
බැං� කට��
ප��ස��

“��ෂ�� කා�තාව�, ළ	� ඇ�� �ය�ම � 
ලාං�ක �රවැ�ය�ට ස�බ� අවකාශ  �වන 
ගැට� සඳහා මා��ප�ශක�වය, සහය සහ 
ආර��ත උපාය මා�ගය� සඳහා මග���ම 
�තව� �ාපෘ�  ��ක අර	ණ �. එ��ම 
ස�බ� අවකාශ  ආර��තව සැ�සැ�ම සඳහා 
අව� දැ¢ම, උප£� සහ ආර�ෂක ¤ර�¥ 
�තව� ¦§ අඩ�ය, සමාජ මාª සහ 	«ත මාª
හරහා ජනතාවට ලබා£�.”

�ම �ය�ම ®වාව� ¯�ල  ලබා£න “�තව�” 
ලංකා වස° ±ඛකා³කාර  තව� සමාජ 
�පෘ�ය�.

�තව� ¦�´අප අමත�න

�තව�සැක ස�ත µ¶ ප·�ඩ 
(SMS) සහ ඇම�° 
කළ �� දෑ
 µ¶ ප·�ඩය� න° එව�නා¹ අනºතාවය  
 »¼බඳව ප��ෂා ��ම.
 µ¶ ප·�ඩ  සඳහ� කාරණා »¼බඳව   
 බැං�¦� �ම½ම. 

¯කළ �� දෑ
 ලැ¾න ප·�ඩ වලට ¿�චාර දැ��ම Á  
 ඉÃලා �¶න කාÄප� / ÅÆ° ��තර ලබා Çම.

¿�Èර� මෘකාංග භා�තය
කළ �� දෑ
 »¼ග� Êඳ ¿� (ඇ�¶) Èර� මෘකාංගය�  
 භා�ත ��ම.

¯කළ �� දෑ
 �� අව�ථාවක ¿�Èර� මෘකාංගය අÌය  
 ��ම.

පÍධ�ය සහ ¿�Èර� 
මෘකාංග යාව�කා�න ��ම
කළ �� දෑ
 උපාංග ´ර�තර��ම යාව�කාÏන ��ම.
 �Ð�° පÍධ�ය සහ ¿�Èර� මෘකාංගය  
 යාව�කා�න (අÑÒÓ) කර තබා ගැÔම.

011-421-6062 +94 77 771 1199help@hithawathi.lk

@

කා�යාල �ලාව�
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ප.ව. 07.00 ද�වා
Öන×රාදා Õනවල �.ව. 08.30 �ට 

ප.ව. 05.00 ද�වා
රජ  ´වාØ Õනය� � වසා ඇත.
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කළ �� දෑ
 ශ��ම� 	රපදය� ´�මාණය ��ම.
 මÃ¶-ෆැ�ට ඔÛ�¶Üෂ� (MFA) සÝය කර තබා  
 ගැÔම.
 ආර��ත පා�ව�Ä කළමණාකරණ මෘකාංගයක  
 පා�ව�Ä ගබඩා කර තැÞම.

¯කළ �� දෑ
 	රපද කඩදා�වල �යා තැßම.
 අ� අය සමඟ එ� වර� පමණ� භා�තා කළ හැ�  
 	රපද (OTP) ¾දා ගැÔම (áයා ��ම).
 සෑම ÅÆමකටම එකම 	රපදය� භා�ත ��ම.
 උප�Õනය, හැâ¢°ප� අංකය, රකථන අංකය  
 වැ´ පහ×¦� අ¢මාන කළ හැ� 	රපදය�  
 භා�ත ��ම. 

කළ �� දෑ
 ඔබ ඔ�ල�� �ලÇ ගැÔ° වලÇ ã�° කට��  
 සඳහා »�Öන ¦§ අඩ� http:// ¯ව   
 https:// බව තහä¥ කර ගැÔම.

¯කළ �� දෑ
 ලැ¾න ආර�ෂක අන�¥ ඇඟ�° ¯සලකා  
 හැ�ම.

�° (ඇÑ) සහ මෘකාංග
(åæÓ¦යා) 
කළ �� දෑ
 ජංගම රකතනයට ඇÑ� බා ගැÔçÇ සහ ඉ��èÃ  
 ��çÇ සැල��ම� �ම.
 ඇÑ� වල �ලාé හා එමê� ඉÃලා �¶න »�×°   
 අවසරය� »¼බඳව ප��ෂා ��ම.

¯කළ �� දෑ
 ¯ද�නා සැප�° ක¥ව�ã� Á Ûවන පා�ශ�ය  
 	ලාé ව�� මෘකාංග ඉ��èÃ කර ගැÔම.

��� සහ ¦§ අඩ�	රපදය (පා�ව�Ä)

උපාංග (ëව��)

ìÅ� �ම

¦§ අඩ� වල ආරíත 
භාවය ප��ෂා ��ම 

Payment Success

LOG OUT

You won ! 
Click me

url:http://xyzonlinebanking

?

කළ �� දෑ
 අîï ඇ�මට (අ�ì�) 	රපදය�, ඇê� සල�ණ,  
 PIN අංකය� වැ´ ශ��ම� ආර�ෂණ උපðමය�  
 භා�ත ��ම.
 භා�ත ¯කරන අව�ථා�Ç උපාංගය අñï දමා 
 (ì� කර) �ßය ���.

¯කළ �� දෑ
 භා�ත ¯කරන �ටÇ බැං� ®වා මෘකාංග Á   
 ඔ�ල�� බැං� ®වා ÅÆ° වලට ìò � �óම.
 උපාංගය Jailbreak Á Root ðම ව�� ¦න�   
 ��ම.

කළ �� දෑ
 ඔô උපාංගය භා�ත�� ඔබ කරන �වÃ £ස  
 ය�� බලා �¶න බව හැõ න° ඔô බැං�  
 මෘකාංගවල සහ ඔ�ල�� ÅÆ°වල 	රපද  
 ¦න� කර�න.

¯කළ �� දෑ
 ¦න� අ��ට ඔô බැං� මෘකාංග සහ   
 ඔ�ල�� බැං� ÅÆ° �ළට ඇ�ï �මට ඉඩ
 Çම.

කළ �� දෑ
 ´තරම ආරíත අ�ත�ජාල සබඳතාව� භා�ත   
 ��ම. 

¯කළ �� දෑ
 ö Wi-Fi ජාලය� හරහා ඔô ඔ�ල�� බැං�   
 මෘකාංග වලට »�½ම.
 ö� ප�හරණය කරන ප�ගණක හරහා ඔ�ල��  
 බැං� ¦§ අඩ� ¦ත »�½ම.

කළ �� දෑ
 ඊ-çÃ / මැ®ø හරහා ලැ¾න ��� Êù�  
 ප��ෂා කර�න.
 ඔô බැං�� නම සඳහ� කර�� ලැ¾න   
 ඊ-çÃ ප·�ඩ »¼බඳව බැං�¦� �ම½ම.

¯කළ �� දෑ
 ඊ-çÃ Á සමාජ මාª හරහා ලැ¾න ���  
 ��� ��ම.
 එවැ´ ¯ද�නා ��� ව�� ඉÃලා �¶න ඔô  
 කාÄප� වල අංක වැ´ දෑ ලබා Çම.

ස°බ�ධතාවය (úû�¶�¶) 


