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ඔබ DFCC බැැංකු ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ගිණුම් පිලිබඳව දැනගතයුතු සියලුම කරුණු 

අප සමඟ දැනටමත් ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ගිණුමක් විවෘත කර ඇති ජ් ෝ අනාගතජ්ේදී එවැනි ගිණුමක් 

විවෘත කිරීමට බලාජ්පාජ්රාත්ු වන ඔබට, එම ගිණුජ්ේ උපාාංග මැනවින් ජ්ත්රුේ ජ්ගන එයින් උපරිම 

ප්රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳ ා ඔබ ට ස ය වීමට අපි ජ්මයින් බලාජ්පාජ්රාත්ු වන්ජ්නමු.  

 

පටුන 

අoකය  මතෘකාව පිටු අoකය 

1.  ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳ ා DFCC බැoකු ඉුරුේ ගිණුේ 4 

1.1  DFCC ගරුසරු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳ ා සුදුසුකේ 4 

1.2  මූලික තැන්පු මුදල 4 

1.3  අගය එකුකල ජ්ේවාවන් ස  අමතර ප්රතිලාභ 5 

1.4  ඔබජ්ේ ගිණුම ජ්මජ් යවීම 5 

1.5  පාේ ජ්පාත 7 

1.6  ගරුසරු ඉුරුේ ගිණුේ සඳ ා ජ්පාලිය  8 

1.7  ජ්පාලිය මත පනවා ඇති රඳවාගැනීජ්ේ බදු 8 

1.8  ගිණුමට පුද්ගලයින් නේ කිරීම 8 

1.9  ගිණුේ ප්රකාශ 8 

2.  ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳ ා DFCC බැoකු ේථාවර තැන්පු ගිණුේ 9 

2.1  ේථාවර තැන්පු ගිණුේ පිලිබඳ විේතර 9 
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2.3  ේථාවර තැන්පු ගිණුමට පුද්ගලයින් නේ කිරීම 10 
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2.6  ේථාවර තැන්පු සඳ ා ජ්පාලී ජ්ගවීම 12 
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1. ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා DFCC බැoකු ඉතුරුම් ගිණුම් 

වයස අවුරුදු 60 ජ් ෝ ඊට වඩා වැඩි ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳ ා DFCC බැoකුජ්ේ ගරුසරු ගිණුම 

සාදරජ්යන් පිජ්දනු ඇත. ජ්මම ගිණුම සඳ ා සාමානෙ වැඩිහිටි ඉුරුේ ගිණුේවලට වඩා වැඩි ජ්පාලියක් 

ලැජ්බනු ඇත. ජ්මපමණක් ජ්නාව, ගිණුේහිමියන්ජ්ේ ජීවිත වඩාත් ප සු ස  සරල කරනුවේ විවිධාකාර 

වට්ටේ ස  ප්රවර්ධන ජ්ේවා ඇුලු අගය එකුකල ජ්ේවාවන්ද ගරුසරු ගිණුේහිමියන් ජ්වත පිජ්දනු 

ඇත.  

1.1 DFCC ගරුසරු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා සුදුසුකම් 

▪ ජ්න්වාසික ශ්රී ලාාංකික පුරවැසිජ්යක් වියයුුය 

▪ වයස අවුරුදු 60 ජ් ෝ ඊට වැඩි වියයුුය 

විජ්ේෂ සටහන: ගරුසරු ගිණුමක් විවෘත කිරීජ්මන් පසුව යේ ගිණුේහිමිජ්යක් ශ්රී ලාංකාජ්ේ පදාංචිය 

අත් ැරිය ජ් ාත්, එම ගිණුම ප්රාේධන ගනුජ්දනු රුපියල්ප ගිණුමක් (CTRA: Capital Transaction Rupee 

Account) ජ්ලස වර්ීකරනය ජ්වනු ඇත. එවැනි අවේතාවකදී ගරුසරු ගිණුේවලට අදාල ප්රතිලාභ සඳ ා 

සියලු හිමිකේ අහිමිවනු ඇත. 

අපජ්ේ නව පාරිජ්භෝගිකභවතුන් ජ්වත  

ඔබජ්ේ ගරුසරු ගිණුම විවෘත කිරීම සඳ ා ඔබට සමීපතම DFCC බැoකු ශාඛාව ජ්වත පැමිජ්නන ජ්මන් 

අපි සාදරජ්යන් ආරධනා කරමු. ඔබ කලයුත්ජ්ත් ඔබජ්ේ යාතික  ැඳුනුේපත/විජ්ද්ශගමන් බලපත්රය 

ජ් ෝ රියැදුරු බලපත්රය රැජ්ගන DFCC බැoකු ශාඛාවට පැමිණ අප කාර්යමණ්ඩලය විසින් පිරිනමන ගිණුේ 

විවෘත කිරීජ්ේ පත්රිකාව කියවා සේූර්ණ කිරීම පමණි.  

වත්මන් පදාංචි ලිපිනය යාතික  ැඳුනුේපජ්තහි සඳ න් ලිපිනයට වඩා ජ්වනේනේ, පදාංචිය ස තික 

කිරීම සඳ ා උපජ්යෝීතා බිල්පපතක් රැජ්ගන එන්න.   

අපජ්ේ වත්මන් පාරිජ්භෝගිකභවතුන් ජ්වත  

අපජ්ේ වත්මන් පාරිජ්භෝගිකජ්යකු වශජ්යන්, ඔබට ප සු ඕනෑම DFCC බැoකු ශාඛාවක් ජ්වත පැමිණ 

ගරුසරු ගිණුමක් විවෘත කිරීජ්ේ  ැකියාව ඇත. ජ්ේ සඳ ා ඔබ කල යුත්ජ්ත් අප කාර්යමණ්ඩලය විසින් 

පිරිනමන වත්මන් ගනුජ්දනුකරුවන් සඳ ා ගිණුේ විවෘත කිරීජ්ේ පත්රිකාව සේූර්ණ කිරීම පමණි. 

ඔබ මීට ජ්පර බැoකුවට ලබාදී ඇති විේතර ජ්ේවන විට ජ්වනේවී ඇත්නේ, එම විේතර යාවත්කාලීන 

කිරීමට නව ජ්පෝර්මයක් පුරවනජ්මන් අප කාර්යමණ්ඩලය විසින් ඔබට දැනුේජ්දනු ඇත.  

1.2 මූලික තැන්පතු මුදල 

ගරුසරු ඉුරුේ ගිණුේ සඳ ා මූලික තැන්පු මුදල අවම වශජ්යන් ශ්රි ලාංකා රුපියල්ප 1,000.00 ජ්ේ.  
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1.3 අගය එකතුකල ජ්ේවාවන් සහ අමතර ප්රතිලාභ 

ඔබජ්ේ ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ගිණුම විවෘතකිරීමත් සමඟ විවිධාකාර අගය එකුකල ජ්ේවාවන් සමූ යක්ද 

ඔබජ්ේ ප්රජ්යෝයනය සඳ ා පිරිනැජ්මනු ඇත.  

▪ අන්තර්යාල බැoකු ප සුකේ 

▪ විදුත් බැoකු ප්රකාශ 

▪ ජ්කටි පණිවුඩ ජ්ේවාව  

▪ විදුත් මුදල්ප පසුේබිය (Virtual Wallet)  

ඊට අමතරව ශ්රී ලාංකා රුපියල්ප 1,000 – 12,000 අතර අගයකට වවදෙ ජ්ේවා, සුපිරි ජ්වළදසැල්ප, දත්ත 

කාඩ්පත්, සේභා නාගාර ජ්ේවා, රූපවාහිනි සබඳතා, කායික ජ්යෝගෙතාව මැනීජ්ේ අත් ඔරජ්ලෝසු 

යනාදී අගනා ප්රතිලාභ රැසකටද හිමිකේීමට ඔබ ට අවේතාව ඇත.  

ඔබ අප බැoකුව සමඟ ගරුසරු ඉුරුේ ගිණුේ කිහිපයක් පවත්වාජ්ගන යන්ජ්න්නේ, ඉ ත සඳ න් 

ප්රතිලාභ සඳ ා සලකන්ජ්න් ඉ ලම සාමානෙ ජ්ේෂයක් පවතින ගිණුම පමණි.  

තවද, ගරුසරු ගිණුේහිමියන් ට  ණය කාඩ්පත්  ර ා සුවිජ්ේෂ දීමනා ස  ජ්කටි පණිවුඩ ජ්ේවාව, 

අන්තර්යාල බැoකු ප සුකේ ස  විදුත් මුදල්ප පසුේබිය යනාදී ජ්ේවාවන් ජ්නාමිජ්ල්ප ලබාජ්දනු ඇත.  

1.4 ඔබජ්ේ ගිණුම ජ්මජ්හයවීම  

ඔබ ගරුසරු ඉුරුේ ගිණුම තනි පුද්ගල ගිණුමක් ආකාරජ්යන් ජ් ෝ තවත් වයස අවුරුදු 60ට වඩා වැඩි 

ශ්රී ලාාංකික පුරවැසියකු සමඟ බද්ධ ගිණුමක් ආකාරජ්යන් විවෘත කල  ැකියි.  

බද්ධ ගිණුේවල, ප්රාථමික ගිණුේහිමියා   ඉ තී ගරුසරු ගිණුේවලට අදාල ප්රතිලාභ සඳ ා හිමිකේ 

කියනු ලබයි. එනමුත්, එම ප්රතිලාභ බද්ධ ගිණුේ හිමියාට ප්රදානය කිරීමට අවසර දීමට ප්රාථමික 

ගිණුේහිමියා  ට  ැකියාව ඇත. එවන් අවේතාවකදී, ඉ තී ප්රතිලාභ සඳ ා ප්රාථමික ගිණුේහිමියා 

 ට ඇති සියලු හිමිකේ අහිමිජ්වනු ඇත.  

▪ මුදේ තැන්පතු  

ඔබ ඉුරුේ ගිණුමට මුදල්ප තැන්පත් කිරීම සඳ ා, ඕනෑම DFCC බැoකු ශාඛාවක ඇති මුදල්ප තැන්පු 

පත්රිකාවක් පුරවා බැoකු ජ්ටලර්  කවුන්ටරය ජ්වත බාරජ්දන්න.  

ඔබ ගිණුමට ුන්වන පාර්ශවයක් විසින් වුවද බැoකු ජ්ටලර්  කවුන්ටරය  ර ා මුදල්ප තැන්පත් කල 

 ැකිය. ුන්වන පාර්ශවයක් විසින් එජ්ේ කරන්නාවූ එක් තැන්පුවක් ජ් ෝ තැන්පු කිහිපයක 

එකුකල අගය ශ්රී ලoකා රුපියල්ප 200,000.00 ජ් ෝ ඒ සමාන අගයක් විජ්ද්ශ මුදල්ප වලින් ඔබ ගිණුමට 

තැන්පත් කරන්ජ්න්නේ, එවැනි තැන්පුවක් කරන පුද්ගලයාජ්ේ නම, ලිපිනය,  ැදුනුේපත් අoකය 

බැoකුව විසින් සට න් කරගනු ලැජ්ේ. තවද, තැන්පුව සඳ ා ජ්ේුව ස  මුදල්ප ලැබුනු මූලාශ්රයද 

ුන්වන පාර්ශවය බැoකුව ජ්වත දැනුේදය යුුජ්ේ.  

තවද, බැoකුජ්ව මුදල්ප තැන්පු යන්ත්ර (CDM)  ර ා ඔබජ්ේ  ර කාඩ්පත භාවිතජ්යන් ඔබ ගිණුමට 

මුදල්ප තැන්පත් කල  ැකිය. ජ්මජ්ේ තැන්පත් කල ැකි වදනික උපරිම අගය ශ්රී ලoකා රුපියල්ප 

500,000.00 ක් (ලක්ශ ප ක්) ජ්ේ. ඔබ DFCC බැoකු ප්රිමියර් පාරිජ්භෝගිකජ්යක් නේ, එක් තැන්පුවක් 
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සඳ ා ශ්රී ලoකා රුපියල්ප 500,000.00 ක (ලක්ශ ප ක්) උපරිමයකට යටත්ව, එක් දනකට ශ්රී ලoකා රුපියල්ප 

5,000,000.00ක් (මිලියන ප ක්) ජ්මජ්ලස ඔබ ගිණුමට තැන්පත් කල  ැකිය.  

▪ ජ්ෙක්පත් තැන්පතු  

1927 අoක 25 දරණ  ආඥාපනත යටජ්ත් ඉුරුේ ගිණුේවලට තැන්පත් කරන ජ්ෙක්පත් සඳ ා බැoකුව 

ජ්වත රැකවරණය ජ්නාලැජ්බන ජ් යින්, සාමානෙජ්යන් ඔබජ්ේ ඉුරුේ ගිණුේ වලට ජ්ෙක්පත් 

තැන්පත් කිරීමට අවසර නැත.  

එනමුත්, ඔබවිසින් බැoකුව නමට එක්තරා ගිණුමකට බැර කිරීම සඳ ා එම ගිණුේ අoකය ස  එම 

ගිණුේහිමියාජ්ේ නම සඳ න්ජ්කාට ජ්ෙක්පත ලියා ඇත්නේ, බැoකුජ්ේ හුදු අභිමතයට අනුව එවැනි 

ජ්ෙක්පතක් ගිණුමට බැර කිරීමට පිළිගනු ඇත.  

ජ්කජ්ේදයත් : කලමනාකරු DFCC බැoකුව ගිණුමට බැර පිණිස {ගනුජ්දනුකරුජ්ේ නම}  

▪ මුදේ ආපසු ගැනීම 

ඔබට ඕනෑම බැoකු ශාඛාවකින් ජ් ෝ ේවයාංක්රීය ජ්ටලර් යන්ත්ර (ATM) යාලය  ර ා ඔබජ්ේ ඉතිරිකිරීජ්ේ 

ගිණුජ්ේ මුදල්ප ආපසු ලබා ගත  ැකිය.  

ඔබ බැoකු ශාඛාවකින් තම ඉුරුේ ගිණුජ්ේ මුදල්ප ආපසු ගැනීමට අද ේ කරන්ජ්න් නේ ඒ සඳ ා ඔබට 

අපජ්ේ ශාඛා යාලජ්ේ ඕනෑම ශාඛාවක් ජ්වත ජ්පෞද්ගලිකවම යාමට සිදුවනු ඇත. ජ්මහිදී සේූර්ණ කල 

මුදල්ප ආපසු ගැනීජ්ේ පත්රිකාවක් සමඟ යාතික  ැඳුනුේපත ජ් ෝ ජ්වනත් පිළිගත් අනනෙතාව ත වුරු 

කිරීජ්ේ ජ්ල්පඛනයක් බැoකුවට ඉදරිපත් කල යුුජ්ේ.  

ඔබ ේවයාංක්රීය ජ්ටලර් යන්ත්ර (ATM) යාලය  ර ා ඔබජ්ේ ඉතිරිකිරීජ්ේ ගිණුජ්ේ මුදල්ප ආපසු ලබා 

ගැනීමට බලාජ්පාජ්රාත්ු වන්ජ්න් නේ ඒ සඳ ා ඔබ DFCC බැoකුජ්ේ ේවයාංක්රීය ජ්ටලර් යන්ත්රක් ජ්වත 

ජ් ෝ ජ්වනත් බැoකුවක ේවයාංක්රීය ජ්ටලර් යන්ත්රක් ජ්වත යායුු ජ්ේ. ඔබජ්ේ බැoකු  රපත ස  එයට 

අදාල ර සෙ අoකය ේවයාංක්රීය ජ්ටලර් යන්ත්රයට  ඇුලත් කල පසුව එම තිරජ්ේ දේජ්වන 

උපජ්දේ අනුගමනය කිරීජ්මන් මුදල්ප ආපසු ලබාගැනීමට  ැකිජ්වනු ඇත.  

ඔබ ගිණුම බද්ධ ගිණුමක් වී එහි ජ්මජ් යුේ උපජ්දේ ‘ජ්දජ්දනාම අත්සන් කරන්න’ යනුජ්වන් නේ, මුදල්ප 

ආපසු ගැනීම සඳ ා ජ්දජ්දනාම බැoකුවට පැමිණීම අනිවාර්ය ජ්ේ.  

බද්ධ ගිණුජ්ේ ජ්මජ් යුේ උපජ්දේ ‘අප අතරින් ඕනෑම අජ්යක් ’ යනුජ්වන් නේ මුදල්ප ගැනීම සඳ ා එක් 

පාර්ේවයකජ්ේ අත්සනක් පමණක් ප්රමාණවත් වනු ඇත.  

තවද, ඔබජ්ේ බද්ධ ඉුරුේ ගිණුේ සඳ ා ලබාජ්ගන ඇති බැoකු  රපත්  ර ා ද මුදල්ප ආපසු ලබාගත 

 ැකිය.  

▪ තුන්වන පාර්ශවයක් විසින් මුදේ ආපසු ගැනීම 

ුන්වන පාර්ශවයකට ඔබජ්ේ ගිණුජ්මන් මුදල්ප ආපසු ගැනීමට ජ්නා ැකිය. ඔබජ්ේ ගිණුජ්මන් ුන්වන 

පාර්ශවයකට මුදල්ප ආපසු ගැනීමට  ැකිවනුජ්ේ බැoකුජ්ේ හුදු අභිමතය මත විජ්ේෂිත අවේථාවන් වලදී 

පමණි. එවැනි අවේථාවන් වලදී ඔබ ජ් ෝ ඔබජ්ේ ආයතනය ජ්වනුජ්වන් මුදල්ප ආපසු ගැනීජ්ේ පත්රිකාව 
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රැජ්ගන එන තැනැත්තාජ්ේ අත්සන ස  අනනෙතාව ස තික කරන ලිපියක් බැoකුව ජ්වත ඉදරිපත් 

කල යුු ජ්ේ.   

▪ අකුරු ජ්නාදන්නා/ ජ්රෝගී පුද්ගලයකු විසින් මුදේ ආපසු ගැනීම  

ඔබ ජ්රෝී තත්වජ්යන් ජ්පජ්ළන බැවින් මුදල්ප ආපසු ගැනීජ්ේ පත්රිකාව පිරවීමට ජ්නා ැකි නේ, 

සාක්ෂිකරුජ්වකුට අමතරව ඔබජ්ේ වවදෙවරයා විසින්ද ඔබජ්ේ ජ්රෝී තත්ත්වය සනාථ කල යුුජ්ේ. 

ඔබට ගනුජ්දනුව ජ්ත්රුේගත  ැකි බවත්, ඔබ පියවි මානසික තත්වයකින් සිටින බවත් ඔබජ්ේ 

වවදෙවරයා ජ් ෝ වවදෙවරිය විසින් ත වුරු කල යුුය.  

එවන් අවේථාවකදී ආපසු ගන්නා මුදල්ප ඔබජ්ේ ලඟම පවුජ්ල්ප සමාජිකජ්යකුට ජ්ගවනු ලැජ්ේ. ඒ සඳ ා 

ඔහු ජ් ෝ ඇය විසින් අනනෙතාව ඔප්පපු කිරීම සඳ ා යාතික  ැඳුනුේපත, උප්පපැන්න ස තිකය ජ් ෝ 

විවා  ස තිකය ඉදරිපත් කල යුුජ්ේ.  

1.5 පාේ ජ්පාත 

වත්මන් බැoකු වෙව ාරයට අනුව, පාේ ජ්පාතක් සඳ ා ඉල්පලුේ කර නැත්නේ, ඔබජ්ේ සියලුම බැoකු 

ගිණුේ සඳ ා විදුත් බැoකු ප්රකාශ නිකුත් කරනු ලැජ්ේ.  

තනි පුද්ගල ජ් ෝ බද්ධ ඉතිරිකිරීජ්ේ ගිණුේ සඳ ා පාේ ජ්පාත් නිකුත් කරන්ජ්න් ඒ සඳ ා විජ්ේෂ 

ඉල්පලීමක් කලජ් ාත් පමණි. බද්ධ ඉතිරිකිරීජ්ේ ගිණුේවල ජ්මජ් යුේ උපජ්දේ ‘ජ්දජ්දනාම අත්සන් 

කරන්න’ යනුජ්වන් නේ, එවැනි ගිණුේ සඳ ා පාේ ජ්පාත් නිකුත් ජ්නාකරනු අතර ගිණුේ ප්රකාශ නිකුත් 

කරනු ලැජ්ේ.  

 බද්ධ ගිණුජ්ේ ජ්මජ් යුේ උපජ්දේ ‘අප අතරින් ඕනෑම අජ්යක් ’ යනුජ්වන් නේ, බලයලත් 

අත්සන්කරුවන් සඳ ා පාේ ජ්පාතක් නිකුත් කල  ැකිජ්ේ.  

▪ පාේ ජ්පාත් භාවිතය 

ඔබ මුදල්ප තැන්පත් කරන විටද ජ් ෝ මුදල්ප ආපසු ගන්නා විටදී ඉුරුේ ගිණුේ පාේ ජ්පාත ඉදරිපත් 

කිරීමට අවශෙ නැත. එජ් ත්, පාේ ජ්පාත යාවත්කාලීන කිරීම සඳ ා ඔබ එය බැoකුවට ඉදරිපත් කල 

යුුජ්ේ.  

▪ නැතිවූ පාේ ජ්පාතක් පිළිබඳව දැනුම්ීම 

ඔබ නැතිවූ පාේ ජ්පාතක් පිලිබඳව අප ශාඛාවකට පැමිණ දැනුේ දුන් අවේථාවකදී, බැoකු නිලධාරිජ්යකු 

විසින් ඔබජ්ේ අනනෙතාව ස  ගිණුේ ජ්ේෂය ත වුරු කරගනු ඇත. 

නැතිවූ  පාේ ජ්පාතක් පිලිබඳව බැoකුව ජ්වත ලිඛිතව දැනුේ දුන් අවේථාවකදී, බැoකු නිලධාරිජ්යකු 

විසින් ඔබජ්ේ අත්සන ත වුරු කරනු ඇත. උක්ත ගිණුම බද්ධ ගිණුමක්නේ, ගිණුමට අදාල සියලුම 

පාර්ශවයන් නැතිවූ පාේ ජ්පාත පිලිබඳව ලිඛිතව දැනුේදය යුුජ්ේ.  

නව පාේ ජ්පාතක් නිකුත් කිරීජ්ේ ගාේු සඳ ා, කරුණාකර අප ජ්වේ අඩවිජ්ේ ගාේු පිටුව බලන්න.     
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1.6 ගරුසරු ඉතුරුම් ගිණුම් සඳහා ජ්පාලිය 

ඔබජ්ේ ඉුරුේ ගිණමට අදාල ජ්පාලිය එම ගිණුජ්මහි පවතින ජ්ේෂය අනුව වදනිකව ගණනය කරනු 

ලබන අතර, එය මාසජ්ේ අවසාන වැඩකරන දනජ්ේදී ගිණුමට බැර කරනු ලැජ්ේ.  

ඔබ ගිණුජ්ේ අවම ජ්ේෂයක් පවත්වාජ්ගන යායුු නේ, එම අවම ජ්ේෂය පවත්වාජ්ගන යාමට ඔබ 

අජ්පාජ් ාසත් වූ කල්පහි ජ්පාලිය ජ්ගවනු ජ්නාලැජ්ේ.  

වැඩි විේතර සඳ ා අපජ්ේ ජ්වේ අඩවිජ්ේ ඇති ඔබජ්ේ ගිණුේ වර්ගයට අදාළ විේතර බලන්න.  

1.7 ජ්පාලිය මත පනවා ඇති රඳවාගැනීජ්ම් බදු 

ඔබජ්ේ DFCC බැoකු ගිණුමක ජ් ෝ ජ්වනත් බැoකු ජ් ෝ මූලෙ ආයතන ගිණුමක ඇති තැන්පු වලින් බදු 

තක්ජ්ේරු වර්ශයට අදාළ ඉපැයූ මුලු ජ්පාලිජ්යන් 5% රඳවා ගැනීජ්ේ බදු ජ්ලස කපා  ැජ්ර්.  තක්ජ්ේරු 

වර්ශයට අදාළ මුලු ජ්පාලි ආදයම ශ්රී ලoකා රුපියල්ප 1,500,000.00 ජ්නාඉක්මවන ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි 

ගිණුේහිමියන් ජ්මම ජ්පාලි මත පනවා ඇති රඳවා ගැනීජ්ේ බදු වලින් මුක්ත කර ඇත.  

බදු තක්ජ්ේරු වර්ශය වත්මන් වර්ශජ්ේ අජ්ේල්ප මස 01 වැනිදා සිට ඊළඟ වර්ශජ්ේ මාර්ු 31 වැනිදා ජ්තක් 

ජ්ේ. වැඩි විේතර සඳ ා ලඟම පිහිටි DFCC ශාඛාව ජ්වත පියනගන්න.  

1.8 ගිණුමට පුද්ගලයින් නම් කිරීම 

ඔබජ්ේ අභාවජ්යන් පසු, ඔබ ඉුරුේ ගිණුජ්ේ ඇති මුදල්ප ලබාගැනීම සඳ ා ඔබට යේ පුද්ගලයකු නේ 

කිරීමට අවශෙනේ, එවන් නේ කිරීමක් ඔබ ගිණුම විවෘත කරන අවේතාජ්ේදී ජ් ෝ ඉන්පසුව කල 

 ැකියි.  

ජ්ේ සඳ ා ඉුරුේ ගිණුජ්ේ විේතර සමඟ නාමජ්යෝයකයා/නාමජ්යෝයකයන්ජ්ේ නේ, ඔවුනට ජ්යෝජිත 

ප්රතිශතය සඳ න් කරමින් නාමජ්යෝයනා ජ්පෝර්මයක් පිරවිය යුු ජ්ේ. ජ්ේ සඳ ා ඔබ පැමිජ්ණන DFCC 

බැoකු ශාඛාජ්ේ කාර්යමණ්ඩලජ්ේ ස ය පතන්න. 

1.9 ගිණුම් ප්රකාශ 

පරිසර හිතකාමී පියවරක් ජ්ලස, DFCC බැoකුව විදුත් ගිණුේ  ප්රකාශ නිකුත් කිරීම ආරේභ කර ඇති 

අතර, ජ්මම ජ්ේවාව ලබා ගැනීම සඳ ා ලියාපදාංචි වන ජ්මන් අපජ්ේ පාරිජ්භෝගිකභවුන්  ට 

සාදරජ්යන් ඇරයුේ කරමු. විදුත් ගිණුේ ප්රකාශ ඔබ ගිණුම විවෘත කරන අවේථාජ්ේදී ඔබ විසින් 

බැoකුවට සපයා ඇති විදුත් තැපැල්ප ලිපිනයට එවනු අත. එජ්ේ ලැජ්බන විදුත් ගිණුේ ප්රකාශ 

පරිශීලනය සඳ ා ර සෙ අoකයක් ඔබ ලබා දී ඇති විදුත් තැපැල්ප ලිපිනයට එවන අතර, ඔබ එම 

අoකය සුරක්ෂිතව තබාජ්ගන ගිණුේ ප්රකාශ පරිශීලනය සඳ ා භාවිත කල යුුජ්ේ.  

ඔබ මුද්රිත ගිණුේ ප්රකාශ සඳ ා ඉල්පලුේ කර ඇත්නේ, ඔබට එම ගිණුේ ප්රකාශ මාසිකව, ජ්නාමිජ්ල්ප ඔබ 

ගිණුම විවෘත කරන අවේථාජ්ේදී ඔබ විසින් බැoකුවට සපයා ඇති තැපැල්ප ලිපිනයට එවනු අත.  

මාසික ගිණුේ ප්රකාශ වලට වඩා වැඩි වාර ගණනක් ගිණුේ ප්රකාශ ලැබීමට බලාජ්පාජ්රාත්ු වන්ජ්න්ද 

ඒ සඳ ා ගාේු අය කරනු ලැජ්ේ.  
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මාසික ගිණුේ ප්රකාශ වලට අමතරව ඉදහිට ගිණුේ ප්රකාශ අවශෙනේ ඒ සඳ ා ලිඛිතව ඉල්පලුේ කලයුු 

අතර එවැනි ඉල්පලීේ සඳ ා ගාේු ජ්ල්පඛනයට අනුව අයකිරීමක් කරනු ලැජ්ේ.  

ජ්ේ පිලිබඳ වැඩි විේතර සඳ ා අප ජ්වේ අඩවිජ්ේ ඇති ගාේු ජ්ල්පඛනය බලන්න.  

2. ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා DFCC බැoකු ේථාවර තැන්පතු ගිණුම් 

 

2.1 ේථාවර තැන්පතු ගිණුම් පිලිබඳ විේතර  

ේථාවර තැන්පු ගිණුමක් යනු ආරක්ෂාකාරී, ජ්කටි කාලීන ජ් ෝ දීර්ඝ කාලීන ආජ්යෝයනයකි. අවම 

මාස 01 සිට උපරිම අවුරුදු 10ක් දක්වා කාලයකට ඔබජ්ේ මුදල්ප ආජ්යෝයනය කිරීමට DFCC බැoකුජ්ේ 

ේථාවර තැන්පු ගිණුේ  ර ා ඔබ  ට දැන්  ැකියාව ඇත.  

ආජ්යෝයනය කරන කාල පරාසය අනුව, ේථාවර තැන්පු ගිණුේවලට සාමනෙ ඉුරුේ ගිණුේවලට 

වඩා ජ්පාලී අනුපාතයක් ලැජ්බනු ඇත. ේථාවර තැන්පුව මත ඉපැයූ ජ්පාලිය කල්පපිරීජ්ේදී ජ් ෝ 

මාසිකව, කාර්ුවකට වරක්, අර්ධ වාර්ිකව, වාර්ිකව ජ් ෝ ලබාගැනීමට ඔබට  ැකියාව ඇත. 

2.2 ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ේථාවර තැන්පතු ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා සුදුසුකම් 

▪ ජ්න්වාසික ශ්රී ලාාංකික පුරවැසියන්  

▪ වයස අවුරුදු 60 ජ් ෝ ඊට වැඩි වියයුුය 

විජ්ේෂ සට න : ඔබට ඔබජ්ේ ේථාවර ගිණුේ තනිව ජ් ෝ ශ්රී ලාංකාජ්ේ වසන ස  අවුරුදු 60 ට වැඩි ශ්රී 

ලාංකා පුරවැසියකු සමඟ ඒකාබද්ධව  විවෘත කල  ැකිය. 

අපජ්ේ නව පාරිජ්භෝගිකභවතුන් ජ්වත  

ඔබජ්ේ ේථාවර තැන්පු ගිණුම විවෘත කිරීම සඳ ා ඔබට සමීපතම DFCC බැoකු ශාඛාව ජ්වත 

පැමිජ්නන ජ්මන් අපි සාදරජ්යන් ආරධනා කරමු. ඔබ කලයුත්ජ්ත් ඔබජ්ේ යාතික 

 ැඳුනුේපත/විජ්ද්ශගමන් බලපත්රය ජ් ෝ රියැදුරු බලපත්රය රැජ්ගන DFCC බැoකු ශාඛාවට පැමිණ අප 

කාර්යමණ්ඩලය විසින් පිරිනමන ගිණුේ විවෘත කිරීජ්ේ පත්රිකාව සේූර්ණ කිරීම පමණි.  

ජ්ේ සමඟම, ඉතිරිකිරීජ්ේ ජ් ෝ යoගම ගිණුමක් විවෘත කිරීමට අපි අනුබල ජ්දන්ජ්න්, එය ඔබජ්ේ ේථාවර 

තැන්පුව මත උපයන ජ්පාලිය පැවරීමට උපජ්යෝී වන නිසාජ්වනි.  

අපජ්ේ වත්මන් පාරිජ්භෝගිකභවතුන් ජ්වත  

අපජ්ේ වත්මන් පාරිජ්භෝගිකජ්යකු වශජ්යන්, ඔබට ප සු ඕනෑම DFCC බැoකු ශඛාවක් ජ්වත පැමිණ 

ේථාවර තැන්පු ගිණුමක් විවෘත කිරීජ්ේ  ැකියාව ඇත. ජ්ේ සඳ ා ඔබ කලයුත්ජ්ත් ඔබට අවැසි 

තැන්පුජ්ේ විේතර; ආජ්යෝයනජ්ේ කාලය, ආජ්යෝයනය කරන මුදල, තැන්පුව මත උපයන ජ්පාලිය 

සේබන්ධජ්යන් උපජ්දේ යනාදී විේතර සමඟ ගිණුේ විවෘත කිරීජ්ේ පත්රිකාව සේූර්ණ කිරීම පමණි.   

ඔබ දැනටමත් අප  ා ඉුරුේ ජ් ෝ යoගම ගිණුමක් පවත්වාජ්ගන යන්ජ්න්නේ, ඔබ කල යුත්ජ්ත් එම 

ගිණුමකින් ේථාවර තැන්පුව සඳ ා අවශෙ මුදල පැවරීම පමණි. 

නැතජ් ාත් ප ත සඳ න් ක්රමයකින්ද ඔබජ්ේ මුදල්ප  ේථාවර තැන්පුවක් සඳ ා ජ්යාමුකල  ැකිය:  
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▪ මුදල්ප ජ්නෝට්ටු වශජ්යන් 

▪ ජ්ෙක්පත් වශජ්යන් 

▪ ජ්ගවීේ අණකර වශජ්යන්  

▪ අභෙන්තර මුදල්ප පැවරීමක් වශජ්යන් (DFCC බoකු ගිණුමකින් මුදල්ප පැවරීජ්මන්) 

▪ ශ්රි ලාංකා අන්තර් බැoකු ජ්ගවීේ පද්ධතිය (SLIPS)/ විදුත් අරමුදල්ප පැවරීම සඳ ා වූ ජ්පාදු 

යාන්ත්රණය (CEFT)/ තත්කාලීන දළ පියවීේ පද්ධතිය (RTGS)  ර ා මුදල්ප පැවරීම (ඉුරුේ 

ගිණුේ ජ් ෝ යoගම ගිණුේ වලට) 

ඔබට අවශෙනේ ඉ ත සඳ න් ක්රමයන් වලින් කිහිපයක්ම ජ්යාදාගනිමින් ඔබජ්ේ මුදල්ප ේථාවර 

තැන්පුවක් සඳ ා ජ්යාමුකල  ැකිය. එනමුත් ඔබජ්ග ේථාවර තැන්පුව ක්රියාත්මක වන්ජ්න් මුලු 

තැන්පත් මුදලම ඔබජ්ේ ඉුරුේ ජ් ෝ යoගම ගිණුමට බැරවී ඉන්පසු එම මුදල්ප ේථාවර තැන්පුව ජ්වත 

ජ්යාමු කිරීජ්මන් පසුවයි.  

2.3 ගිණුමට පුද්ගලයින් නම් කිරීම 

ඔබජ්ේ අභාවජ්යන් පසු, ඔබ ේථාවර තැන්පු ගිණුජ්ේ ඇති මුදල්ප ලබාගැනීම සඳ ා ඔබට යේ 

පුද්ගලයකු නේ කිරීමට අවශෙනේ, එවන් නේ කිරීමක් ඔබ ගිණුම විවෘත කරන අවේතාජ්ේදී ජ් ෝ 

ඉන්පසුව කල  ැකියි.  

ජ්ේ සඳ ා ේථාවර තැන්පු ගිණුජ්ේ විේතර සමඟ නාමජ්යෝයකයා/නාමජ්යෝයකයන්ජ්ේ නේ, ඔවුනට 

ජ්යෝජිත ප්රතිශතය සඳ න් කරමින් නාමජ්යෝයනා ජ්පෝර්මයක් පිරවිය යුු ජ්ේ. ජ්ේ සඳ ා ඔබ 

පැමිජ්ණන DFCC බැoකු ශාඛජ්ේ කාර්යමණ්ඩලජ්ේ ස ය පතන්න.  

2.4 ේථාවර තැන්පතු ගිණුමට අනනෙ ලක්ෂණ සහ උපාැංග 

ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසිජ්යක් වන ඔබජ්ේ ේථාවර තැන්පු සඳ ා සාමානෙජ්යන් අජ්නකුත් ේථාවර තැන්පු 

සඳ ා ජ්ගවන ජ්පාලී අනුපාතයට වඩා වැඩි ජ්පාලී අනුපාතයක් ජ්ගවනු ලැජ්ේ. සම රක් ලක්ෂණ ස  

උපාාංග ප ත දක්වා ඇත; 

▪ ේථාවර තැන්පුවක් සඳ ා අවම තැන්පු අගය (මුල්ප මුදල) ශ්රී ලoකා රුපියල්ප 10,000.00 

විය යුුයි  

 

▪ තැන්පු අගය උපරිමයකට යටත් ජ්නාජ්ේ  

 

▪ තැන්පුජ්ේ අගය, කාලසීමාව ස  අදාල ජ්පාලී අනුපාතය සඳ න් කරමින් ේථාවර 

තැන්පු රිසිට් පතක් නිකුත් කරනු ඇත 

 

▪ ේථාවර තැන්පුවක් අවම මාස 01ක සිට උපරිම වශජ්යන් අවුරුදු 10ක් දක්වා දජ්වන 

ේථාවර කාලීන ගිවිසුමකට යටත්ජ්ේ 

 

▪ තැන්පුව කල්පපිරීජ්ේදී මුල්ප මුදල පමණක් නැවත ආජ්යෝයනය කිරීම ජ් ෝ මුල්ප මුදල්ප ස  ඒ 

මත ඉපැයූ ජ්පාලිය නැවත ආජ්යෝයනය කිරීම වශජ්යන් වන කල්පපිරීජ්ේ උපජ්දේ විකල්පප 

ජ්දජ්කන් එකක් ේථාවර තැන්පු ගිණුම විවෘත කරන අවේතාජ්ේදී ජ්තෝරාගත යුුජ්ේ. 
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එජ්මන්ම, ඉපැයූ ජ්පාලිය ජ්වනත් බැoකුවක ගිණුමක් ජ්වත පැවරීමටද ගිණුම විවෘත කරන 

අවේතාජ්ේදීම උපජ්දේ දය  ැකිය 

 

▪ ේථාවර තැන්පු රිසිට්පත ගනුජ්දනුකල ජ් ෝ පැවරිය  ැකි ජ්ල්පඛනයක් ජ්නාජ්ේ 

 

▪ කල්පපිරීජ්මන් පසු ේථාවර තැන්පු මුදල්ප ඕනෑම DFCC බැoකු ශාඛාවකින් ආපසු ගැනීමට 

 ැක 

 

▪ ේථාවර තැන්පුව කල්පපිරීජ්මන් පසුව මුල්ප මුදල පමණක් ජ් ෝ මුල්ප මුදල්ප ස  ඒ මත ඉපැයූ 

ජ්පාලිය ජ්වනත් ුන්වන පාර්ශවයක් ජ්වත පැවරීමට අද ේ කරන්ජ්න් නේ, එම ුන්වන 

පාර්ශවය නමට ජ්ගවීේ අණකරයක් නිකුත් කිරීමට බැoකුව  ට උපජ්දේ දය  ැකිය. අදාල 

ගාේු සඳ ා අප ජ්වේ අඩවිජ්ේ ගාේු ස  තීරුබදු පිටුව බලන්න 

 

▪ ජ්ද්ශීය ආදයේ බදු ජ්දපාර්තජ්ේන්ුජ්ේ නියමයන් වලට අනුව, ේථාවර තැන්පත් ජ්පාලිය 

මත රැඳවූ බදු වලට යටත්ජ්ේ. එනමුත් ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් බදු ස නයකට යටත්ජ්ේ  

 

▪ ේථාවර තැන්පුව කල්පපිරීජ්මන් පසුව මුදල්ප ආපසු ජ්ගවනු ලබන්ජ්න් බැoකුව ජ්වත ගිණුම 

විවෘත කරන අවේතාජ්ේදී ලබාදී ඇති ගිණුේ ජ්මජ් යුේ උපජ්දේ අනුවම පමණි 

 

▪ තැන්පුව කල්පපිරීජ්ේ උපජ්දේ ජ්වනේකල  ැක්ජ්ක් ගිණුේ ජ්මජ් යුේ උපජ්දේ වලට 

අනුකූලව කල්පපිරීජ්ේ දනට ප්රථම බැoකුව ජ්වත දැනුේදීජ්මන් පමණි  

 

2.5 ේථාවර තැන්පතුව මත ඉපැයූ ජ්පාලිය 

ඔබ ේථාවර තැන්පුවට අදාල ජ්පාලී අනුපාතය බැoකුව විසින් ේථාපනය කර ඇත්ජ්ත් පවතින 

ජ්වළඳපළ අනුපාත  ා ශ්රී ලාංකා ම ා බැoකුව විසින් විටින් විට ප්රතිපත්ති ජ්පාලී අනුපාත වලට සිදුකරන 

සoජ්ශෝධන වලට අනුකූලවයි.  

ඔබජ්ේ ේථාවර තැන්පුවට අදාල ජ්පාලිය තැන්පු මුදල මත වදනිකව ගණනයජ්කාට, එය 

තැන්පුව කල්පපිරීජ්ේදී ජ් ෝ ඔබ විසින් ඉල්පලුේකල ජ්පාලී ජ්ගවීජ්ේ වාර ගණන අනුව ගිණුමට බැර 

ජ්කජ්රනු ඇත.  

යාවත්කාලීන ජ්පාලී අනුපාත සඳ ා www.dfcc.lk යන අප ජ්වේ අඩවියට පිවිජ්සන්න.  

2.6 ේථාවර තැන්පතු සඳහා ජ්පාලී ජ්ගවීම  

ඔබට ජ්පාලී ජ්ගවීජ්ේ වාර ගණන මාසිකව, කාර්ුවකට වරක්, අර්ධ වාර්ිකව, වාර්ිකව ජ් ෝ කල්ප 

පිරීජ්ේදී යන විකල්පප වලින් එකක් ජ්පාලී ජ්ගවීජ්ේ උපජ්දේ වශජ්යන් ජ්තෝරගත  ැකිය.  

කල්ප පිරීජ්ේදී ජ්පාලී ජ්ගවන තැන්පුවකට වඩා, මාසිකව, කාර්ුවකට වරක්, අර්ධ වාර්ිකව, 

වාර්ිකව යනාදී වශජ්යන් ජ්පාලී ජ්ගවන තැන්පුවකට අදාල වන්ජ්න් අඩු ජ්පාලී අනුපාතයකි.  

http://www.dfcc.lk/
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ඔබ ජ්පාලී ජ්ගවීජ්ේ උපජ්දේ වශජ්යන් කල්ප පිරීජ්ේදී  ැර ජ්වනත් ජ්පාලී ජ්ගවීජ්ේ වාර ගණනක් 

ජ්තෝරගත්ජ්ත් නේ, ඉුරුේ ගිණුමක් ජ් ෝ යoගම ගිණුමක් විවෘත කිරීජ්මන් එයට ජ්පාලිය බැර කිරීමට 

සලසාගත  ැකි ජ්ේ.  

ඉපැයූ ජ්පාලිය ජ්වනත් බැoකුවක ගිණුමක් ජ්වත පැවරීමට අවශෙ නේ, ඔබට එය අන්තර් බැoකු මුදල්ප 

හුවමරුවක් වශජ්යන් සිදුකල  ැකිය.  

2.7 ජ්පාලිය මත පනවා ඇති රඳවා ගැනීජ්ම් බදු 

ඔබජ්ේ DFCC බැoකු ගිණුමක ජ් ෝ ජ්වනත් බැoකු ජ් ෝ මූලෙ ආයතන ගිණුමක ඇති තැන්පු වලින් බදු 

තක්ජ්ේරු වර්ශයට අදාළ ඉපැයූ මුලු ජ්පාලිජ්යන් 5% රඳවා ගැනීජ්ේ බදු ජ්ලස කපා  ැජ්ර්.  තක්ජ්ේරු 

වර්ශයට අදාළ මුලු ජ්පාලී ආදයම ශ්රී ලoකා රුපියල්ප 1,500,000.00 ජ්නාඉක්මවන ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි 

ගිණුේහිමියන් ජ්මම ජ්පාලි මත පනවා ඇති රඳවා ගැනීජ්ේ බදු වලින් මුක්ත කර ඇත.  

බදු තක්ජ්ේරු වර්ශය වත්මන් වර්ශජ්ේ අජ්ේල්ප මස 01 වැනිදා සිට ඊළඟ වර්ශජ්ේ මාර්ු 31 වැනිදා ජ්තක් 

ජ්ේ. වැඩි විේතර සඳ ා ලඟම පිහිටි DFCC ශාඛාව ජ්වත පියනගන්න.  

2.8 ේථාවර තැන්පතු කේපිරීම 

ඔබජ්ේ ේථාවර තැන්පුව කල්පපිරීජ්ේද එම මුදල්ප ආපසු ආජ්යෝයනය කිරීම ජ් ෝ ගිණුම විවෘත 

කරනවිට ලබාදී ඇති ගිණුේ ජ්මජ් යුේ උපජ්දේ වලට අනුව ගිණුම වසා මුදල්ප ආපසු ගැනීම යන විකල්පප 

ක්රමයන් ජ්දකක් ඇත. ජ්ේ පිළිබඳ විේතර ප ත දක්වා ඇත.  

මුදේ ආපසු ආජ්යෝයනය කිරීම 

මුල්ප මුදල ස  ඉපැයූ ජ්පාලිය ජ් ෝ මුල්ප මුදල පමණක් ඔබ කැමති කාලයකට නැවත ආජ්යෝයනය කිරීමට 

පුලුවන. මුල්ප මුදල පමණක් නැවත ආජ්යෝයනය කරන්ජ්න් නේ ඉපැයූ ජ්පාලිය ඉතිරිකිරීජ්ේ ජ් ෝ යoගම 

ගිණුමකට පැවරීමට ජ් ෝ එම මුදල ආපසු ගැනීමට කටයුු කල යුුය.  

නැවත මුදල්ප ආජ්යෝයනය සඳ ා ගිණුම විවෘත කරන අවේතාජ්ේදී නිකුත් කල ේථාවර තැන්පත් 

රිසිට්පත සමඟ ලිඛිත උපජ්දේ බැoකුව ජ්වත ලබාදය යුුජ්ේ.  

ගිණුම වසා මුදේ ආපසු ගැනීම 

ේථාවර තැන්පුව කල්පපිරීජ්ේද ගිණුම වසා මුල්ප මුදල ස  ඉපැයූ ජ්පාලිය ආපසු ගැනීමට  ැකිය.  

ජ්ේ සඳ ා ගිණුම විවෘත කරන අවේතාජ්ේදී නිකුත් කල ේථාවර තැන්පත් රිසිට්පත සමඟ ලිඛිත 

උපජ්දේ බැoකුව ජ්වත ලබාදය යුුජ්ේ.  

තැන්පතුව ේවයoක්රීයව අලුත් කිරීම 

ඔබජ්ේ ේථාවර තැන්පුව කල්පපිජ්රන අවේතාජ්ේදී පැ ැදලි කල්පපිරීජ්ේ උපජ්දේ ලබාදී ජ්නාමැති නේ, 

බැoකුව විසින් ඔබ තැන්පුජ්ේ මුල්ප මුදල ස  ඉපැයූ ජ්පාලිය  ේවයoක්රීයව මුල්ප තැන්පුජ්ේ කාලයට 

සමාන කාලයකට අලුත් කරනු ඇත. 
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ේථාවර තැන්පු ගිණුම විවෘත කරන අවේථාජ්ේදී ලබා දුන් ේථාවර තැන්පු ස තිකජ්ේ මුල්ප පිටපත 

මුදල්ප ආපසු ගැනීජ්ේදී නැවත බැoකුවට ලබා දීම අනිවාර්යය ජ්නාජ්ේ.  

2.9  කේපිරීමට ජ්පර ේථාවර තැන්පතු මුදේ ආපසු ගැනීම 

බැoකුව ජ්වත ලිඛිත උපජ්දේ ලබාදීජ්මන් ඔබ ේථාවර තැන්පුව කල්පපිරීමට ප්රථම මුදල්ප ආපසු 

ලබාගැනීමට ඔබ ට  ැකියාව ඇත. නමුත්, එම නිසා මුල්ප තැන්පු ගිවිසුේ කාලය බිඳවැජ්ටන ජ් යින් 

ඉපැයූ ජ්පාලිජ්යන් ජ්කාටසක් කපා රිනු ඇත.  

ඔබ ේථාවර තැන්පුව බද්ධ ගිණුමක් වී, එහි ජ්මජ් යුේ උපජ්දේ ‘ජ්දජ්දනාම අත්සන් කරන්න’ 

යනුජ්වන් නේ, ගිණුම වසා මුදල්ප ලබාගැනීම/ජ්වනත් ගිණුමකට මුදල්ප පැවරීම සඳ ා ජ්දපාර්ශවයම 

බැoකුවට පමිණීම අනිවාර්ය ජ්ේ.  

බද්ධ ගිණුමක ජ්මජ් යුේ උපජ්දේ ‘අප අතරින් ඕනෑම අජ්යක්’ යනුජ්වන් නේ, එක් පාර්ශවයක 

අත්සනකින් ගිණුම වසා මුදල්ප ලබාගත  ැකිය.  

2.10 ගිණුම වසා ආපසු ගනු ලැබූ ේථාවර තැන්පතු මුදේ පැවරීම 

බැoකුවට ලිඛිතව දැනුේදීජ්මන්  ේථාවර තැන්පු ගිණුම වසා ආපසුගත් මුදල්ප ජ්වනත් බැoකුවක් ජ්වත 

පැවරිය  ැකිය. ජ්ේ සඳ ා බැoකු ගාේු අදාල වනු ඇත.  

අදාල ගාේු සඳ ා අප ජ්වේ අඩවිය www.dfcc.lk ජ්වත පිවිජ්සන්න.  

▪ ජ්වනත් බැoකු ගිණුේ ජ්වත ශ්රි ලාංකා අන්තර් බැoකු ජ්ගවීේ පද්ධතිය (SLIPS)/ විදුත් 

අරමුදල්ප පැවරීම සඳ ා වූ ජ්පාදු යාන්ත්රණය (CEFT)/ තත්කාලීන දළ පියවීේ පද්ධතිය (RTGS) 

 ර ා මුදල්ප පැවරීය  ැකිය 

 

▪ බැoකු ගාේු වලට යටත්ව ජ්ගවීේ අණකර නිකුත්කල  ැකිය. ඒවා ඔජ්ේ නමට 

‘ආදායකයාජ්ග ගිණුමට පමණක්’ යනුජ්වන් ජ්ර්ඛනය කර නිකුත් කරනු ඇත.  

 

2.11 ේථාවර තැන්පතුව කේපිරීජ්ම්ී තැන්පතු නියමයන් ජ්වනේ කිරීම 

ේථාවර තැන්පුව කල්ප පිරීමට ප්රථම බැoකුව ජ්වත ලිඛිතව ඉල්පලුේ කිරීජ්මන් ගිණුේ කල්පපිරීජ්ේ උපජ්දේ 

ජ්වනේ කල  ැකිය. එජ්ලස ඉල්පලුේකල සoජ්ශෝධන ක්රියාවට නැoජ්වන්ජ්න් මුල්ප තැන්පුව කල්පපිජ්රන 

දනජ්ේදී බව කරුණාජ්වන් සලකන්න.  

පවතින මුල්ප තැන්පු ගිණුම වසා ජ්වනේ කල ගිණුේ කල්පපිරීජ්ේ උපජ්දේ වලට අනුකූලව නව ේථාවර 

තැන්පු ගිණුමක් විවෘත කරනු ඇත.  

2.12 ේථාවර තැන්පතුව ඇපයට තබා ණය ගැනීම 

අදාල ණය ජ්කාන්ජ්ද්සි වලට යටත්ව, ේථාවර තැන්පුව ඇපයට තබා තැන්පු අගජ්යන් 90% දක්වා 

ගණනකට ණයක් ජ් ෝ අයිරා ප සුකමක් ලබා ගත  ැකිය.  

ඉ ත ජ්ේවාව බුක්තිවිඳීම සඳ ා ඉල්පලුේ පත්රයක් සමග හිලවුකරයක් පුරවා බාරදය යුුය.  

http://www.dfcc.lk/
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2.13 ඇපයට තබා ඇති ේථාවර තැන්පතුවක  මුදේ කේපිරීමට ජ්පර ජ්හෝ  

කේපිරීජ්ම්ී  ආපසු ගැනීම 

ඔබ දැනටමත් ඔබජ්ේ ේථාවර තැන්පුව ඇපයට තබා ණයක් ජ් ෝ අයිරා ප සුකමක් ලබාජ්ගන 

ඇත්නේ ස  දැන් ඔබට එම ේථාවර තැන්පුජ්ේ මුදල්ප ආපසු ගැනීමට අවශෙනේ, ඔබ මුලින්ම කල 

යුත්ජ්ත් ඔබජ්ේ උවමනාව සඳ ා ලිඛිතව බැoකුජ්වන් ඉල්පලුේ කිරීමයි.  

ඔබජ්ේ  ේථාවර තැන්පු ගිණුම වසා දැමීමට ප්රථම, එම තැන්පුව ඇපයට තබා, දී ඇති සියලුම ණය 

ප සුකේ ස  අයිරා ප සුකේ, ගාේු ඇුලත්ව, සේූර්ණජ්යන්ම පියවාගනු  ඇත. ඉන්පසු 

ඉතිරිජ්වන මුදල ආපසු ගැනීමට ඔබට  ැකියාව ඇත. එයින් මුවට ේථාවර තැන්පුව ඇපයක් 

ජ්නාජ්වනු ඇත.  

2.14 අප අමතන්න 

ඔබට අපජ්ේ 24 පැය ඇමුේ මධෙේථානය +94(11)2350000 ඔේජ්ේ ඇමතිය  ැකි අතර, 

info@dfccbank.com මගින්ද අප සමඟ සේබන්ධ විය  ැකිය. තවද ඔබට වැඩි විේතර සඳ ා අපජ්ේ 

ඕනෑම ශාඛාවකට ජ් ෝ ජ්වේ අඩවියට පිවිසිය  ැකිය.   

 


