
මාධ්ය න වේදනය 

විවේශයන්හි වේවවේ නයුතුව සිටියදී මියගිය හා ිිංසනයට ලක්වූ ශ්රී 

ලාිංකික ශ්රමිකයන්හවේ පවුල්වල සාමාජිකයින්හ සඳහා වන්හි මුදල් හා ිඟ 

වැටුප් ලබාදීම 

විදේශ කටයුතු අමාත්ය ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමා, විදේශ රැකියා ඇමතිනී 

ගරු ත්ලත්ා අතුදකෝරාළ මැතිණිය හා විදේශ කටයුතු නිදයෝජ්ය අමාත්ය ගරු 

ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමාදේ සහභාගීත්වදයන් 2016 දදසැම්බර් මස 20 

වන දින පැවති උත්සවයකදී විදේශ රටවල දේවදේ නියුතුව සිටියදී මියගිය හා 

හංසනයට ලක්වූ  ශ්රී ලාංකිකයන්දේ පවුල්වල සාමාජිකයන් සඳහා වන්දි මුදල් 

හා  හඟ වැටුප් ලබාදදන ලදී. දමහදී අදාළ පවුල්වල සාමාජිකයන් 39 දදදනක්ව ශ්රී 

ලංකා රුපියල් මිලියන 72ක මුදලක්ව අමාත්යවරයා දවතින් ලබාගන්නා ලදී. විදේශ 

කටයුතු අමාත්යාංශය මගින් දමම වසදර් සංවිධානය කිරීමට දයදුණු පේවන වන්දි 

මුදල් දබදාදීදම් උත්සවය දමය දේ. විදේශ රටවල දේවය නියුතුව සිටියදී මියගිය 

ශ්රී ලාංකික ශ්රමිකයන්දේ පවුල්වල සාමාජිකයන් දවත් සිය කණගාටුව පළකළ 

අමාත්ය සමරවීර මහත්ා, ජ්ාතික ආර්ිකයට විදේශ විනිමය ලබාදදමින් ජ්ාතික 

ආර්ිකය ශක්වතිමත් කිරීදමහලා ඔවුන් දැක්වූ දායකත්වය ඇගයීමට ලක්ව කරන 

ලදී.  

දමම වන්දි මුදල් රැේකර ගැනී දම්දී සවුදි ආරාබිය, කටාර් රාජ්යය, කුදේට්, එක්වසත් 

අරාබි එමීර් රාජ්යය, දලබනනය, ඕමානය හා දජ්ෝර්දානය යන රාජ්යයන්හ ශ්රී 

ලංකා ත්ානාපති කාර්යාලවල සහාය විදේශ කටයුතු අමාත්යාංශයට ලැබී ඇත්. ශ්රී 

ලංකා දූත් මණ්ඩල විසින් දම් සම්බන්ධදයන් පියවර ගනිමින් නිරන්ත්රදයන් සිදු 

කරන ලද පසු විපරම් කටයුතු හා නනතික ක්රියාමාර්ගවල ප්රතිඵලයක්ව වශදයන් 

දමම වන්දි මුදල් රැේකර ගැනීමට හැකිවී ඇත්. දමම උත්සවය සඳහා සහභාගී ූ 

වන්දි මුදල් ලාභීන්දගන් බහුත්රයක්ව ග්රාමීය ප්රදේශවල ජීවත්වන ජ්නත්ාව බවට 

වාර්ත්ා දේ. 

 

පසුගිය වසදර් පවුල් 143ක්ව අත්ර ශ්රී ලංකා රුපියල් මිලියන 210ක පමණ මුදලක්ව 

වන්දි මුදල් දලස දබදා දීමට වි දේශ කටයුතු අමාත්යාංශය සමත්වී ඇත්. දම් වන 

විට දමම වසර තුළ පමණක්ව ශ්රී ලංකා රුපියල් මිලියන 274ක මුදලක්ව පවුල් 155ක්ව 

අත්ර දබදා දී ඇත්. පසුගිය වසර 5ක කාලසීමාව සලකා බැලීදම්දී, වන්දි මුදල් 

ප්රදානය කිරීදමහලා වැඩිම අගයක්ව වාර්ත්ා කරමින් විදේශ කටයුතු 

අමාත්යාංශදේ  දකාන්සියුලර් අංශය 2016 වසදර් රුපියල් මිලියන 346ක මුදලක්ව 

වන්දි මුදල් දලස ප්රදානය කිරීමට සමත්ව ඇත්. 

 

2016 දදසැම්බර් මස 20 වන දින 

විදේශ කටයුතු අමාත්යාංශය 


