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ඔබ DFCC බ ැංකු විද්යුත් ගිණුම්  ප්රකාශ පිලිබඳව ද්ය නගතයුතු සියලුම කරුණු 

ඔබ දැනටමත් DFCC බැoකුවේ විදුත් ගිණුම්  ප්රකාශ වේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇත්නම් වහෝ 

අනාගතවේදී එම වේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වීමට බලාවපාව ාත්ු වන්වන්ද, එම වේවාවේ උපාිංග 

මැනවින් වත්රුම් වගන එයින් උපරිම ප්රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා ඔබහට සහය වීමට අපි වමයින් 

බලාවපාව ාත්ු වන්වනමු.  

 

පටුන 

අoකය  මතෘකාව පිටු අoකය 

1.  විදුත් ගිණුම්  ප්රකාශ වේවාව පිලිබඳ විේත  3 

1.1  විදුත් ගිණුම්  ප්රකාශ වේවාව භාවිතවයන් ඇති ප්රතිලාභ 3 

1.2  විදුත් ගිණුම්  ප්රකාශ වේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වීම 3 

1.3  විදුත් ගිණුම්  ප්රකාශ වේවාව සඳහා අලුත් ගිණුමක් එකු කිරීම 4 

1.4  විදුත් ගිණුම්  ප්රකාශ උත්පාදනය 4 

1.5  විදුත් ගිණුම්  ප්රකාශ ආකෘතිය 5 

1.6  විදුත් ගිණුම්  ප්රකාශ වේවාවේ ලියාපදිංචිය අවලිංගු කිරීම 8 

2.  අප අමතන්න 8 
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1. විද්යුත් ගිණුම්  ප්රකාශ ලේවාව පිලිබඳ විේතර 

විදුත් ගිණුම්  ප්රකාශ යනු පහසුවවන්ම ඔබවග මාසික ගිණුම් ප්රකාශ ලැබීමට සහ තැන්පත්ක  

තබාගැනීමට උදේවවන වේවාවකි. වමම වේවාව හ හා ඔබ විසින් DFCC බැoකුවේ පවත්වාවගන යන 

සියලුම ගිණුම්වල එකුකල සහ මාසික වේශන ඔබ විසින් බැoකුවට සපයා ඇති විදුත් තැපැල් ලිපිනට 

ලැවබනු අත. වමම වේවාව සඳහා කිසිඳු ගාේුවක් අය වනාවකවේ.  

1.1 විද්යුත් ගිණුම්  ප්රකාශ ලේවාව භාවිතලයන් ඇති ප්රතිලාභ  

▪ වලවහසිවයන් සහ පහසුවවන් ගිණුම් ප්රකාශ ලැබීමට සහ භාවිත කිරීමට ඇති හැකියාව 

▪ ගිණුම් ප්රකාශ ඉක්මනින්ම ඔවේ ප්රවයෝජනයට 

▪ ආ ක්ෂාකරී වේවාව 

අපලේ නව පාරිලභෝගිකභවතුන් ලවත  

ඔබවේ එදවනදා බැoකු කටයුු වඩාත් පහසු ක මින් ඔබට අගනා වේවාවක් ලබාදීවම් අදහසින් ඔබ 

ගිණුමට අදාල අගය එකුකල වේවාවන් සියල්ල (විදුත් ගිණුම්  ප්රකාශ, විදුත් මුදල් පසුම්ිය, වකටි 

පණිවුඩ වේවාව සහ අන්තේජාල බැoකු පහසුකම) අලුතින් විවෘත ක න ගිණුම් සඳහා අනිවාර්ය 

වේවාවන් වශවයන් සලකනු ලැවේ.  එකී අගය එකුකල වේවාවන් ඔබට අනවශය නම්, අප වවත 

කරුණාවවන් දැනුම් වදන්න.  

අපලේ වත්මන් පාරිලභෝගිකභවතුන් ලවත  

අපවේ වත්මන් පාරිවභෝගිකවයකු වශවයන්, ඔබ දැනටමත් විදුත් ගිණුම්  ප්රකාශ සඳහා ලියාපදිංචි වී 

වනාමැතිනම්, ඔබට පහසු ඕනෑම DFCC බැoකු ශාඛාවට පිවිස ඔබවග වේවයට ඇපකැප වී සිටින අප 

කාර්යමණ්ඩලවේ සහය පතන වමන් ආ ාධනා ක මු.  

ඔබ කල යුත්වත් ඔබවේ විදුත් තැපැල් ලිපිනය අුලුව සතයතාවය සහ නිවැරැදතාවය තහවුරු කිරීම 

සඳහා අවශය තවත් විේත  කිහිපයක් සපයමින් වපෝේමයක් පි වීම පමණි.  

1.2 විද්යුත් ගිණුම්  ප්රකාශ ලේවාව සඳහා ලියාපදැංචි වීම 

ඕනෑම DFCC බැoකු ගිණුම්හිමිවයකුට විදුත් ගිණුම්  ප්රකාශ වේවාව සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකිය. 

වේවාවට ලියාපදිංචි වීමට “අගය එකුකල වේවාවන් සඳහා අයදුම් පත්රය” යන වපෝේමවේ “වකාටස 

01: සාමානය වතා ුරු” පි විය යුුවේ.  

එම වපෝේමවේ වකාටස 04: සම්බන්ධ කල යුු ගිණුම් - විදුත් ගිණුම්  ප්රකාශ වේවාව සඳහා යන 

වකාටවේ ඉල්ලා ඇති සියලුම අනිවාේය විේත  සැපයිය යුුවේ. වමහිදී විදුත් ගිණුම්  ප්රකාශ වේවාවට 

ලියාපදිංචි වීම සඳහා සපයන විදුත් තැපැල් ලිපිනය ගැන විවේෂ අවධානය වයාමුකිරීම වැදගත්වේ.  

ඔබව වමම වේවාව සඳහා ලියාපදිංචි කල පසු, පිලිගැනීවම් පණිවුඩයක් ඔබ ලියාපදිංචිය සඳහා ලබාදුන් 

විදුත් තැපැල් ලිපිනයට ලැවබනු ඇත.  

දැනට ඔබවේ ගිණුම් වාේතාව බැoකු පාේ වපාතක් වී ඉදරිවේද ගිණුම් වාේතාව වලස විදුත් ගිණුම්  

ප්රකාශ ලැබීමට අවශයනම්, ඔබ ගිණුවම් වාේතා වේගය විදුත් ගිණුම්  ප්රකාශ වලස වවනේ කලයුු 
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වේ. “අගය එකුකල වේවාවන් සඳහා අයදුම්පත්රය” යන වපෝේමය පු වා ඔබට සමීපතම බැoකු 

ශාඛාවට භා දීවමන් ඔබ ගිණුවම් වාේතා වේගය වවනේ කල හැකිය.  

 

1.3 විද්යුත් ගිණුම්  ප්රකාශ ලේවාව සඳහා අලුත් ගිණුමක් එකතු කිරීම 

පවතින විදුත් ගිණුම්  ප්රකාශ වේවාව සඳහා තවත් අලුතින් ගිණුමක් එකු කිරීමට අවශය නම්, 

අලුතින් “අගය එකුකල වේවාවන් සඳහා අයදුම්පත්රය” යන වපෝේමය පු වා ඔබට සමීපතම බැoකු 

ශාඛාවට බා දය යුුවේ. 

1.4 විද්යුත් ගිණුම්  ප්රකාශ උත්පාද්යනය 

පහත දක්වා ඇති පරිද විදුත් ගිණුම්  ප්රකාශ උත්පාදනය වවනු ඇත:  

▪ විදුත් ගිණුම්  ප්රකාශ සෑම මසකම 01 වවනි දන ගිණුම්හිමියන් වවත යැවවනු ඇත 

 

▪ විදුත් ගිණුම්  ප්රකාශ උත්පාදනය වන්වන් ගිණුම්හිමියාවේ එකදු වහෝ ගිණුමක ගිණුවම් 

වාේතා වේගය ගිණුම්  ප්රකාශ වශවයන් ඉල්ලා ඇත්නම් පමණි 

 

▪ බද්ධ ගිණුම් සඳහා විදුත් ගිණුම්  ප්රකාශ යැවවන්වන් ප්රාථමික ගිණුම්හිමියාට පමණි. එම 

නිසා බද්ධ ගිණුම් විේත  දැක්වවන්වන් ප්රාථමික ගිණුම්හිමියාට යැවවන ගිණුම්  ප්රකාශවේ 

පමණි.  
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▪ විේත ාත්මක ගිණුම්  ප්රකාශයක් උත්පාදනය වන්වන්, උක්ත ගිණුවමන් එකදු වහෝ 

ගනුවදනුවක් වාේතාවට අදාල මාසය අුලත සිදුක  ඇත්නම් පමණි  

 

▪ ගිණුම් වාේතා වේගය පාේ වපාතක් වවන ගිණුම්වල, ේථාව  තැන්පු ගිණුම්වල සහ 

කල්බදු වේවාවන් වල වේෂය පළවවනි පිටුවේ සා ාoශයක් වශවයන් වපන්වනු ලැවේ. 

ගිණුම් වාේතා වේගය ගිණුම්  ප්රකාශ වශවයන් ඉල්ලා ඇති ගිණුම් සහ ණය පහසුම් වල 

පූේණ විේත ාත්මක වාේතා ඊළඟ පිටුවල සඳහන්වනු ඇත 

 

▪ ආ ක්ෂක වේතූන් මත ගිණුම් අoක අඩවශවයන් සඟවනු ලැවේ 

 

1.5 විද්යුත් ගිණුම්  ප්රකාශ ආකෘතිය 

 

▪ ගිණුම් සබඳතා සාරාoශය 

ඔබවග ගිණුම් වල වේෂය සා ාoශයක් වශවයන් වමම වකාටවේ දක්වා ඇත. වමහිදී ගිණුම් එක් එක් 

වේගය අනුව වගානුවකාට ඇත.  

උදාහ ණ: ‘ඉුරුම් ගිණුම’ යටවත් ඔබ සු සියලුම ඉුරුම් ගිණුම්වල වේෂයන් දක්වා ඇත. 

▪  ගිණුම් සාරාoශය 

වමහිදී දක්වා ඇත්වත් ඔබ සු සියලුම DFCC ඉුරුම් සහ ජoගම ගිණුම් වල වේෂයන් වේ. වමහි 

දැක්වවන සියලුම වේෂයන් මාස අවසාන ගිණුම් වේෂයන් වේ.  

 

▪ කාලීන/ආවර්ත ත න්පතු සාරාoශය 

වමහිදී දක්වා ඇත්වත් ඔබ සු සියලුම DFCC ේථාව  තැන්පත් ගිණුම්වල වේෂයන් සා ාoශයක් 

වශවයනි. වමහිදී ේථාව  තැන්පු කල්පිරීම වයදී ඇති දන පිළිවවළට ලැයිේුගතවකාට ඇත. ඒ අනුව 

මුලින්ම කල්පිරීමට නියමිත තැන්පුව ලැයිේුවේ ඉහලින්ම දැක්වවනු අති. වමහි දැක්වවන සියලුම 

වේෂයන් මාස අවසාන ගිණුම් වේෂයන් වේ.  

▪ ණය සාරාoශය 

DFCC බැoකුවවන් ලබාවගන ඇති සියලුම ණය පහසුකම් වල වගවියයුු වේෂයන් වමම වකාටවේ 

දක්වා ඇත. වමහි දැක්වවන සියලුම වේෂයන් මාස අවසාන වේෂයන් වේ.  

මාස 01ක් වන ගිණුම් ප්රකාශ කාලය ඇුලත යම් ණය පහසුකමක් අපරිණිතව පියවා ඇත්ද, එවන් ණය 

පහසුකම් ක්රියාකාරී ණයක් වශවයන් ශ්රී ලoකා රුපියල් 0.00 වේෂයක් සමග විදුත් ප්රකාශවේ දේවනු 

ඇත.  
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▪ කේබදු සාරාoශය 

කල්බදු පහසුකම්වල වගවියයුු වේෂයන් ණය සා ාoශය යටවත් දේවනු ඇත. වමහි දැක්වවන සියලුම 

වේෂයන් මාස අවසාන වේෂයන් වේ.  
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▪ විේතරාත්මක ගිණුම් සාරාoශ ආකෘතිය 
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1.6 විද්යුත් ගිණුම්  ප්රකාශ ලේවාලේ ලියාපදැංචිය අවලැංගු කිරීම 

ඔබට විදුත් ගිණුම් ප්රකාශ වේවාවේ ලියාපදිංචිය අවලිංගු කිරීමට අවශයනම්, කරුණාක  ඒ බව 

සඳහන් ක මින් ඉල්ීවම් ලිපියක් ලඟම පිහිටි බැoකු ශාඛාවට භා වදන්න.  

 

2 අප අමතන්න 

ඔබට අපවේ 24 පැය ඇමුම් මධයේථානය +94(11)2350000 ඔේවේ ඇමතිය හැකි අත , 

info@dfccbank.com මගින්ද අප සමඟ සම්බන්ධ විය හැකිය. තවද ඔබට වැඩි විේත  සඳහා අපවේ 

ඕනෑම ශාඛාවකට වහෝ වවේ අඩවියට පිවිසිය හැකිය.   

 


