික ද ේවා නියුක්තකයන්හදගන්හ ඉල්ලා සිටින අතර, එය ඉහත  ඳහන්හ 

ප්රතිලාභ නිසිදල  ගණනය කිරිෙ  හ ඔුනට ලබා දීෙ  ඳහා අතයාවශය දේ. 

 


