
 
 

 

 

 

 

ප ෞද්ගලික ආමුඛ පේ sෂණ සඳහා DFCC 
බ ැංකුව විසින් පිරිනමන මුදල් තHdගය   
මූලික කරුණු පල්ඛනය



ප ෞද්ගලික ආමුඛ පේsෂණ සඳහා DFCC බ ැංකුව විසින් පිරිනමන්නාවූ අමතර මුදල් තHdගය 
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ප ෞද්ගලික ආමුඛ පේsෂණ සඳහා DFCC බ ැංකුව විසින් පිරිනමන මුදල් තHdගය 

පිලිබඳව ඔබ දතයුතු සියලු කරුණු 

ඔබ විපද්ශීය අදායම් මාර්ගයක් ඇති ශී s ලාැංකික ජාතිකපයකුද? එපසේනම් ඔබ මහන්සිපයන් උ යාගත් මුදල් 

ඔබපේ මාතෘ භූමිය වන ශී s ලැංකාවට DFCC බ ැංකුව හරහා පේ sෂණය කිරීම දිරිමත් කිරීම සඳහා අ , ශීs ලැංකා 

රජය විසින් හදුන්වාදී ඇති පසේවා නියුක්තිකයන්පගන් ශී s ලැංකාවට ල පබන පේ sෂණ මත  දනම්ව 

කිsයාත්මක කරන්නාවූ දිරි දීමනා පයෝජනා ක sමයට අමතරව මුදල් තHdගයක් ඔබ පවත පිරිනමනු ල පේ.  
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1. පසේවා නියුක්තිකයන්පගන් ශීs ලැංකාවට ල පබන ආමුඛ පේsෂණ සඳහාවූ දිරි දීමනා 

පයෝජනා කsමය යනු කුමක්ද?  

 හත සඳහන් පවේ සබ ඳිය ඔබව ශී s ලැංකා මහ බ ැංකුව විසින් කිsයාත්මක පසේවා 
නියුක්තිකයන්පගන් ශීs ලැංකාවට ල පබන ආමුඛ පේ sෂණ සඳහාවූ දිරි දීමනා පයෝජනා ක sමය 
පිලිබඳව මූලික කරුණු පල්ඛනයට පයොමු කරන අතර ඔබට එමගින් පසේවා නියුක්තිකයන්පගන් ශීs 
ලැංකාවට ල පබන ආමුඛ පේ sෂණ සඳහාවූ දිරි දීමනා පයෝජනා ක sමය සම්බන්ධපයන් සියළු කරුණු 
ද නගත හ කිය.  

පසේවා නියුක්තිකයන්පගන් ශී s ලැංකාවට ල පබන ආමුඛ පේsෂණ සඳහාවූ දිරි දීමනා පයෝජනා ක sමය 
පිළිබඳව. 

 

2. විපද්ශයන් වලින් ල පබන්නාවූ ප ෞද්ගලික ආමුඛ පේ sෂණයන් සඳහා DFCC බ ැංකුව 

විසින් පිරිනමන්නාවූ අමතර මුදල් තHdගය යනු කුමක්ද?  

DFCC බ ැංකුව සමඟ  වත්වාපගන යන ඕනෑම ඒක පුද්ගල ශීs ලැංකා රුපියල් ගිණුමකට එවන්නාවූ 
විපද්ශීය ආමුඛ පේsෂණ සඳහා බ ැංකුව විසින් සෑම ඇමරිකානු ප ොලරයක් සඳහා අමතර රුපියල් 
1.00ක් පගවනු ල පේ. පමම මුදල් තHdගය, ශීs ලැංකා මහ බ ැංකුව විසින් හඳුන්වාදී ඇති පසේවා 
නියුක්තිකයන්පගන් ශී s ලැංකාවට ල පබන ආමුඛ පේ sෂණ සඳහාවූ දිරි දීමනා පයෝජනා ක sමය මගින් 
සෑම ඇමරිකානු ප ොලර්යකටම පගවන්නාවූ රුපියල් 2.00ට අමතරව පගවනු ලබන මුදලකි.   
 

3. අමතර මුදල් තHdගය ලබා ග නීම සඳහා ඔබ සපුරාලිය යුතු කරුණු පමොනවාද?  

පමම මුදල් තHdගය ලබා ග නීම සඳහා ඔබ බ ැංකුවට විපද්ශීය ආමුඛ පේsෂණයක් පයොමු කළ යුතු 
අතර, ඒ සඳහාවූ මුදල් තHdගය බ ර කිරීම සඳහා ඔබ බ ැංකුව සමඟ ශීs ලැංකා රුපියල් වලින් ඉතුරුම් 
ගිණුමක් පහෝ ජැංගම ගිණුමක් ද නට  වත්වාපගන යායුතුය, එපසේ න තපහොත් නව ගිණුමක් විවෘත 
කළ යුතුය.  
 

4. අමතර මුදල් තHdගය අතරම දි  ාර්ශවයකට ලබාදීම සඳහා ඔබට බ ැංකුවට 
ඉල්ලීමක් ඉදිරි ත් කළ හ කිද? 

ඔව්, ඔබට ආමුඛ පේ sෂණයන් සඳහා DFCC බ ැංකුව විසින් පිරිනමන්නාවූ අමතර මුදල් තHdගය 
අතරම දි  ාර්ශවයකට ලබාදිය හ කිය. ඒ සඳහා ඔබ විසින් මුදල් තHdගය ලබාගන්නාවූ  ාර්ශවපේ 

පතොරතුරු සමග   හ දිලි ලිඛිත ඉල්ලීමක් DFCC බ ැංකුවට පයොමු කළ යුතු අතර පමම මුදල් 

තHdගය ලබාගන්නාවූ  ාර්ශවය සතුව DFCC බ ැංකු ගිණුමක් තිබිය යුතුය.  

පමම මුදල් තHdගය අතරම දි  ාර්ශවයකට ලබාදීම සඳහාවූ ලිඛිත ඉල්ලීම ඔබට රටපුරා ඇති DFCC 
බ ැංකුපව් ඕනෑම ශාඛාවකට ඉදිරි ත් කළ හ කිය. 
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https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/dfcc.lk/wp-content/uploads/2021/03/09070053/KFD-Incentive-on-Worker-Remmitance.pdf


ප ෞද්ගලික ආමුඛ පේsෂණ සඳහා DFCC බ ැංකුව විසින් පිරිනමන්නාවූ අමතර මුදල් තHdගය 
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5. අමතර මුදල් තHdගය වලැංගු කාල සීමාව පකො මණද? 

2022 වර්ෂපේ අපගෝස්තු මස 31ක් ව නි දින පතක් DFCC බ ැංකුවට පයොමුකරන්නාවූ සියලුම 

විපද්ශීය ආමුඛ පේsෂණ සඳහා පමම මුදල් තHdගය පිරිනමනු ල පේ. DFCC බ ැංකුපව් හුදු අභිමතය 
මත පමම මුදල් තHdගය පිරිනමන වලැංගු කාල සීමාව දීර්ඝ කළ හ කිය.  
 

6. අමතර මුදල් තHdගය පිරිනමනුපේ ඇමරිකානු ප ොලර් වලින් ල පබන්නාවූ ආමුඛ 
පේ sෂණ සඳහා  මණක්ද? 

න ත. ඇමරිකානු ප ොලර් හ ර පවනත් විපද්ශීය මුදල් වලින් ආමුඛ පේsෂණ ල බුණ විටදී එම ආමුඛ 
පේsෂණය සඳහාවූ සමාන ඇමරිකානු ප ොලර් මුදල ගණනය කර ඊට අදාළ මුදල් තHdගය පගවනු 
ල පේ.  
 

7. අමතර මුදල් තHdගය ඔබපේ බ ැංකු ගිණුමට බ ර කිරීමට පකොතරම් කාලයක් 

ගතවනවාද? 

ආමුඛ පේ sෂණය ල බී බ ැංකුව ගනුපදනු සඳහා විවෘත දින 5ක් ඇතුළත අදාළ මුදල් තHdගය ඔබපේ 
ශී s ලැංකා රුපියල් ගිණුමට බ ර කරනු ල පේ. 
 

8. අ  අමතන්න 

ඔබට අ පේ 24   ය ඇමතුම් මධHස්ථානය +94(11)2350000 ඔස්පසේ අ  ඇමතිය හ කි අතර, 
info@dfccbank.com මගින්ද අ  සමඟ සම්බන්ධ විය හ කිය.  
 
තවද ඔබට අ පේ පවේ අ විපේ සඳහන් ඕනෑම ශාඛාවකට පිවිසිය හ කිය.   

 


