
 
ජංගම බ ංකුකරණය  

 

Q. සසේවාව සඳහා මා ලියාපදංචි වන්සන් සකසසේද? 
A.  
- ඔසේ ණය / හර කාඩ්පත් අංකය සහ PIN අංකය භාවිතසයන් 
- ඔසේ NDB ගිණුම් විසේතර භාවිතා කිරීම මඟින් 
 
ලියාපදංචි කරන ලද ඔසේ ජංගම දුරකථන අංකය පමණක් භාවිතා කරමින් ඔබට ජංගම බ ංකුකරණය සඳහා 
ලියාපදංචි විය හ කිය. 
  
Q. මට සමම සසේවාව භාවිතා කළ හ ක්සක් කුමන උපාංගවල ද? 
A. ජංගම බ ංකුකරණ සසේවාව සබාසහෝ දුරකතන/උපාංග මත පමණක් ම ක්රියාත්මක ස . අන්තර්ජාලයට පිවිසිය 
හ කි ඕනෑම ඇපල් (iOS) සහ ඇන්සරායිඩඩ් උපාංගයකින් සමය භාවිතා කළ හ ක. ජංගම බ ංකුකරණය සඳහා 
එක් උපාංගයක ලියාපදංචි කළ හ ක්සක් එක් පරිශීලකසයකුට පමණි. පරිශීලක ගිණුමක් සඳහා පරිශීලකයාට 
විවිධ උපාංග ලියාපදංචි කළ හ කිය 
 
Q. සම් හරහා මට කළ හ කි කාර්යයන් සමානවාද? 
A.  

 ඔබ සතු සියලුම ගිණුම්, කාඩ්පත් සාරාංශයන් බ ලීම 

 ගනුසදනු ඉතිහාසය සහ අතීත ගිණුම් ප්රකාශයන් පිරික්සීම 

 මුදල් මාරු කිරීම (NDB සහ සවනත් බ ංකු තුළ) 
 බිල්පත් සගවීම් 

 ජංගම දුරකථන රීසලෝඩ් 

 Pay-to-mobile සසේවාව 

 සෙඩිට් ක කාඩ් සඳහා සගවීම් (NDB සහ සවනත් බ ංකු) 
 ප්රතිලාභ ලබන්නන් කළමනාකරණය 

 සෙඩිට් ක / සිබි ක කාඩ්පත සක්රිය / අක්රිය කිරීම 

 න තිවූ කාඩ්පත් පිළිබඳ ද නුම් දීම 

 කාඩ්පත් සක්රිය කිරීම / අක්රිය කිරීම 

 සෙක්පත්වල තත්ව විමසුම පරීක්ෂා කිරීම 

  
Q. ගනුදෙනුව අතරතුර මට ඇමතුමක් / දෙටි පණිවිඩයක් ලැබුණද ොත් කුමක් සිදුදේෙ? 
A. සකටි පණිවුි ල බීම ඔසේ ගනුසදනු වලට බාධාවක් සනාස . ඔබට ඇමතුමක් ල බුසේ නම්, ඔබට ඇමතුම 
අවසන් කර ඔසේ ගනුසදනුව න වත ඉදරියට කර සගන යා හ කිය. සකසසේ සවතත් පසුව පිවිසුම් ස සියක ගත 
කළ හ කි කාල සීමාවක් ඇත. එනම්, විනාඩිට් සදකක් ඉක්මවූ පසු ඔබ logout වන අතර, ඔබට න වත login වී 
ඔසේ ගනුසදනුව න වත ආරම්භ කළ යුතු ස . 
 
Q. සපර කළ ගනුසදනුවක් න වත සසායා ගත හ ක්සක් සකසසේද? 
A. දුරකතනය හරහා ජංගම බ ංකුකරණ ඇප් එසකන් ඔබට මාස 2ක් දක්වා ගනුසදනු පිරික්සිය හ ක. ඔබට ඇප් 
එසකහි ද නුම්දීම් අයිඩකනය යටසත් ද ගනුසදනු ද කිය හ ක. ද නට, ගනුසදනු සසවීම (සර්් කිරීම) සඳහා 
පහසුකමක් ලබා දී සනාම ත. 
 

 

Q. මට මසේ වාසගම / මුරපදය අමතක විය . මා කුමක් කළ යුතුද? 

 

A. ඔබ NDB හර/ණය කාඩ් හිමිසයකු නම් ඔසේ පිවිසුම් තිරසේ ඇති “මුරපදය අමතකද?” (Forgot 

Password) යන සබ ඳිය භාවිතා කර ඔබසේ මුරපදය න වත ස කසිය හ කිය. ඔබ NDB කාඩ්පතක් 

තබා සනාගන්සන් නම් සහෝ ඔබසේ කාඩ්පත් විසේතර සවත ප්රස ශය සනාම ති නම්, කරුණාකර ඇමතුම් 

මධයසේථානය (Call center) සම්බන්ධ කරගන්න. 
 



 
Q. ප්රතිලාීනන් (beneficiaries) ලියාපදංචි කරන්සන් සකසසේද? 
A. ජංගම බ ංකුකරණ සසේවාව භාවිතා කරන්නන්ට සගවන්නන් කළමනාකරණය (Manage Payees) යටතින් 

ප්රතිලාීනන් එක් කිරීමත්, බිල්පත් සසේවා කළමනාකරණය (Manage Billers) යටතින් සසේවා සම්පාදකයන් 
ලියාපදංචි කිරීමත් කළ හ ක. 
 
Q. සමම සසේවාව සඳහා ඕනෑම ජංගම දුරකථන අංකයක් භාවිතා කළ හ කිද? 
A. ඕනෑම ජංගම දුරකථන අංකයක් භාවිතසයන් ජංගම බ ංකුකරණය ලබා ගත හ කිය. ියසලාේ, සමාබිසටල්, 
එයාර්සටල් සහෝ එටිසලා ක ජංගම දුරකථන අංක හරහා ‘ඇමතුම් බ ංකුකරණය’ සඳහා ලියාපදංචි විය හ කිය. 
 
Q. මම නව දුරකථනයක් ගත්සත් නම්, එවිට කුමක් කළ යුතුද? 
A. ඔබසේ නව උපාංගයට ඇප් එක බාගත කර, ඊට login වීසමන් පරිශීලක ගිණුම සවත නව උපාංගය ලියාපදංචි 
කළ හ කිය. 
 
Q. මසේ ජංගම දුරකථනය න ති වුවසහාත් මා කළ යුත්සත් කුමක්ද? 
A. ජංගම බ ංකුකරණ ඇප් එසකහි ඔසේ පිවිසුම් (login) සහෝ ගනුසදනු දත්ත ගබිා සනාවන බ වින් ග ටළුවක් 

සනාස . එනමුත්, ඔබ සතවන පාර්ශවයක් සවත ඔසේ login සතාරතුරු ලබා දී සනාම ති බවට සහතික වන්න. 
ඔබ කිසිවිසටකත් ඇප් එකට සලාේ වීමට අවශය විසේතර දුරකතනසේ ම ගබිා සකාට (උදාහරණයක් සලස 
කන්ට ක් ක ලිසේ ක ඒසක් ව නි) සනාත බිය යුතු ය. ඇප් එකට සලාේ වීමට අවශය විසේතර දුරකතනසේ ම ගබිා 
සකාට ත බුස  නම් සසාරාගත් අසයක්ට ඇප් එකට  සලාේ වීමට හ කි වනු ඇත. උපාංගය න තිවූ වහා ඇමතුම් 
මධයාසේථානය සවත ද නුම් දී එය ඔසේ ගිණුසමන් ඉවත් කරවාගන්න. 
  
Q.  මම මසේ ජංගම දුරකථන අංකය සවනසේ කළසහාත් කුමක් කළ යුතුද? 
A. සවනසේ කිරීම සම්බන්ධසයන් ඔබ ලිඛිතව බ ංකුවට ද නුම් දය යුතු අතර, ඔසේ සතාරතුරු යාවත්කාලීන කරවා 

ගත යුතුය. ඉන් අනතුරුව, ජංගම දුරකථන අංකය සවනසේ කිරීමට සපර ඔබ භාවිතා කළ පරිශීලක නාමය / 
මුරපදය භාවිතා කර ජංගම බ ංකුකරණයට පිවිසිය හ කිය. 
  
Q. සමම සසේවාවන් භාවිතා කිරීම සඳහා ගාසේතුවක් තිසේද? 
A. අදාළ ගාසේතු පිළිබඳ විසේතර සඳහා කරුණාකර පහත සබ ඳියට පිවිසසන්න. 
 
ලියාපදංචි වන අවසේථාස දී ඔබ විසින් සතෝරාගත් මූලික ගිණුසමන් සහෝ පසුව සතෝරාගත් ගිණුමකින් අදාළ 
සියලුම ගාසේතු අය කරගනු ල සේ. 
 
හවුල් ගිණුමක් ඇති අවසේථාවකදී - ඒකාබද්ධ ගිණුම එකම ගිණුමකට පරිවර්තනය කරන්සන් නම්, ඒකාබද්ධ 
ගිණුම් හිමියා/හිමියන් තම තනි ගිණුමක් මූලික ගිණුම සලස සතෝරා ග නීම අවශය ස . සමය සිදු සනාකළ සහාත්, 
සසේවා ගාසේූන් ඒකාබද්ධ ගිණුසමන් අඩු කරගනු ල සේ. 
 
Q. ජංගම බ ංකුකරණ සසේවාව අක්රිය කරන්සන් සකසසේද? 
  
A. ඔබට ඇමතුම් මධයසේථානය හා සම්බන්ධ වී ඔබසේ ගිණුම අක්රිය කරවා ගත හ ක. 
  
Q. මට ජංගම බ ංකුකරණ සසේවාව භාවිතා කිරීමට උද  අවශය නම් සහෝ මසේ ගනුසදනු පිළිබඳව විමසීම් කිරීමට 
අවශය වුවසහාත් මා කළ යුත්සත් කුමක්ද? 
A. කරුණාකර අපසේ ප ය 24  පුරා විවෘත ඇමතුම් මධයසේථාන අංකය  94 112 448888 අමතන්න. 
 


