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1. හැඳින්වීම 

 
DFCC නිවාස ණය පාරිල ෝගික බැංකුකරණ අං ය මගින් නිවාස බලාලපොලරොත්තු සපුරාලීම සඳහා 

මූලH අව Hතා ඇති පාරිල ෝගික වතුන් හට පිරිනැලම්. 

 

 
2. නිවාස ණය කාණ්ඩ   

 
පහත සඳහන් අව Hතා සඳහා නිවාස ණය පිරිනැලමනු ඇත: 
 

I. තමන්ගේම නිවසක් මිලදී ගැනීමට, ඉදිකිරීමට ග ෝ අලුත්වැඩියා කිරීමට 
II. තමන්ගේම ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට 

III. ම ල් නිවසක් මිලදී ගැනීමට 
IV. පවතින නිවසක් සම්පූර්ණ කිරීමට ග ෝ නව ග ොටසක් එ තු කිරීමට 
V. නිවාස සංවර්ධනය කිරීමට (සූර්ය පැනල පද්ධති වැනි) 

 
 

3. නිවාස ණයක් ලබා ගැනීම සඳහා ලයෝගHතාව 
 
නිවාස ණයක් ලබා ගැනීම සඳහා ලයෝගHවීමට පුද්ගලයකුට රුපියේ 30,000/= ලහෝ ඊට වැඩි ස්ථිර 

මාසික ආදායමක් තිබිය යුතු අතර එම ආදායම මාසික ණය වාරිකය, ජීවන වියදම සහ අලනකුත් 

වියදම් සඳහා ප sමාණවත් විය යුතුය. 
 
 

4. ණය අගය 
 

ආපසු ගගවීගම්  ැකියාව ස  බැංකුගවන් අදාළ ඉඩමට/නිවසට නියමිත බගලන් විකිණීගම් අගයට 
සරිලන පරිදි උපරීම ණය අගය තීරණය ග ගරනු ඇත.  

 
නිවසක් ඉදිකිරීගම්දී බැංකුව විසින් පsමාණ පත sගේ සඳ න් අගගයන් 75%  උපරිමයක් ගතක් ණය 
ලබා ගදනු ඇත. 
 

5. ආපසු ගගවීම 
 
 ඔබගේ විශ sdම යන වයස මත (උපරීම වයස අවුරුදු 60 ගතක්), උපරීම වර්ෂ 20ක් දක්වා නිවාස ණයක් 

ලබා ගත  ැකිය. ආපසු ගගවීගම්  sම 2ක් අප විසින් සලසා ඇත: 
 

 සැ  යු මාසික වාරික -  ගමහිදී ඔබගේ ණය ස  ගපොලිය ස්ථාවර අගයක් වනු ඇත 
 

 සම මාසික වාරික - ගමහිදී ඔබ ණය සම මාසි  වාරි  ගලස ගගවනු ලබන අතර ගපොලිය අඩුවන 
අගය මත ගගවනු ඇත  
 

වාරි  ගණ ය ඔබට අපගේ ගවබ් අඩවිගයන් ලබාගත  ැකිය (www.dfcc.lk). 
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6. ම ල් නිවාස සඳ ා නිවාස ණය  
 

ගන්වාසි  ග ෝ ආගයෝජනය සඳහා මහේ නිවාස මිලදී ගන්නා ඔබලේ අව Hතා සපුරාලීමට DFCC 

බැංකුව සූදානම්ව සිටී.  

 

මහේ නිවසක් මිලදී ගන්නා ඔබට අපලේ අනර්ඝම ලසේවය පිරිනැමීම පිණිස, DFCC බැංකුව 
ශී sලං ාගේ ප sමුඛ ගද්පළ සංවර්ධනය  රන්නන් සමඟ අත්වැල් බැඳ සිටිති.  
 
ඔබගේ ආගයෝජනගේ උපරීම පsතිලාභ ලබා ගැනීම සඳ ා ගතෝරාගත් ම ල් නිවාස වHdපෘති සඳ ා 
විගශේෂිත නිවාස ණය  sම පිරිනැගමනු ලැගබ්.  

 

7. විගශේෂාංග 

 
I. ඔබගේ මුදල් පරි රණයට ගැලගපන පරිදි නමHශීලී ග ෝ ස්ථාවර තරග ාරී ගපොලී අනුපාති  

ගතෝරාගැනීගම්  ැකියාව. 
 

II. වැඩ  රන දින 2ක් තුල ගපර අනුමත  රන ලද නිවාස ණයක් ලබා ගැනීගම්  ැකියාව. ගපර 
අනුමත  රන ලද නිවාස ණයක් සමඟ තම ණය මුදල් අනුමත  ර ඇති දැනුගමන් යුතුව ඔබට 
ඔබගේ ආගයෝජනය නිද ස්ව කිරීගම්  ැකියාවක් ඇත. ගම් සඳ ා අපට අවශHවන්ගන් ඔබගේ 
ආදායම් විස්තර පමණි. ඔබගේ ගත්රීම සම්පූර්ණ වූ විට ණය මුදල ඉඩගම්/නිවගසේ උ ස් ගිවිසුම 
කිsයාත්ම  කිරීගමන් අනුතුරුව ලබා ගදනු ඇත.  

 
III. අපගේ ශාඛා ජාලගේ සිටිනා සම්පූර්ණ පුහුණුව ලත් නිලධාරින් විසින් නිවාස ණයක් ලබා 

ගැනීගම්දී  ඔබට මග ගපන්වනු ඇත. ඔබට දැන ගැනීමට අවශH සියලු ගතොරතුරු පsථම 
සා ච්ඡාගේදීම ඔබට ලබාදී ඔබගේ වටිනා  ාලය සුරකිනු ඇත. 

 
IV. ඔබගේ නිවගසේදී ග ෝ  ාර්යාලගේදී බැංකු රණ ප සු ම් ලබාගන්න,  රුණා ර අපගේ 

ගවබ් අඩවිගේ ඇති දුර ථන අං  ඔස්ගසේ අමතන්න. ඔබගේ ප සුව පරිදි ඔබගේ නිවසට ග ෝ 
 ාර්යාලයට අපගේ නිගයෝජිතයකු පැමිගනණු ඇත.  

 

8. ගපොලිය 

 
නිවාස ණය සඳ ා අදාළ ගපොලිය ඔබට අපගේ ගවබ් අඩවිගයන් ලබාගත  ැකිය (www.dfcc.lk). 

 

9. ගාස්තු ස  ගසසු අය කිරීම් 

 
නිවාස  ණය සඳ ා අදාළ ගාස්තු ස  ගසසු අය කිරීම් ඔබට අපගේ ගවබ් අඩවිගයන් ලබාගත  ැකිය 
(www.dfcc.lk). 

 

10. අයදුම් කිරීගම්  sමගේදය 
 

නිවාස ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අපලේ ලවබ් අඩවිලේ ඇති අයදුම් පත sය පුරවා ඕනෑම DFCC 

බැංකු  ාඛාවකට බාර දිය හැකිය. එලසේත් නැත්නම් අපලේ ලවබ් අඩවිලේ ඇති විමසීම් ලපෝරමය 

පිරවිය හැකිය (www.dfcc.lk).  

 

තවද ඔබ කැමති ඕනෑම DFCC බැංකු  ාඛාවකට පිවිසීලමන් ඔබට නිවාස ණයක් සඳහා අයදුම් කල  



 

5 | පිටුව  

 

 

හැකිය. 

 

නිවාස ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අව H ලේඛන අපලේ ලවබ් අඩවිලේ සඳහන් කර ඇත. 
 

11. අප අමතන්න 

 

ඔබට අපගේ 24 පැය ඇමතුම් මධHස්ථානය +94(11)2350000 ඔස්ගසේ අප ඇමතිය  ැකි අතර, 

info@dfccbank.com මගින්ද අප සමඟ සම්බන්ධ විය  ැකිය. තවද ඔබට අපගේ ගවබ් අඩවිගේ 

සඳ න් ඕනෑම ශාඛාව ට පිවිසිය  ැකිය.   

 

වැඩි විස්තර සඳ ා අපගේ නිවාස ණය විගශේෂඥ, දුල්ෂිනී ජයතිල  0769 680258 අමතන්න.  

 

 

 


