
 
 

 
 
 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් "Lanka Remit" විදේශ දේෂණ ජාතික 

ජංගම දෙදුම දිෙත් කරනු ලබයි 

 

ශ්රී ලංකාවට ලැබෙන විබේශ බේෂණ ප්රවාහ වැඩි කිරීම සඳහා බමන් ම 

විධිමත් ක්රමබේද හරහා බේෂණ රට තුලට ගලා ඒම ධෛර්යමත් කිරීමට ශ්රී 

ලංකා මහ ෙැංකුව විසින් විවිෛ පියවරයන් ගනිමින් සිටී. ඒ අනුව ශ්රී ලංකා 

මහ ෙැංකුබේ මූලිකත්වබයන් ලංකාක්ලලියර් (පුේගලික) ආයතනය විසින් 

බේගවත්, ආරක්ලෂාකාරී සහ අඩු පිරිවැයක්ල සහිතව ශ්රී ලංකාවට මුදල් එවීබේ 

පහසුකේ ලොදීම අරමුණුකරගත් "Lanka Remit" නමින් විබේශ බේෂණ 

ජාතික ජංගම බයදුමක්ල හඳුන්වා බදන ලදී. 

 

විදේශ දේෂණ ජාතික ජංගම දෙදුම "Lanka Remit" දෙබරවාරි 8 වන දින 

ගරු නාමල් රාජෙක්ෂ, තරුණ හා ක රීඩා අමාතයතුමා, සංවර්ධන 

සම්බන්ධීකරණ හා අීක්ෂණ අමාතයතුමා සහ ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා 

වයවසාෙ සංවර්ධන රාජය අමාතයතුමා විසින්ධ දියත් කරන ලදී. 

 

"Lanka Remit" තුලින්, විබදස්ගතව රැකියාවල නියුතුව සිටින ශ්රී ලාංකිකයන් 

හට බේෂණ පහසුකේ සලසන්නන්බේ දැනට පවතින බේෂණ ක්රමබේද 

සඳහා ඍජු සේෙන්ෛතාවය ජංගම බයදවුම හරහා ලො බදන අතරම වඩා 

පහසු සහ ලාභදායී බේෂණ ක්රමබේදය බතෝරාගැනීමටත්, එය ඔස්බස් ශ්රී 

ලංකාවට මුදල් එවීම සිදු කරගැනීමටත් පහසුකේ සලසයි.   

 

එබමන්ම  බේ  සඳහා බේෂණ පහසුකේ සලසන්නන් බලස ලංකා ෙැංකුව 

(Bank of Ceylon), මහජන ෙැංකුව (People’s Bank), සේපත් ෙැංකුව (Sampath 

Bank PLC), හැටන් නැෂනල් ෙැංකුව (Hatton National Bank PLC), ජාතික 

ඉතිරිකිරීබේ ෙැංකුව (National Savings Bank), බකාමර්ෂල් ෙැංකුව 

(Commercial Bank of Ceylon PLC), බන්ෂන්ස් ට්රුස්් ෙැංකුව (Nations Trust Bank 

PLC), ජාතික සංවර්ෛන ෙැංකුව (National Development Bank PLC), කාගිල්ස් 

ෙැංකුව (Cargills Bank Limited), බමාබිබටල් (පුේගලික) ආයතනය (Mobitel 

Private Limited) සහ ඩයබලාේ ආසියාටා (Dialog Axiata PLC) යන ආයතනයන් 

දැනටමත් ඉදිරිපත් වී සිටින අතර යථා කාලබේදී අබනකුත් බේෂණ 

පහසුකේ සලසන ආයතන බමය සමග සේෙන්ෛ වීමට නියමිතය. 

බගවීේ හා පියවීේ බදපාර්තබේන්තුව 
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"Lanka Remit" මගින් සෘජු බිල්පත් බගවීබේ පහසුකම, විබේශයන් හිදී නිකුත් 

කරන ලද විදුත් බගවීේ කාඩ්පත් හරහා ශ්රී ලංකාවට මුදල් එවීම වැනි 

වටිනාකේ එකතු කළ බස්වාවන් රැසක්ලද ලොදීමට ෙලාබපාබරාත්තු බවයි. 

 

 

ශ්රී ලංකා මහ ෙැංකුව, බමම "Lanka Remit" බයදුම මුදල් අමාතාංශය, විබේශ 

කටයුතු අමාතාංශය, ශ්රී ලංකා විබේශ බස්වා නියුක්ලති කාර්යාංශය සහ ශ්රී 

ලංකා ෙැංකුකරුවන්බේ සංගමය වැනි පාර්්වකරුවන්බේ සහාය ඇති ව 

ප්රචලිත කිරීමට කටයුතු කරනු ලෙයි. 

 

 
 


