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1. හැඳින්වීම 

 
පුද්ගලික ණය DFCC පාරිභ ෝගික බ ැංකුකරණ කාණ්ඩයට අයත් පsසිද්ධ, භේගභයන් වHdප්ත වන 
භ ේවයකි.  එම ණය       අභයකුභේ භපෞද්ගලික අවශHතා වලට අනුකූලව  ක  ්වන අතර එය 
දින භෙකක් ඇතුලත සියලු  ලියකියවිලි  ම්පූර්ණ කිරීභමන් අනතුරුව ලබා භෙනු ඇත.  
 

පුද්ගලික ණය ලබා දීලමන් බැංකුව තම ප sධාන සහ වැදගත් අභිපsdයන් වන පාරිභ ෝගික ණය 
කළභෙහි වර්ධනය  හ ජැංගම ගිණුම්  හ ඉතුරුම් ගිණුම් වල වර්ධනය ඉටුකර ගනී. ව ටුප් හරහා 

භගවීම තුලින් පුද්ගලික ණය බැංකුලේ ජැංගම ගිණුම්  හ ඉතුරුම් ගිණුම් වල වර්ධනය සඳහා මූලික 

ලලස දායක වනු ඇත. 

 
2. පුද්ගලික ණයක් ලබා ගැනීම සඳහා ලයෝගHතාව 
 

පුද්ගලික ණයක් ලබා ගැනීම සඳහා අවම ලයෝගHතාව සපුරන රජභේ  හ භපෞද්ගලික අැංශභේ රැකියා 

නියුක්තිකයින්ට භමන්ම  ්වයැං රැකියාවන්හි නියුතු වෘත්තීයභේදීන්ට DFCC පුද්ගලික ණය පිරිනමනු 

ලැලේ. තමන්ලේ ආදායම සහ වෘත්තීයට අනුකූලව, භපෞද්ගලික අවශHතා වලට  රිලන පරිදි  පුලුල් 
භ ේවා පරා යක් ඔවුනට අත්විදිය හ කිය. 
 
ලයෝගHතා නිර්ණායක: 
 

I. උපරිම වය  අවුරුදු 55ක් ෙක්වා (භ ේවා ොයකයාභේ තහවුරු කිරීම මත වය  අවුරුදු 60 
භතක්)  

II. අපභේ භවබ් අඩවිභේ  ඳහන් පුද්ගලික ණය කාණ්ඩ වලට නියමිත පරිදි   ලකිය හ කි භ ේවා 
කාලයක්  හිත  ්ථිර රැකියාවක් භහෝ  ්වයැං වෘත්තිමය වHdපාරයක  නියුතු වෘත්තීයභේදීන්ට 

III. රුපියල් 30,000/= අවම ආොයමක් (මූලික ව ටුප +  ්ථිර දීමනා + අනියත දීමනා) භහෝ ඊට 
ව ඩි  
 

 

3. පුද්ගලික ණය කාණ්ඩ 
 

ශී sලැංකාභේ පුභරෝගාමී  ැංවර්ධන බ ැංකුව වන DFCC බ ැංකුව විසින්, පුද්ගලයින්භේ අවශHතා   හ 

න වත භගවීභම් හ කියාවට  රිලන පරිදි, පහත  ඳහන් කාණ්ඩ යටභත් පුද්ගලික ණය ලබා ලදනු 

ඇත. 
 

ණය ලසේවාව  විස්තරය 

වෘත්තීය ණය  ්ථිර භහෝ  ්වයැං වෘත්තිමය වHdපාරයක නියුතු වෘත්තීයභේදීන්භේ 

අවශHතා  ඳහා   කසුණු විභශේෂ ණය  

GMOA ණය රජභේ වවෙH නිලධාරින්භේ  ැංගමභේ  ාමාජිකයින් භවනුභවන් 
  කසුණු විභශේෂිත ණය  

IESL ණය ශී sලැංකා ඉැංජිභන්රු ආයතනභේ  ාමාජිකයින් භවනුභවන්   කසුණු 
විභශේෂිත ණය 

Speed ණය රජභේ  හ භපෞද්ගලික අැංශභේ රැකියා වල නියුතු විධායක 
නිලධාරින්භේ අවශHතා  ඳහා   කසුණු ණය 

වාහන බලපත sලාභීන්  ඳහා 
පුද්ගලික ණය 

වාහන බලපත sලාභීන්  ඳහා වූ විභශේෂිත ණය  
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Hiflex ණය ඉහල ශුද්ධ වත්කමක් ඇති  ්ථිර ආොයම්ලාභීන්  ඳහා අයිරා 
පහසුකම්  මඟ පුද්ගලික ණය 

 
 

4. ආපසු ලගවීම 
 

අොළ ණය කාණ්ඩයට අනුකූලව පුද්ගලික ණයක් වර්ශ 5ක් සිට 7ක් ෙක්වා උපරීම කාලයකට ලබා 
ගත හ කි අතර වය  අවුරුදු 60 භතක්  ම මාසික වාරික (ණය  හ භපොලිය  ්ථාවර අගයක් වනු ඇත) 
මගින් ආපසු භගවීමට හ කිය.  
 

5. ලපොලිය සහ ලකොමිස ්
 
පුද්ගලික ණය  ඳහා අොළ භපොලිය ඔබට අපභේ භවබ් අඩවිභයන් ලබාගත හ කිය (www.dfcc.lk). 
 

6. ගාස්තු සහ ලසසු අය කිරීම් 
 
පුද්ගලික ණය  ඳහා අොළ ගා ්තු  හ භ සු අය කිරීම් ඔබට අපභේ භවබ් අඩවිභයන් ලබාගත හ කිය 
(www.dfcc.lk). 
 

7. අයදුම් කිරීලම් කsමලේදය 
 

පුද්ගලික ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අපලේ ලවේ අඩවිලේ ඇති අයදුම් පත sය පුරවා ඕනෑම DFCC 

බැංකු ශාඛාවකට බාර දිය හැකිය. එලසේත් නැත්නම් අපලේ ලවේ අඩවිලේ ඇති විමසීම් ලපෝරමය 

පිරවිය හැකිය (www.dfcc.lk).  

 

තවද ඔබ කැමති ඕනෑම DFCC බැංකු ශාඛාවකට පිවිසීලමන් ඔබට පුද්ගලික ණයක් සඳහා අයදුම් 

කල  හැකිය. 

 

පුද්ගලික ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශH ලේඛන අපලේ ලවේ අඩවිලේ සඳහන් කර ඇත. 
 

8. අප අමතන්න 

 

ඔබට අපභේ 24 ප ය ඇමතුම් මධH ්ථානය +94(11)2350000 ඔ ්භ ේ අප ඇමතිය හ කි අතර, 

info@dfccbank.com මගින්ෙ අප  මඟ  ම්බන්ධ විය හ කිය. තවෙ ඔබට අපභේ භවබ් අඩවිභේ 

 ඳහන් ඕනෑම ශාඛාවකට පිවිසිය හ කිය.   

 

 

 

 


