
 

 

  

 

 

උපය ෝගීතා බිල්පත් සඳහා 

යෙවීම්  
මූලික කරුණු  යල්ඛන   
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DFCC බ ැංකුව සමඟ උපය ෝගීතා බිල්පත් සඳහා කරන්නාවූ යෙවීම් පිලිබඳව ඔබ දතයුතු 

සි ලු කරුණු 

උපය ෝගීතා බිල්පත්  සඳහා අප සමඟ යෙවීමක් කිරීමට බලායපොයරොත්තු වන ඔබට, එහි උපාැංෙ 

ම නවින් යත්රුම් යෙන එම යෙවීම පහසුයවන් සහ සුරක්ෂිතව කිරීම සඳහා ඔබට සහ  වීමට අපි යමයින් 

බලායපොයරොත්තු වන්යනමු 

 

පටුන 

 

 

 

අැංක   මාතෘකාව  පිටු අැංක  

1   උපය ෝගීතා බිල්පත් සඳහා කරන්නාවූ යෙවීම් 
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2. DFCC බ ැංකුව විසින් පිළිෙන්නා   උපය ෝගීතා බිල්පත් යෙවීම් 3 

3. උපය ෝගීතා බිල්පත් සඳහා කරන්නාවූ යෙවීමකට අදාළ ෙනුයදනුවක් සිදු 

කරන්යන් යකයසේද? 
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4. උපය ෝගීතා බිල්පත් සඳහා කරන්නාවූ යෙවීමකට අදාළ ෙනුයදනුවක් සිදු කළ 

හ කි විවිධ බ ැංකුකරණ කsම යමොනවාද? 
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5. උපය ෝගීතා බිල්පත් සඳහා කරන්නාවූ යෙවීම් වලට බ ැංකුව විසින් ොස්තු අ  

කරන්යන්ද? 

4 

6. උපය ෝගීතා බිල්පත් සඳහා යෙවීම් කරන විට ස ලකි  යුතු කරුණු යමොනවාද? 5 

7. ඔබ කළ ෙනුයදනුව අදාළ පද්ධතිය හි  ාවත්කාලීන වන්යන් කවදාද? 5 

8. අප අමතන්න 5 
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1. උපය ෝගීතා බිල්පත් සඳහා කරන්නාවූ යෙවීම් 

උපය ෝගීතා බිල්පත් සඳහා කරන්නාවූ යෙවීමක්  නුයවන් අදහස ්කරන්යන් විදුලි , ජල , යපර යෙවීම් 
යහෝ පසු යෙවීම් ජැංෙම දුරකතන සම්බන්ධතා  නාදී යසේවාවන් පරිය ෝජන  කිරීම සඳහා එම යසේවා 
සප න්නන් යවත යෙවි  යුතු ොස්තුව වනු ඇත. 

උපය ෝගීතා බිල්පත් සඳහා කරන්නාවූ යෙවීම් පහසුයවන් සහ සුරක්ෂිතව කිරීම සඳහා DFCC බ ැංකුව 

විසින් යමම යසේවාව ඩිජිටල්කරණ  කර ඇත. 

 

2. DFCC බ ැංකුව විසින් පිළිෙන්නා උපය ෝගීතා බිල්පත් යෙවීම් 

ඔබයේ පහසුව උයදසා පහත සඳහන් යසේවා සප න්නන්යේ උපය ෝගීතා බිල්පත් වලට අදාළ යෙවීම් 

පිළිෙ නීමට DFCC බ ැංකුව සූදානම්ව සිටිති. 

 යමොබියටල් (Mobitel) 
 

 ලැංකා විදුලි (පුද්ෙලික) සමාෙම (LECO) 
 

 ඩ යලොේ යමොබයිල් (Dialog Mobile) 
 

 ඩ යලොේ යටලිවිෂන් (Dialog Television) 
 

 ලැංකා යබල් (Lanka Bell) 
 

 ලැංකා විදුලිබල මණ්ඩල  (CEB) 
 

 ශී s ලැංකා යටලියකොම් (SLT) 
 

 ජාතික ජල සම්පාදන සහ ජලාපවහන මණ්ඩල  (NWSDB) 
 

 ඇමරිකානු වීසා සඳහා කරන්නාවූ යෙවීම් - බ ැංකු කවුන්ටර  හරහා කරන්නාවූ ෙනුයදනු පමණයි 
 

 එටියසලාට් (Etisalat) - Pay & Go  න්ත s හරහා කරන්නාවූ යෙවීම් පමණයි 
 

 එ ාර්යටල් (Airtel) - Pay & Go  න්ත s හරහා කරන්නාවූ යෙවීම් පමණයි 
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3. උපය ෝගීතා බිල්පත් සඳහා කරන්නාවූ යෙවීමකට අදාළ ෙනුයදනුවක් සිදු කරන්යන් 

යකයසේද? 

උපය ෝගීතා බිල්පත් සඳහා යෙවීම් සිදු කිරීමට DFCC බ ැංකුව ඔබට විවිධ කsමයේද න් හදුන්වා දී ඇත. 

යමයින් ඔබට පහසුම කsමයේද   ාවිතා කර ෙනුයදනුව සිදු කිරීමට අපි ඔබට සාදරය න් ඇරයුම් කර 

සිටින්යනමු.  

ද න් ඔබට උපය ෝගීතා බිල්පත් සඳහා කරන්නාවූ යෙවීම් සඳහා යෙවීම් මධHස්ථාන කට යනොයෙොස ්

නවතම තාක්ෂණ   ාවිත කර ඩිජිටල් මාධH ඔස්යසේ ෙනුයදනුව සම්පූර්ණ කළ හ කි . එනමුදු 

උපය ෝගීතා බිල්පත් සඳහා වූ යෙවීමක් කිරීමට ඕනෑම DFCC බ ැංකු ශාඛාවකට පිවියසන ඔබට සහ  වීම 

සඳහා අපි ස මදා සූදානම්ව සිටින්යනමු. 

 

4. උපය ෝගීතා බිල්පත් සඳහා කරන්නාවූ යෙවීමකට අදාළ ෙනුයදනුවක් සිදු කළ හ කි 

විවිධ බ ැංකුකරණ කsම යමොනවාද? 

 DFCC අන්තර්ජාල බ ැංකු පහසුකම  හරහා  
 

 විදHQත් මුදල් පසුම්බි  (Virtual Wallet) හරහා  
 

 DFCC Pay & Go යසේවාව හරහා  
 

 ස්ව ැංකීs  යටලර්  න්ත s / මුදල් ප sතිචකීsකරණ  න්ත s හරහා  
 

 DFCC බ ැංකු ශාඛා වල පිහිටි කවුන්ටර් හරහා  
 

5. උපය ෝගීතා බිල්පත් සඳහා කරන්නාවූ යෙවීම් වලට බ ැංකුව විසින් ොස්තු අ  

කරන්යන්ද? 

ඩිජිටල් මාධH ඔස්යසේ කරන්නාවූ යබොයහෝ උපය ෝගීතා බිල්පත් යෙවීම් සඳහා DFCC බ ැංකුව විසින් 

කිසිඳු ොස්තුවක් අ  යනොයකයර්. එනමුදු බ ැංකු කවුන්ටර  ඔස්යසේ කරන්නාවූ සමහරක් උපය ෝගීතා 

බිල්පත් යෙවීම් සඳහා බ ැංකුව විසින් රුපි ල් 25ක ොස්තුවක් අ  කරනු ල යේ. 

අදාළ ොස්තු සහ යසසු අ  කිරීම් පිළිබඳ ව ඩි දුර විස්තර ඔබට අපයේ යවේ අඩවිය න් ලබාෙත හ කි  

(www.dfcc.lk). 
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5 |පි ටු ව   
 

6. උපය ෝගීතා බිල්පත් සඳහා යෙවීම් කරන විට ස ලකි  යුතු කරුණු යමොනවාද? 

 උපය ෝගීතා බිල්පත යෙවීයම්දී නිව රදි යසේවා සප න්නා යතෝරාෙත යුතුයේ. 
 

 අතHවශH යතොරතුරු නිරවදH යලස ඇතුලත් කළ යුතුයේ (උදාහරණ: ජැංෙම දුරකතන අැංක , 
බිල්පයතහි සඳහන් නම, ෙනුයදනුයේ මුදල  නාදි ) 

 

 බ ැංකු කවුන්ටර  හරහා කරන්නාවූ උපය ෝගීතා බිල්පත් යෙවීමක් නම් ඔබ ඔබ ෙනුයදනුවට 
අදාළ නිව රදි මුදල ත න්පත් කිරීමට රැයෙන ආ යුතුයේ. 

 
7. ඔබ කළ ෙනුයදනුව අදාළ පද්ධතිය හි  ාවත්කාලීන වන්යන් කවදාද? 

ඔබ කළ ෙනුයදනුව අදාළ යසේවා සප න්නායේ පද්ධතිය හි  ාවත්කාලීන වූ පසු      වනු ඇත. යසේවා 

සප න්නායේ පද්ධතිය හි අදාළ ෙනුයදනුව  ාවත්කාලීන වීමට එක් ව ඩකරන දින ක් පමණ ෙත වනු 

ඇත. 

8. අප අමතන්න 

ඔබට අපයේ 24 ප   ඇමතුම් මධHස්ථාන  +94(11)2350000 ඔස්යසේ අප ඇමති  හ කි අතර, 

info@dfccbank.com මගින්ද අප සමඟ සම්බන්ධ වි  හ කි . තවද ඔබට අපයේ යවේ අඩවියේ සඳහන් 

ඕනෑම ශාඛාවකට පිවිසි  හ කි .   

 


