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DFCC බ ැංකුව සමඟ ඇමරිකානු වීසා සඳහා කරන්නාවූ ගෙවීම් පිලිබඳව ඔබ දතයුතු 

සියලු කරුණු 

ඇමරිකානු වීසා සඳහා ගෙවීමක් කිරීමට බලාග ොගරොත්තු වන ඔබට, එහි උ ාැංෙ ම නවින් ගත්රුම් ගෙන 

එයින් උ රිම msතිලාභ ලබා ෙ නීම සඳහා  ඔබට සහය වීමට අපි ගමයින් බලාග ොගරොත්තු වන්ගනමු 
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1. ඇමරිකානු වීසා සඳහා ගෙවීම්  

 
ඇමරිකානු වීසා සඳහා ගෙවීමක් යනුගවන් අෙහස ් කරන්ගන් එක්සත් ඇමරිකානු ජනපෙගේ තානාපති 
කාර්යාලය/ගකොන්සල් කාර්යාලය මගින් සැංකsමණ ගනොවන වීසා බලපත sයක් සඳහා අයදුම් කරන්නාවු විට 
අය කරන්නාවූ ොස්තුවය.  

CGI Federal Incorporation යන ආයතනය ගවනුගවන් DFCC බ ැංකුව විසින් වීසා බලපතs සඳහාවූ 
ගෙවීම් භාර ෙනු ල ගේ. සඳුො සිට සිකුරාො ගතක් පස්වරු 3.00ට ගපර ඕනෑම DFCC බ ැංකු ශාඛාවක් 
මගින් ඇමරිකානු වීසා සඳහා ගෙවීම් සිදු කළ හ කිය. 

 

2. DFCC බ ැංකුව සමඟ ඇමරිකානු වීසා සඳහා ගෙවීම් සිදු කරනා ආකාරය 

ඔබගේ අවශHතාවය සපුරා ෙ නීම සඳහා සඳුො සිට සිකුරාො ගතක් පස්වරු 3.00ට ගපර  ළඟම පිහිටි 
DFCC බ ැංකු ශාඛාවට පිවිගසන ගමන් අපි ඔබට සාෙරගයන් ඇරයුම් කර සිටින්ගනමු.    

ගම් සඳහා ඔබ CGI මුෙල් ත න්පත් කිරීම සඳහාවූ උපගෙස් ලිපිය රැගෙන ආයුතු අතර, බ ැංකු ශාඛාගේදී 
DFCC බ ැංකුගවහි ගවනත් ත න්පතු සඳහාවූ ත න්පතු පති sකාව පිරවිය යුතුය. 

සති අන්තගේදී ගෙවීම් බාර ගනොෙන්නා බව කරුණාගවන් සලකන්න. 

 

3. ගෙවීම් සිදු කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හ කි කsම 

බ ැංකු කවුන්ටරය හරහා සිදු කරන්නාවු මුෙල් ත න්පතු පමණි.  

 

4. ගෙවීම් සිදු කිරීම සඳහා ඔබ බ ැංකුවට රැගෙන ආයුතු ලියකියවිලි 
 

වීසා සඳහා ගෙවීම් කිරීමට බ ැංකුවට එන ඔබ, විෙHQත් අයදුම් කිsයාවලිය හරහා ලබාෙත් CGI මුෙල් 
ත න්පත් කිරීම සඳහාවූ උපගෙස් ලිපිය පමණක් රැගෙන ආයුතු ගේ.  

 

5. ගෙවීම සිදු කරනා විට ස ලකිය යුතු  sධාන කරුණු 
 

 සියලුම වීසා කාණ්ඩ සඳහා වූ අයදුම් ොස්තු ආපසු ගෙවනු ගනොල ගේ. 

 ත න්පත් කිරීම සඳහා නිව රදි මුළු මුෙල බ ැංකුවට රැගෙන ආයුතු ගේ. 

 වීසා සඳහා ගෙවීම් ශී s ලැංකා රුපියල් වලින් පමණක් ගේ. 

 CGI ගයොමු අැංකය ප හ දිලිව සහ නිව රදිව DFCC බ ැංකුගවහි ගවනත් ත න්පතු සඳහාවූ ත න්පතු 
පති sකාගේ සඳහන් කළ යුතුය. 

 ත න්පතු පති sකාගේ ත න්පත් කරන්නාගේ විස්තර සහ අත්සන සඳහන් කළ යුතුය. 
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 වීසා සඳහා කරන්නාවූ මුෙල් ත න්පතු, CGI මුෙල් ත න්පත් කිරීම සඳහාවූ උපගෙස් ලිපිගයහි සඳහන් 
වලැංගු කාලය ඇතුලත (ලිපිගයහි සඳහන් කල් ඉකුත්වීගම් දිනගයහි ගහෝ ඊට ගපර) සිදු කළ යුතුය. 

 කල් ඉකුත්වී ඇති වීසා සඳහාවූ ගෙවීම් බ ැංකුව විසින් භාර ෙනු ගනොල ගේ. 

 www.ustraveldocs.com/lk. යන ගවේ අඩවියට පිවිසීගමන් ඔබට තානාපති කාර්යාලයට 
කරන්නාවූ ගෙවීම් වලට අොළ ඇමරිකානූ ගඩොලර් විනිමය අනුපාතයන් ලබාෙත හ කිය. 

 www.dfcc.lk යන ගවේ අඩවියට පිවිසීගමන් ඔබට ඇමරිකානු වීසා සඳහා ගෙවීම් ගසේවාව පිලිබඳ 
ව ඩි විස්තර සහ ඊට අොළ ොස්තු ලබාෙත හ කිය. 

 

6. ගෙවීම සිදු කිරීගමන් අනතුරුව ඔබට ල ගබන ලියකියවිලි  
 

ගෙවීම සිදු කිරීගමන් අනතුරුව ඔබට ගවනත් ත න්පතු සඳහාවූ ත න්පතු පති sකාගේ වලැංගු පාරිගභෝගික 

පිටපත, CGI මුෙල් ත න්පත් කිරීම සඳහාවූ උපගෙස් ලිපිය සහ ඉතුරු මුෙල් ඇත්ගත් නම් බ ැංකුව විසින් 

න වත ලබා ගෙනු ඇත. 

ගමම ගෙවීමට අොලව බ ැංකුව විසින් ගයොමු අැංකයක් ගහෝ ලදු පතක් නිකුත් කරනු ගනොල ගේ. ගෙවීම 
යාවත්කාලීන කිරීගමන් අනතුරුව ඔබ විසින් අොල ගයොමු අැංකය ඇතුලත් කළ යුතු ගේ. 

 

7. ඔබ කළ ෙනුගදනුව  වීසා සම්බන්ධ ගෙවීම්  ද්ධතිගයහි යාවත්කාලීන වන්ගන් 

කවදාද? 

 
පස්වරු 3ට ගපර සිදු කරන්නාවූ සියලු ගෙවීම් වීසා සම්බන්ධ ගෙවීම් පද්ධතිගයහි යාවත්කාලීන කරන 

අතර, පාරිගභෝගිකයන්ට ඊලඟ ව ඩ කරන දිනගයහි ගපරවරු 11 වන විට ගෙවීම් පද්ධතිගයහි ගමය 

පිලිබිඹු වනු ඇත. 

ෙනුගෙනුව සිකුරාො දින පස්වරු 3ට ගපර සිදු කළ අවස්ථාවන් හීදී, එය ගෙවීම් පද්ධතිගයහි ඊළඟ සඳුො 

ගපරවරු 11 වන විට පිලිබිඹු වන බව කරුණාගවන් සලකන්න. 

8. අ  අමතන්න 

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

info@dfccbank.com මගින්ෙ අප සමඟ සම්බන්ධ විය හ කිය. තවෙ ඔබට අපගේ ගවේ අඩවිගේ සඳහන් 

ඕනෑම ශාඛාවකට පිවිසිය හ කිය.   

 

http://www.ustraveldocs.com/lk.
http://www.dfcc.lk/

