
“Cargills Cash” පාරිභ ෝගිකයින් නිතර අසන ප්රශ්න  

කාගිල්ස් බ ැංකුව  

 

නිතර අසන ප්රශ්න (FAQ)  

Q1.  Cargills Cash පහසුකම යනු කුමක්ද? 

➢ බ ැංකු පාරිභ ෝගිකයන් සඳහා පාරිභ ෝගික ගිණුම් පාදක කරගත් ජැංගම දුරකථන ගනුභදනු 

ලබාදීම සඳහා සීමාසහිත කාගිල්ස් බ ැංකුව, කාගිල්ස් Food City (CFC) සමග මූභලෝපායික 

ගිවිසුමක් ඇතිකර ග නීමට පියවර භගන ඇත.  

➢ භමම පහසුකම මගින්, බ ැංකුභවහි ඕනෑම පාරිභ ෝගිකභයකු හට දිවයින පුරා පිහිටි කාගිල්ස් Food 

City (CFC) ශාඛාවන්භගන් ගනුභදනු කිරීමට ඉඩ ලබාභේ. 

➢ ජැංගම බ ැංකුකරණය යටභත් ශ්රී ලැංකා බ ැංකු ක්භ ේත්රය භවත භමම නවතම පහසුකම හඳුන්වා දී 

ඇති අතර දිවයින තුල ස්පර්ශ භනොකළ භවළඳභපොලවල් භවත වයාපාර කටයුතු මගින් සම්බන්ධ 

වීමට බ ැංකුවට අවස්ථාව ල බී ඇත.   

➢ ලබා දී ඇති ගනුභදනු වර්ග:   

o පාරිභ ෝගිකයන්භගන් මුදල් ත න්පතු ලබා ග නීම  

o පාරිභ ෝගිකයන් හට මුදල් ආපසු ග නීභම් හ කියාව 

o පාරිභ ෝගිකයින් හට කාගිල්ස් Food City මගින් මිලදී ගන්නා  ාණ්ඩ සඳහා තම ගිණුම 

මගින් මුදල් පියවීභම් හ කියාව 

o භේශීය මුදල් භප්රේ ණ (මුදල් ය වීම/ Send Cash භසේවාව)  

 

Q2. Cargills Cash භසේවාව හරහා මා හට සිදු කල හ කි ගනුභදනු වර්ගයන් ඔබට විස්තර කල හ කිද? 

මුදල් තැන්පතු - කාගිල්ස් Food City ශාඛාභවහි ඇති මුදල් ත න්පත් කිරීභම් පත්රිකාව සම්පුර්ණ කිරීම 

මගින් ඔබට පහසුභවන්ම ඕනෑම බ ැංකුවක ගිණුමක් සඳහා මුදල් ත න්පත් කල හ කිය. භමම මුදල් 

ත න්පත් කිරීම්, 

1. ජැංගම දුරකථන අැංකය භහෝ ගිණුම් අැංකය  ාවිතභයන්  

භකභසේවුවද, ජැංගම දුරකථන අැංකය  ාවිතා කල විට, මුදල් ත න්පත් කල හ ක්භක් කාගිල්ස් බ ැංකු ජැංගම 

දුරකථන භයදුම සමග සම්බන්ධ කර ඇති ප්රාථමික ගිණුම සඳහා පමණි. භමහිදී, ඔබ කාගිල්ස් බ ැංකු 



ජැංගම දුරකථන භයදුම සඳහා ලියාපදිැංචි විය යුතුය. කාගිල්ස් බ ැංකු ජැංගම දුරකථන බ ැංකු භසේවාව පිලිබඳ 

ව ඩි විස්තර සඳහා (https://www.cargillsbank.com/products/mobile-banking/) භවත පිවිභසන්න. 

2. ජැංගම දුරකථන භයදුම භනොම ති පාරිභ ෝගිකයින්, ගනුභදනුව සිදු කිරීම සඳහා ගිණුම් අැංකය 

භයොදා ගත යුතුය. 

මුදල් ආපසු ගැනීම් - ඔබභේ ජැංගම දුරකථන බ ැංකු භයදුම හා සම්බන්ධ කර ඇති ප්රාථමික ගිණුභමන් 

මුදල් ආපසු ග නීභම් හ කියාව ඇත.  

කාගිල්ස් Food City භවළඳස ල් මගින් මුදල් ආපසු ලබා ග නීමට නම්, කාගිල්ස් බ ැංකු ජැංගම දුරකථන 

භයදුම සමග ලියාපදිැංචි වී සිටීම අනිවාර්ය භේ.  

කාගිල්ස් Food City අයක මි විසින් දත්ත ඇතුලත් කල පසු, ඔබට ජැංගම දුරකථන බ ැංකුකරණ භයදුම 

භවත ඇතුලු වී (log in) ජැංගම දුරකථනය භවත ල බුණු එම ගනුභදනුවට අදාළ එක් වරක් පමණක්  ාවිතා 

කල හ කි (OTP) අැංකය ඇතුලත් කිරීම මගින් ගනුභදනුව සඳහා අවසර ලබා දිය යුතුය.  

3. භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම - හර (භඩබිට්) භහෝ බ ර (භෙඩිට්) කාඩ්පත්  ාවිතා කිරීම භවනුවට Cargills 

Cash ජැංගම දුරකථන භයදුම හරහා ඔබභේ කාගිල්ස් Food City බිල්පත් භගවීභම් හ කියාව ඇත.  

කාගිල්ස් Food City මගින්  ාණ්ඩ මිලදී ග නීම (‘Purchases’) සඳහා, Cargills Cash ජැංගම දුරකථන 

භයදුම භවත ලියාපදිැංචි වීම අනිවාර්ය භේ.   

Cargills Cash ජැංගම දුරකථන භයදුම  ාවිතභයන් කාගිල්ස් Food City බිල්පත් භගවීභම්දී, ජැංගම 

දුරකථනය සමග සම්බන්ධ කර ඇති ප්රාථමික ගිණුභමන් අදාල බිල්පත් අගය අඩුවීම/හර වීම සිදු භේ. 

  

4.  “මුදල් යැවීම” - වලැංගු ජාතික හ ඳුනුම්පතක් (NIC) සහ ජැංගම දුරකථන අැංකයක් හිමි ඕනෑම ශ්රී 

ලාැංකික පුරව සිභයකු භවත මුදල් ය වීම සඳහා භමම පහසුකම  ාවිතා භේ.  

Cargills Cash ජැංගම දුරකථන භයදුම භවත ඇතුලු වී (log in), ප්රතිලාභියාභේ විස්තර ඇතුලත් කර, 

ජනනය කරන ලද PIN අැංකය ප්රතිලාභියා සමග හුවමාරු කර ග නීම සිදු කල හ ක.  

ලබන්නා/ප්රතිලාභියා හට එම මුදල් දින 3ක් ඇතුලත ලබා ගත හ ක.  

එභසේ ලබා භනොගත් අවසථ්ාවකදී, අදාළ මුදල න වත මුදල් යවන්නා භවත යවනු ල භේ.   

 

 

https://www.cargillsbank.com/products/mobile-banking/


Q3. “Cargills Cash” පහසුකම සඳහා ලියාපදිැංචි විය හ ක්භක් කාහටද? 

ක්රියාකාරී තත්වභේ ඇති ඉතිරිකිරීභම් භහෝ ජැංගම ගිණුමක් ඇති ඕනෑම කාගිල්ස් බ ැංකු පාරිභ ෝගිකභයකු 

හට Cargills Cash පහසුකම සමග ලියාපදිැංචි විය හ ක.  

App Store භහෝ GooglePlay හරහා කාගිල්ස් බ ැංකු ජැංගම දුරකථන භයදුම බාගත කර ග නීම මගින්, 

ද න් කාගිල්ස් බ ැංකු ගිණුම්හිමියන් හට “Cargills Cash” සඳහා පහසුභවන්ම ලියාපදිැංචි වීභම් හ කියාව.  

 

Q4. Cargills Cash ගනුභදනු සඳහා ගනුභදනු සීමාවක් භහෝ ගාස්තු අයකිරීමක් අදාළ භේද? 

ද නට පවතින ගනුභදනු සීමාවන්  

ගනුදදනු වර්ගය ගනුදදනු සීමාව දදනික සීමාව 

මුදල් ත න්පතු 100,000 500,000 

මුදල් ආපසු ග නීම්  50,000 100,000 

 ාණ්ඩ මිලදී ග නීම්  50,000 100,000 

මුදල් ය වීම් 50,000 100,000 

 

Q5. අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණ සඳහා වන පරිශීලක හ ඳිනුම (User ID) හා මුර පදය, Cargills Cash ජැංගම 

දුරකථන භයදුම සඳහාද  ාවිතා කල හ කිද? 

ඔේ, භමය කාගිල්ස් බ ැංකු ‘ඩිජිටල් බ ැංකුකරණ’ පහසුකම සඳහා අනනය වූ ලක් ණයකි. ‘ඩිජිටල් 

බ ැංකුකරණ’ සඳහා ඔබ නිර්මාණය කරන පරිශීලක හ ඳිනුම (User ID) හා මුර පදය, ඔබට අන්තර්ජාල 

බ ැංකුකරණය, Cargills Cash ජැංගම දුරකථන භයදුම ආදිය සඳහා  ාවිතා කල හ ක.  

Q6. ගිණුම් භවත පිවිසීමට  ාවිතා කල හ කි ජැංගම දුරකත උපාැංග වල සීමාවන් භමොනවාද?  

කාගිල්ස් බ ැංකු ඩිජිටල් බ ැංකුකරණය, Android සහ IOS සක්රීය ජැංගම දුරකථන උපාැංග සඳහා අනුකූල 

භේ.  

Android – Ice Cream Sandwich වලට ඉහල (4.0 සහ ඉහල සැංස්කරණ)  

IOS – 7.0 සහ ඉහල සැංසක්රණ 



එභමන්ම, USSD බ ැංකුකරණය, භකටි පණිවිඩ සක්රීය සහ භකටි භක්තයන් සක්රීය සියලුම ජැංගම දුරකථන 

සඳහා අනුකූල භේ. ( ලියාපදිැංචි SMART දුරකථන  ාවිතා කරන්නන් සඳහා USSD බ ැංකුකරණය ප්රකෘති 

ක්රියාකාරී භේ.) 

Q7. Cargills Cash ජැංගම දුරකථන බ ැංකුකරණය හරහා සිදු කරන ලද ගනුභදනුවක් සාර්ථකව සම්පුර්ණ 

වූවාද යන්න මා ද න ගන්භන් භකභසේද? 

ඔබ ගනුභදනුවක් සිදු කරන සෑම අවස්ථාවකදීම, සිදුවන ක්රියාකාරකම් පිළිබඳව සඳහන් වන තිරයක් ඔභේ 

ජැංගම දුරකථනභයහි දිස්වනු ඇත.  

එභමන්ම, ඔබභේ ගනුභදනු ඉතිහාසයද පරීක් ා කල හ කි අතර, එමගින් ඔබභේ ගනුභදනුව සම්පුර්ණ වී 

ඇත්ද යයි ගිණුම් භශේ ය පරික් ා කිරීභමන්ද තහවුරු කර ගත හ ක.  

තවද, ඔබ භකටි පණිවිඩ භසේවාව සඳහා ලියාපදිැංචි වී ඇත්නම්, සෑම ගනුභදනුවක් සඳහාම භකටි පණිවිඩ 

මගින් තහවුරු කිරීමක් ඔබ භවත ල භබනු ඇත. 

Q10. මාභේ ජැංගම දුරකථන උපාැංගය අස්ථානගත වුව භහොත් මා කල යුත්භත් කුමක්ද? 

+94 7 640 640 හරහා වහාම බ ැංකු දුරකථන මධයස්ථානය අමතන්න.  

ඇමතුම් මධයසථ්ාන නිභයෝජිතයා විසින් ඔබභේ විස්තර සතයාපනය කර ඔබභේ අදාළ ගිණුම අක්රිය කරනු 

ඇත.  

ඔබ ඔබභේ ජැංගම දුරකථන ක්රියාකරු සමග අවශය ස කසුම් සිදුකර අවසන් කල පසු ඔබභේ මුරපදය 

න වත සකසා භදනු ඇත.  

සටහන: ජැංගම දුරකථන බ ැංකුකරණ භයදුම අවලැංගු කල අවස්ථාවකදී, ඔබට කාගිල්ස් බ ැංකු අන්තර්ජාල 

බ ැංකුකරණ පිවිසුම භවතද ඇතුලත් වීමට භනොහ කි වනු ඇත.  

Q11. ගනුභදනුවක් සිදුකරන අතරවාරභේදී අදාළ සන්නිභේදන/ සැංඥා අහිමි වුවභහොත් කුමක් සිදුභේද? 
 
ඔබ ඔබභේ ජැංගම දුරකථන උපාැංගයය හරහා ගනුභදනුවක් සම්පුර්ණ කල පසු, එම ගනුභදනුව සාර්ථකව 

සම්පුර්ණ වූ බවට තහවුරු කරමින් භකටි පණිවිඩයක් ඔබ භවත ල භබනු ඇත.  

සන්නිභේදන/ සැංඥා අහිමි වීම නිසා ඔබට භම් පණිවිඩය භනොල බුණභහොත්, ඔබභේ ගිණුම පරීක් ා කර 

බලා, සිදු භනොවූ ගනුභදනුව න වත ඉදිරිපත් කරන්න. 

 



Q12. මා නව ජැංගම දුරකථනයක් ලබා ගත භහොත් සිදු කල යුත්භත් කුමක්ද? 

ඔබ නව දුරකථනයක් ලබා ගන්භන් නම්, සහ එකම දුරකථන අැංකය හා ජැංගම දුරකථන ක්රියාකරු  ාවිතා 

කරන්භන් නම්, කිසිඳු භවනස් කිරීමක් සිදු කිරීම අවශය භනොභේ.  

ඔබභේ නව SMART ජැංගම දුරකථනය භවත කාගිල්ස් බ ැංකු ජැංගම දුරකථන භයදුම බාගත කර ඔබට 

ද නට පවතින දත්ත සමග ඇතුලු වන්න (Log In). 

ඔබභේ දුරකථන අැංකය හා ජැංගම දුරකථන ක්රියාකරු භවනස් වුනිනම්, එම භවනස්වීම් බ ැංකුව භවත 

ලිඛිතව ද නුම් දී, ඔබභේ විස්තර අලුත් කරගත යුතුය.  

ඔබභේ ජැංගම දුරකථන අැංකය නිව රදි භනොභේනම්, ජැංගම දුරකථන ගනුභදනු සඳහා වන එක්වරක් 

පමණක්  ාවිතා කළහ කි මුරපදය (OTP) සහිත භකටි පණිවිඩය ඔබ භවත භනොල භබනු ඇත.  

Q13. මා සිදුකල ගනුභදනු පරීක් ා කල හ ක්භක් භකභසේද? 

ඔබභේ ජැංගම දුරකථන උපාැංගය මගින් ඔබ භපර සිදුකළ ගනුභදනු පරීක් ා කල හ කිය.  

Q14. මාභේ පරිශීලක නාමය/මුරපදය අමතක වුවභහොත් කුමක් සිදු කල යුතුද? 

+94 7 640 640 හරහා කාගිල්ස් බ ැංකු ඇමතුම් මධයසථ්ානය අමතා නව මුරපදයක් සඳහා ඉල්ලුම් කල 

යුතුය.  

 

  

 

 


