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ස ේවා නියුක්තිකයන්සෙන් ශී s ලංකාවට ලැසෙන ආමුඛ සේsෂණ  ඳහාවූ දිරි දීමනා සයෝජනා 

කsමය පිලිෙඳව ඔෙ දතයුතු සියලු කරුණු 
 

ඔෙ විසේශීය අදායම් මාර්ෙයක් ඇති ශී s ලාංකිකසයකුද? එස ේනම් DFCC ෙැංකුව ශී s ලංකා රජය විසින් 

හදුන්වාදී ඇති ස ේවා නියුක්තිකයන්සෙන් ශී s ලංකාවට ලැසෙන සේ sෂණ මත පදනම්ව කිsයාත්මක 

කරන්නාවූ දිරි දීමනා සයෝජනා ක sමය ලො ෙැනීමට ඔෙව දිරිමත් කරනු ලැසේ.        
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1. ස ේවා නියුක්තිකයන්සෙන් ශීs ලංකාට ලැසෙන ආමුඛ සේsෂණ  ඳහාවූ දිරි දීමනා 

සයෝජනා කsමය පිලිෙඳව  

ශීs ලංකා රජය විසින් 2021 වර්ෂය  ඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද අයවැය සේඛනය මගින් ශීs 

ලංකාසේ ෙැංකු වලට විසේශ විනිමය වලින් ලැසෙන්නාවූ ස ේවා නියුක්තිකයන්සේ ආමුඛ 

සේ sෂණයන්  ඳහා දිරි දීමනාවක් සෙවීමට සයෝජනා කරන ලදි. සමම දිරි දීමනාව විසේශයන්හි 

ස ේවසේ නියුතු ශීs ලාංකික ස ේවා නියුක්තිකයන්සෙන් විසේශ විනිමය සල  සමරටට ලැසෙන 

ආමුඛ සේ sෂණ වැඩි ප sමාණයක් ආකර්ශනය කරෙැනීසම් අරමුණින් සයෝජනා කර ඇත.  

සමස ේ ශීs ලංකාවට එවන ස ේවා නියුක්තිකයන්සේ විසේශ විනිමය ආමුඛ සේ sෂණයන් වලින් 

ලැසෙන ලාභ විසේශයන්හි ස ේවසේ නියුතු ශීs ලාංකික ස ේවා නියුක්තිකයන්  හ/සහෝ ඔවුන්සේ 

ප sතිලාභීන්  ඳහා පමණක් ලොසදනු ලැසේ. 

 

2. ස ේවා නියුක්තිකයන්සෙන් ලැසෙන ආමුඛ සේsෂණයන් යනු කුමක්ද? 

ස ේවා නියුක්තිකයන්සෙන් ලැසෙන ආමුඛ සේ sෂණයන් යනු:  

 විසේශයන්හි දැනට ස ේවසේ නියුතු/ස ේවය කළ ශීs ලාංකික ස ේවා නියුක්තිකයන් 

විසින් විසේශ විනිමය වලින් උපයන ලද ආදායම. 

 
 ශීs ලංකාසේ දැනට සන්වාසික ශී s ලාංකිකයන් විසින් විසේශයන්හි ස ේවසේ නියුතු සල  

 ලකන අයුරින්  පයනු ලෙන විවිධ ස ේවා  ඳහා විසේශ විනිමයන් වලින් උපයන ලද 

ආදායම. 

 

3. සමම දිරි දීමනාව ලො ෙැනීම  ඳහා ඔෙ  පුරාලිය යුතු අනිවාර්ය කරුණු සමොනවාද? 

සමම දිරි දීමනාව ලො ෙැනීම  ඳහා ඔෙට ලැබී ඇති ආමුඛ සේ sෂණය විසේශයක ස ේවසේ 

නියුක්ත වීසමන් උපයන ලද විසේශ විනිමය ආදායම ෙව තහවුරු කර ෙැනීම  ඳහා අවශH 

ලිපි සේඛන ඔෙ විසින් අනිවාර්යසයන්ම ෙැංකුවට ඉදිරිපත් කළ යුතු සේ. සමස ේ තහවුරු කර 

ෙැනීම  ඳහා ඉදිරිපත් කළ හැකි ලිපි සේඛන  ඳහා උදාහරණ වනුසේ රැකියා ගිවිසුම, වැටුේ 

පති sකාව යනාදිය සේ.  

 

4. සමම දිරි දීමනාව ලොෙත හැකි පුද්ෙලයින් කවුරුන්ද? 

විසේශ විනිමය වලින් ආමුඛ සේ sෂණයක් ලෙන්නා (විසේශයක ස ේවසේ නියුතු ශීs ලාංකික 

පුේෙලයකු) සහෝ එස ේ ආමුඛ සේ sෂණයක් ලෙන විසේශයක ස ේවසේ නියුතු ශී s ලාංකික 

පුේෙලයකුසේ ප sතිලාභිසයකුට සමම දිරි දීමනාව ලො ෙත හැකිය.  



ස ේවා නියුක්තිකයන්සෙන් ලැසෙන සේsෂණ  ඳහාවූ ශීs ලංකා මහ ෙැංකුසේ දිරි දීමනා සයෝජනා ක sමය   
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5. සමම දිරි දීමනාව අතරමැදි පාර්ශවයන්ට ලොෙත හැකිද? 

සනොහැකිය. 

වැදෙත්: ශී s ලංකා මහ ෙැංකුවට අනූව, ස ේවා නියුක්තිකයන්සෙන් සමරටට ලැසෙන සේ sෂණ 
කි sයාවලියට  ම්ෙන්ධ අතරමැදි පාර්ශවයන් වන විනිමය හුවමාරු  මාෙම් සහෝ නිසයෝජිතයන් 
යනාදියට සමකී සයෝජනා ක sමය යටසත් සමම දිරි දීමනාව ලො ෙැනීමට අව ර නැති ෙව  ැලකිය 
යුතුසේ.  

 

6. සමම අනිවාර්ය කරුණු  පුරන ඔෙට ෙැර කරන දිරි දීමනාසේ අෙය කුමක්ද? 
 

සමම අනිවාර්ය කරුණු  පුරන ඔෙට සේ sෂණය කර ශීs ලංකා රුපියේ වලට මාරු කරන  ෑම 

ඇමරිකානු ස ොලරයකටම අමතර රුපියේ 2.00 ෙැගින් ලො ෙැනීමට සුදුසුකම් කියනු ඇත.  

 

7. ඔෙට සමම දිරි දීමනාව ලැසෙන්සන් කුමන විටද? 

ශීs ලංකාවට සේ sෂණය කළ විසේශ විනිමය ශීs ලංකා රුපියේ වලට මාරු කරන අව ්ථාසේදී ඔෙට 

සමම දිරි දීමනාව ලැසෙනු ඇත.  

  

8. ස ේවා නියුක්තිකයන්සෙන් ලැසෙන සේsෂණ ලැසෙන්නාවූ ෙැංකුව විසින් පිළිෙත් 

කsමසේද සමොනවාද? 
 
 ආමුඛ සේ sෂණයන්  

 Lanka Money Transfer (LMT) ස ේවය හරහා 
 

 ශීs ලංකා අන්තර් ෙැංකු සෙවීම් පේධතිය (SLIPS) / ඉසලක්සරොනික අරමුදේ හුවමාරු පේධතිය 

(CEFT) / තත් කාලීන දළ පියවීම් පේධතිය (RTGS) හරහා සවනත් ෙැංකු වලින් ලැසෙන්නාවූ 

ස ේවා නියුක්තිකයන්සෙන් ලැසෙන සේ sෂණ සල                සෙවීම් 

 ෙැංකු කවුන්ටරය හරහා සිදු කරන්නාවූ විසේශ මුදේ හුවමාරු කිරීම් 

 සව ්ටර්න් යුනියන් ස ේවාව හරහා සිදු කරන්නාවූ සෙවීම්  

 පුේෙලික විසද ් මුදේ ගිණුම් (PFCA) වලට ලැසෙන්නාවූ විසේශ විනිමය ශීs ලංකා රුපියේ 
වලට හුවමාරු කිරිසම්දී   

 

9. ඔෙ සහෝ ඔෙසේ ප sතිලාභීයා විසින් ෙැංකුවට  ැපයිය යුතු ලිපි සේඛන සමොනවාද? 
 

 රැකියා ගිවිසුම (ගිවිසුම  මාේත වන දිනය ඇතුලත්ව) 

 සේ sෂණයට අදාළ වැටුේ පති sකාව  

 නිසිසල  අත් න් කරන ලද ෙැංකු ප sකාශනය  

 

 

 

 



ස ේවා නියුක්තිකයන්සෙන් ලැසෙන සේsෂණ  ඳහාවූ ශීs ලංකා මහ ෙැංකුසේ දිරි දීමනා සයෝජනා ක sමය   
 

5 | පිටුව 

 

 

10.  ලිපි සේඛන ෙැංකුවට ඉදිරිපත් කිරීමට ඔෙට ලොදී ඇති කාල සීමාව කුමක්ද?  
 

 ෙැංකුවට සේ sෂණය ලැබුන දින සිට වැඩකරන දින දහහතරක (14) කාල සීමාවක් ඇතුලත අවශH    

 ලිපි සේඛන ඔෙ විසින් ෙැංකුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුසේ.  

 

11.  අප අමතන්න 
 

ඔෙට අපසේ 24 පැය ඇමතුම් මධH ්ථානය +94(11)2350000 ඔ ්ස ේ අප ඇමතිය හැකි අතර, 

info@dfccbank.com මගින්ද අප  මඟ  ම්ෙන්ධ විය හැකිය. තවද ඔෙට අපසේ සවේ අ විසේ 

 ඳහන් ඕනෑම ශාඛාවකට පිවිසිය හැකිය.   

 


