
 
 

 
 
 

LankaRemit ජංගම යෙදුම ප්රවර්ධනෙ කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව වියේශ යසේවා නියුක්ති කාර්ොංශෙ 

සමඟ අත්ව ල් බ ඳගනී 

LankaRemit නමින් හඳුන්වනු ලබන ජාතික ප්රේෂණ ජංගම ප්රෙදුම (Mobile App) විදෙස්ගත ශ්රී ල ාංකික 

ශ්රමිකයන් අතර ප්රචලිත කිරීදේ අරමුණ ඇතිව ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව (CBSL) සහ ශ්රී ලංකා විප්රේශ ප්රසේවා නියුක්තති 

කාරොංශෙ (SLBFE) විසින් එහි විද ්ෂ ාංගයන් හඳුන්ව  දීදේ උත්සවයක් 2022 අප්රගෝසේු 26 වන දින ශ්රී ලංකා 

විප්රේශ ප්රසේවා නියුක්තති කාරොංශදේදී පැවැත්විණි. LankaRemit ජංගම ප්රෙදුම, විප්රෙසේගත ශ්රමිකෙන්හට ශ්රී 

ලංකාව ප්රවත ප්රේගවත්ව, ආරක්තිතව සහ වඩාත් පහසුදවන් දේෂණ එවීම සඳහ  ප්රප්රේශෙක් ලබා ප්රෙයි. 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව, ලංකාක්තිෙර (පුේගික) ආෙතනප්රෙහි සහප්රෙෝගීතාවප්රෙන් LankaRemit  ජංගම ප්රෙදුම 

හඳුන්ව  දුන් අතර එහි පළමු අදිෙර 2022 ප්රපබරවාරි මාසප්රේදී දිෙත් කරන ලදී. විප්රේශ කටයුු අමාතාංශෙ, 

කම්කරු හා විප්රේශ රැකිො අමාතාංශෙ සහ ශ්රී ලංකා විප්රේශ ප්රසේවා නියුක්තති කාරොංශෙ ව නි 

පාරශේවකරුවන්ප්රේ සහප්රෙෝගෙ ඇතිව LankaRemit ජංගම ප්රෙදුම පිළිබඳව ප්රේශීෙව සහ ජාතන්තරව  

ෙැනුේවත් කිරීමට ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව කටයුු කරමින් සිටියි. 

LankaRemit ජංගම ප්රෙදුම හරහ  ශ්රී ලංකාප්රේ ප්රතිලාභීන් ප්රවත මුෙල් එවීමට විදේ  ශ්රමිකයන් හට හැකි වන 

අතර විප්රේශෙන්හි නිකුත් කරන ලෙ විෙුත් අරමුෙල් හුවමාරු කාඩ්පත් (Electronic Fund Transfer Cards) 

භාවිත කිරීදමන් විදුලිබිල් පත් හ  ජලබිල්පත් ආදී උපප්රෙෝගීතා බිල්පත් ප්රගවීමට ෙ හැකි දේ. LankaRemit 

ජාංගම දයදුම මගින් එය භ විත  කරන්නන් හට  අගෙ එකු කළ ප්රසේවාවන් රැසක්ත ෙ සපයනු ලබයි. එ් අනුව 

තම ට ආසන්නතම ිොපදිංචි මුෙල් හුවමාරු ප්රසේවා සපෙන්නන් සහ එම මුෙල් හුවමාරු කාරොල පිහිටා ඇති 

සේථාන පිළිබඳ ප්රතාරුරු ප්රසාො ග නීමටෙ LankaRemit ජංගම ප්රෙදුම හරහ  හැකි දේ. තවෙ, විප්රේශෙන්හි 

මුෙල් හුවමාරු ප්රසේවා සපෙන්නන් හරහා ප්රේෂණ සිදු කළ පසු, දමම ජාංගම දයදුම භ විත  කරන පරිශීලකොට 

ශ්රී ලංකාප්රේ ප්රතිලාභීන් ප්රවත කරන ලෙ සෑම ප්රේෂණෙක්තම මුෙල් හුවමාරු ක්රිොවිෙ ුල කුමන අදිෙදේ පවතී 

ෙ යන්න ප්රසවුම් අංකෙක්ත (tracking number) භාවිතප්රෙන් දමම ප්රෙදුම හරහා නිරීක්තෂණෙ කළ හ කිෙ. ශ්රී 

ලංකා රජෙ ප්රහෝ අොළ ආෙතන විසින් රට ුලට මුෙල් ප්රේෂණ කරන ශ්රී ලාංකිකෙන් සඳහා ප්රතිලාභ ප්රෙෝජනා 

ක්රම අන ගතදේදී හඳුන්වා ප්රෙන්ප්රන් නම්, එව නි ප්රතිලාභ ප්රෙෝජනා ක්රම දවත ප්රදේ  වීමට ෙ LankaRemit 

ජාංගම ප්රෙදුම භ විත  කළ හැකි වනු ඇත. 

LankaRemit ජාංගම ප්රෙදුම Google Play Store, Apple App Store සහ Huawei AppGallery ප්රවතින් ඕනෑම 

රටක සිට ශ්රී ලංකාවට මුෙල් එවන ඕනෑම අප්රෙකුට බාගත (download) කල හ කිෙ. LankaRemit ජාංගම දයදුම 

හා සම්බන්ධවී සිටින මුෙල් ප්රේෂණ ප්රසේවා සපෙන්නන් අඛණ්ඩව ව ඩිප්රවමින් පවතින අතර, ශ්රී ලංකාවට මුෙල් 

ප්රේෂණෙ කිරීමට පහසුකම් ස ලසීම සඳහා නුදුරු අනාගතප්රේ දී ප්රගෝලීෙ මුෙල් හුවමාරු ප්රසේවා සපෙන්නන් සහ 

ප්රගවීම් සහ පිෙවීම් ප්රෙපාරතප්රම්න්ුව 

2022.08.26 



ප්රගෝලීෙ මූල නප්රවෝත්පාෙකෙන් (FinTechs) ඇුළු මූල ප්රසේවා අංශප්රේ තවත් ප්රසේවා සපෙන්නන් ප්රමම 

ප්රෙදුම සමඟ සම්බන්ධ වනු ඇත යි අප්රේක්තෂා ප්රකප්රර. 

විප්රේශ රැකිො සඳහ  පිටත් වීමට සුෙ නේ වන ශ්රමිකයින් ප්රවත LankaRemit ජාංගම ප්රෙදුම තුළින් ලැදබන 

පහසුකේ සහ ප්රතිලාභ හඳුන්ව  දීමට දමම උත්සවදේදී ප්රමුඛත්වය ලබ  දෙන ලදී. ප්රධාන ආරාධිත අමුත්තා 

ප්රලස ගරු කම්කරු හා විප්රේශ රැකිො අමාත මනූෂ නානාෙක්තකාර අමාතුමා ෙ, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුප්රේ 

අධිපති ආචාරෙ පී. නන්ෙලාල් වීරසිංහ සහ ශ්රී ලංකා විප්රේශ ප්රසේවා නියුක්තති කාරොංශප්රේ සභාපති මප්රහේන්ර 

කුමාරසිංහ දවනුවට එහි උපසභ පති ඒ. ඒ. එේ. හිල්මි ෙන මහත්වරුන් ප්රමන්ම රාජ ආෙතන, මූල ආෙතන 

සහ ප්රගවීම් ප්රසේවා සපෙන ආෙතන කිහිපෙක ප්රධානීන් ෙ ප්රමම  උත්සවෙට සහභාගි විෙ. ශ්රී ලාංකික විප්රෙසේගත 

ශ්රමිකෙන් අතර LankaRemit ජාංගම ප්රෙදුම ප්රචලිත කිරීම සහ ඒ සඳහා අනුගතවීම ඉහළ න ංවීම ප්රමන්ම ශ්රී 

ලාංක ව දවත විදේ  දේෂණ එවීදේදී විධිමත් ක්රමදේෙ මගින් රටතුළට මුෙල් එවීමට ඇති ම ේග භ විතය දිරිමත් 

කිරීමෙ දමමගින් අදේක්ෂ  දකදේ. 

 
 
වදේ සිට ෙකුණට - ප්රදීේ බන්දුවාං  මය , ප්රධ නී-ප රිදභෝගික දස්ව  සහ විෙුත් බැාංකු කටයුතු අාං ය, 
දක මේෂල් බැාංකුව, දිනුක දපදේර  මය , ප්රධ න දමදහයුේ නිළධ රී, ලාංක ක්ලියේ (පුේ) ආයතනය, ආච ේය 
දකදනත් ෙ සිල්ව  මය , සභ පති, ලාංක ක්ලියේ (පුේ) ආයතනය,  ඒ. ඒ. එේ. හිල්මි මය , උපසභ පති, ශ්රී ලංකා 
විප්රේශ ප්රසේවා නියුක්තති කාරොංශය, ආේ.පී.ඒ. විමලවීර, දල්කේ, කම්කරු හා විප්රේශ රැකිො අමාතාංශෙ, ගරු. 
මනූෂ න න යක්ක ර, කම්කරු හා විප්රේශ රැකිො අමාත, ආච ේය පී. නන්ෙල ල් වීරසිාංහ මය , අධිපති, ශ්රී ලාංක  
මහ බැාංකුව, ඩී. කුම රතුාංග මය , සහක ර අධිපති, ශ්රී ලාංක  මහ බැාංකුව, චන්න ෙ සිල්ව  මය , ප්රධ න විධ යක 
නිළධ රී, ලාංක ක්ලියේ (පුේ) ආයතනය, ඩී.ඩී.පී. දසන් න යක මය , ස ම නය ධික රී, ශ්රී ලංකා විප්රේශ ප්රසේවා 
නියුක්තති කාරොංශය, වසන්ත අල්විස් මය , අධයක්ෂ/දගවීේ සහ පියවීේ, ශ්රී ලාංක  මහ බැාංකුව, ආච ේය 
බී.එච්.පී.දක්. තිලකවීර මය , අධයක්ෂ, විදේශීය දේෂණ ප්රවේධනය පහසු කිරීදේ දෙප ේතදේන්තුව, ශ්රී ලාංක  

මහ බැාංකුව, ර දේන්ර රණසිාංහ මය , සහක ර ස ම නය ධික රී, සේපත් බැාංකුව, රන්ික  චන්දරස්න 
මිය,  දජයෂ්ඨ කළමණ ක ර-බැාංකුකරණය, දක මේෂල් බැාංකුව, කනිෂ්ක වීරමුන්ඩ මය , ප්රධ න විධ යක 
නිළධ රී, දේමීඩිය  (පුේ) ආයතනය 

 



 

ශ්රී ලාංක  මහ බැාංකුදේ අධිපති ආච ේය පී. නන්ෙල ල් වීරසිාංහ මහත  උත්සව සභ ව අමතමින්

 

කම්කරු හා විප්රේශ රැකිො අමාත ගරු. මනූෂ න න යක්ක ර මහත  උත්සව සභ ව අමතමින් 


