
 

 

  

 

 

වෙස්ටර්න් යුනියන් වෙවීම්   
මූලික කරුණු  වේඛනය  
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2 |පි ටු ව   
 

DFCC බ ැංකුෙ සමඟ වෙස්ටර්න් යුනියන් මගින් කරන්නාවූ වෙවීම් පිලිබඳෙ ඔබ දතයුතු 

සියලු කරුණු 

ඔබ තෙමත් ඔබට විවේශයන් ෙලින් එෙන ලද මුදේ ලබාෙත හ කි ආකාරය පිළිබඳෙ කේපනා කරනොද? 

විවේශයන් ෙලින් ඔබට එෙන ලද මුදේ වෙස්ටර්න් යුනියන් හරහා ලබා ෙ නීම සඳහා සහය වීමට  

DFCC  බ ැංකුෙ සුදානමින් සිටිති. වෙස්ටර්න් යුනියන් හරහා වමවලස මුදේ ලබා ෙ නීම සඳහා 

බලාවපොවරොත්තු ෙන ඔබට, එහි උපාැංෙ ම නවින් වත්රුම් වෙන එයින් උපරිම msතිලාභ ලබා ෙ නීම 

සඳහා ඔබට සහය වීමට අපි වමයින් බලාවපොවරොත්තු ෙන්වනමු. 

පටුන 

 

 

අැංකය  මාතෘකාෙ  පිටු අැංකය 

1. වවස්ටර්න් යුනියන් මගින් කරන්නාවූ වෙවීම්  3 

2 වවස්ටර්න් යුනියන් මගින් කරන්නාවූ වෙවීම් සඳහා DFCC බ ැංකුව සහය 

වන්වන් වකවසේද? 

3 

3 වවස්ටර්න් යුනියන් මගින් මුදල් ලබාෙ නීම සඳහා ඔබට අවශH වන්වන් 

වමොනවාද? 

3 

4 මුදල් එවන ත න ත්තා පිළිබඳව ඔබ දත යුතු කරුණු වමොනවාද? 3  

5 වවස්ටර්න් යුනියන්  පහසුකම භාවිතා කර මුදල් ලබා ෙ නීම සඳහා DFCC 

ගිණුමක් තිබීම  අවශHද?  

3 

6 වවස්ටර්න් යුනියන් මගින් මුදල් ලබාෙ නීම සඳහා වකොපමණ මුදලක් ව ය 

වන්වන්ද?  

3 

7 වවස්ටර්න් යුනියන් මගින් වෙවීම් කරන විට ස ලකිය යුතු කරුණු වමොනවාද? 4 

8 වවස්ටර්න් යුනියන් මගින් ලද මුදල් වවනත් අවයකුට බ ැංකුවවන් ලබාෙත 

හ කිද? 

4 

9 වවස්ටර්න් යුනියන් ෙනුවදනු කාලය 4 

10 අප අමතන්න 4 
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1. වෙස්ටර්න් යුනියන් මගින් කරන්නාවූ වෙවීම් 
 

වවස්ටර්න් යුනියන් වෙවීම් යනුවවන් අදහස ් කරන්වන් වවස්ටර්න් යුනියන් නිවයෝජිතයන් හරහා ඉතා 
සුරක්ෂිතව සහ බහුලව භාවිතා කරන්නාවූ මුදල් වේ sෂණය කරන කsමයකි. වලොව ඕනෑම ස්ථානයක සිට 
එවන ලද මුදල් ඔබට මිනිත්තු කිහිපයක් ඇතුළත ලබාෙත හ කිය. 

වවස්ටර්න් යුනියන්, මුදල් ලබාෙ නීමට පහසු කsමයකි. 

2. වෙස්ටර්න් යුනියන් මගින් කරන්නාවූ වෙවීම් සඳහා DFCC බ ැංකුෙ සහය ෙන්වන් 
වකවසේද? 

 
ඔබට පහසු ඕනෑම DFCC බ ැංකු ශාඛාවකට පිවිසීවමන් ඔබට වවස්ටර්න් යුනියන් හරහා එවන ලද මුදල් 

පහසුවවන් ලබාෙ නීමට DFCC බ ැංකුව සහය වනු ඇත. 

3. වෙස්ටර්න් යුනියන් මගින් මුදේ ලබාෙ නීම සඳහා ඔබට අෙශH ෙන්වන් වමොනොද? 

 
 ජාතික හ ඳුනුම්පත / රියදුරු බලපත sය වහෝ විවේශ ෙමන් බලපත sය 

 මුදල් වේ sෂණ පාලන අැංකය (Money Transfer Control Number – MTCN) 

 මුදල් එවන ත න ත්තාවේ විස්තර  
 

4. මුදේ එෙන ත න ත්තා පිළිබඳෙ ඔබ දත යුතු කරුණු වමොනොද? 
 
 මුදල් එවන ත න ත්තාවේ සම්පූර්ණ නම 

 මුදල් වේ sෂණය කරන්නාවූ රට  

 වේsෂණය කරන ලද මුදල 
 

5. වෙස්ටර්න් යුනියන් පහසුකම භාවිතා කර මුදේ ලබා ෙ නීම සඳහා DFCC ගිණුමක් 

තිබීම අෙශHද? 
න ත.  

6. වෙස්ටර්න් යුනියන් මගින් මුදේ ලබාෙ නීම සඳහා වකොපමණ මුදලක් ෙ ය ෙන්වන්ද? 
 

DFCC බ ැංකුව විසින් කිසිඳු මුදලක් අය කිරීවමන් වතොරව වනොමිවල් වවස්ටර්න් යුනියන් වසේවාව 

ලබාවදනු ල වේ. 
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7. වෙස්ටර්න් යුනියන් මගින් වෙවීම් කරන විට ස ලකිය යුතු කරුණු වමොනොද? 

 
 රජය මගින් නිකුත් කරන ලද වලැංගු අනනHතාව තහවුරු කළ හ කි ලියකියවිල්ලක් (ජාතික 

හ ඳුනුම්පත, විවේශ ෙමන් බලපත sය වහෝ රියදුරු බලපත sය) ඉදිරිපත් කිරීම  
 

 මුදල් එවන ත න ත්තා පිළිබඳව නිසි විස්තර අනාවරණය කළ යුතුය 
 

 ෙනුවදනුව සිදු කිරීම සඳහා  නිව රදි මුදල් වේ sෂණ පාලන අැංකයක් (Money Transfer Control 
Number – MTCN) ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය වනු ඇත. 

 
 

8. වෙස්ටර්න් යුනියන් මගින් ලද මුදේ වෙනත් අවයකුට බ ැංකුවෙන් ලබාෙත හ කිද? 
 

වවස්ටර්න් යුනියන් මගින් ලද මුදල් වතව නි පාර්ශවයකට ලබාෙ නීමට වනොහ කි බවට අපි වමයින් 

කාරුණිකව  දන්වා සිටින්වනමු. 

9. වෙස්ටර්න් යුනියන් ෙනුවදනු කාලය 

සඳුදා සිට සිකුරාදා වතක් දිනයන්හි වපරවරු 9.00 සිට පස්වරු 3.00 යන වHdපාර කාලය තුල අපවේ 

පාරිවභෝගිකභවතුන්ට වවස්ටර්න් යුනියන් මගින් ෙනුවදනු කළ හ කිය. අපවේ වවේ අඩවිවේ සඳහන් 

ඕනෑම ශාඛාවකට පිවිස ඔබට වමම ෙනුවදනු කළ හ කිය. 

10. අප අමතන්න 

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

info@dfccbank.com මගින්ද අප සමඟ සම්බන්ධ විය හ කිය. තවද ඔබට අපවේ වවේ අඩවිවේ සඳහන් 

ඕනෑම ශාඛාවකට පිවිසිය හ කිය.   

 


