
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

කාගිල්ස් බ ැංකු ජැංගම දුරකථන බ ැංකුකරණය  
 

නිතර අසන ප්රකශ්්න (FAQs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



නිතර අසන ප්රකශ්නන (FAQs) 
 
නිතර අසන ප්රකශ්නන - ලියාපදිංචිය / සක්රීගය රීම  
 

1. කාගිල්සන බ ිංකු ජිංග  දුරකථන බ ිංකුකරණ පහසුක  යනු කු ක්ද? 
 
කාගිල්සන බ ිංකු ජිංග  දුරකථන බ ිංකුකරණ සසේවාව (ජිංග  දුරකථන බ ිංකුකරණය)  ගින් ජිංග  දුරකථන ජාලය 
හරහා නිතර සිදු කරනු ලබන බ ිංකු සසේවාවන් ලබා සදනු ල සේ.  
 
ද න් ඔබට ජිංග  දුරකථන සයදු ක් හරහා සියලු විසශ්ේෂාිංගයන්සගන් ස න්විත කාගිල්සන බ ිංකු ඩිජිටල් 
බ ිංකුකරණ අත්ද කී  අත්විඳිය හ ක.  
 
කාගිල්සන බ ිංකු “ඩිජිටල් බ ිංකුකරණය”  ගින් එක් පරිශීලක හ ඳුනුම්පතක් හා මුරපදයක් භාවිතසයන් සියලු  
අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ බ ිංකු සසේවාවන් (අන්තර්ජාල බ ිංකුකරණය / ජිංග  දුරකථන බ ිංකුකරණය - ජිංග  
දුරකථන සයදු  සහ USSD බ ිංකුකරණය) සවත පහසුසවන් පිවිසීසම් හ රීයාව ලබා දී ඇත. 
 

2. කාගිල්සන බ ිංකු “ජිංග  දුරකථන බ ිංකුකරණය” සඳහා ලියාපදිංචි විය හ ක්සක් කාහටද? 
 
කාගිල්සන බ ිංකුව ස ග ක්රි යාකාරිව පවත්වාසගන යන ිරිරි රීමසම් සහ  ද්ගලගලික ජිංග  ගිමක ක් පවත්වාසගන 
යන සහ අප ස ග ලියාපදිංචි කර ඇරි විදුාත් ලිපිනයක් / දුරකථන අිංකයක් ඇරි ඕනෑ  කාගිල්සන බ ිංකු 
පාරිසභ ගිකසයකු හට.  
 

3. කාගිල්සන බ ිංකු “ජිංග  දුරකථන බ ිංකුකරණ” පහසුක  සඳහා ලියාපදිංචි වන්සන් සකසසේද? 
 
ඔබ සම් වන විටත් කාගිල්සන බ ිංකු අන්තර්ජාල බ ිංකුකරණ පහසුක  සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇත්නම්, ජිංග  දුරකථන 
බ ිංකුකරණය සඳහාද එ  පරිශීලක හ ඳුනුම්පත හා මුරපදය  භාවිතා කල හ ක. 
 
ඔබ තව ත් කාගිල්සන බ ිංකු අන්තර්ජාල බ ිංකුකරණය / ජිංග  දුරකථන බ ිංකුකරණය ස ග ලියාපදිංචි වී න රිද? 
 
පහසුසවන්  අපසේ ඕනෑ  කාගිල්සන බ ිංකු ශ්ාඛාවක් සවත පිවිස අදාළ පහසුක  සඳහා ලියාපදිංචි වී ට ිල්ලුම් 
කරන්න.  
 
ඔසේ ිල්ලී  බ ිංකුව විසින් සකසන රීමස න් පසු, පහත ද ක්සවන ආකාරයට ඔබට “ජිංග  දුරකථන බ ිංකුකරණ” 
පරිශීලක හ ඳුනුම්පතක් හා මුරපදයක් ල සබනු ඇත. 
 
පරිශීලක හ ඳුනුම්පත - බ ිංකුව ස ග ලියාපදිංචි කර ඇරි විදුාත් ලිපිනය සවත ල සබනු ඇත. 
තාවකාලික එක් වරක් ප ණක් වලිංගු වන මුරපදය (OTP) - බ ිංකුව ස ග ලියාපදිංචි කර ඇරි ජිංග  දුරකථන 
අිංකය සවත ල සබනු ඇත. 
 

ස   එක් වරක් ප ණක් වලිංගු වන මුරපදය (OTP), ප ය 48ක් දක්වා වලිංගු වන අතර බ ිංකුව විසින් අර්ථදක්වා 
ඇරි මුරපදය සඳහා වන ප්රකරිපත්රි භාවිතසයන් එය නව මුරපදයක් සවත සවනසන කල ුතුය.  
 

4. ගිමකම් සවත ප්රකසශශ් වී  සඳහා භාවිතා කල හ රී ජිංග  පපාිංග ස ොනවාද? 
කාගිල්සන බ ිංකු ජිංග  දුරකථන බ ිංකුකරණය, Android හා IOS සක්රි ය ජිංග  දුරකථන පපාිංග ස ග අනුකූල සශ. 
 
Android – Ice cream sandwich හා ිහල (4.0 සහ ිහල අනුවාදයන්) 
IOS - 7.0 සහ ිහල අනුවාදයන් 
එස න් , USSD බ ිංකුකරණය සකටි පණිවිඩ  ය වීසම් හ රීයාව ඇරි සහ සකටි සක්තයන් සක්රීගය සියලු  ජිංග  
පපාිංග ස ග අනුකූල සශ. (USSD බ ිංකුකරණය, සියලු  ලියාපදිංචි SMART දුරකථන භාවිතා කරන්නන් සඳහා 
සක්රීගයව පව .) 



5. කාගිල්සන බ ිංකු ජිංග  දුරකථන සයදු  බාගත කර ගත හ ක්සක් කු න සනථානයරීන්ද? 
 

Android පපකරණ - Play Store 
Apple පපකරණ - ITunes App Store 

 
6.  ාහට ලියාපදිංචි වීසම් ගාසනු අය කරනු ල සේද? 

 
න ත. කාගිල්සන බ ිංකු ජිංග  දුරකථන බ ිංකුකරණය සඳහා සනොමිසල් ලියාපදිංචි විය හ ක.  

 
 
නිතර අසන ප්රකශ්්න - ගනුදෙනු සම්බන්ධව 
 
7. ස   සසේවාව  ගින් ගනුසදනු රීම  සඳහා ගාසනු  අයසශ ද? 

 
සිදු කරනු ලබන ගනුසදනු වර්ගය අනුව ගනුසදනු සඳහා ගාසනු  අදාළ සශ.  
 
01/11/2017 දනට අදාළ ගාසනු සල්ඛනය පහත පරිද සශ.  
 
ගනුසදනු වර්ගය  ගනුසදනුව සඳහා ගාසනු ව (රු.) 
Cargills Cash මුදල් ආපසු ග නීම් / භාණ්ඩ මිලදී 
ග නීම් / මුදල් ය වීම් 

සනොමිසල් 

සවනත් ගිමකම් සවත මුදල්  ාරු රීමම්   
ඔසේ  කාගිල්සන බ ිංකු ගිමක  සවත  සනොමිසල්  
සවනත් කාගිල්සන බ ිංකු ගිමක ක් සවත  සනොමිසල් 
“CEFT” භාවිතසයන් සවනත් බ ිංකු වල ගිමකම් සවත 50/- 
“SLIPS” භාවිතසයන් සවනත් බ ිංකු වල ගිමකම් සවත 25/- 
පපසය ගිතා බිල්පත් සගවීම් සනොමිසල් 

සෙක් සපොතක් සඳහා අයදුම් රීම  (සෙක් සපොත් නිකුත් 
රීමසම් ගාසනු, සා ාන  ගාසනු  සල්ඛනයට අනුව අය 
සශ.) 

 
සනොමිසල් 

සනථාවර නිසය ග ිල්ලීම් සනොමිසල් 
විදුාත් ගිමකම් ප්රකකාශ්න / SMS  ගින් ද නුම්දීම් සඳහා 
ිල්ලුම් රීම   

සනොමිසල් 

 
8.  ාසේ ජිංග  දුරකථන සයදු  භාවිතසයන් සිදු කල හ රී මුදල්  ාරුරීමම් වර්ග ස ොනවාද? 

 
ඔබට පහත ගිමකම් සවත මුදල්  ාරු කල හ ක, 
 

1. ඔසේ  කාගිල්සන බ ිංකු ගිමක  
2. සවනත් කාගිල්සන බ ිංකු ගිමකම් 
3. “CEFT” භාවිතසයන් සවනත් බ ිංකු වල ගිමකම් සවත 

 
“CEFT” භාවිතසයන් ක්ෂණිකව ඔබට සවනත් බ ිංකු වල ගිමකම් සවත මුදල්  ාරුරීමසම් හ රීයාව පව . අදාළ 

ගනුසදනුව තත්පර 30ක් ඇුලත සම්පූර්ණ වනු ඇරි අතර ස   පහසුක  වසසර් දන 365 ද්රා සරිසේ සෑ  

දනක  ප ය 24 ද්රා, භාර ගන්නා සී ා කාලයරීන් සතොරව අත්විඳිය හ ක. 
 
01/10/2017 දනට අදාලව CEFT සා ාජික බ ිංකු / ආයතන : කරුණාකර 

http://lankaclear.com/product_service/34-cefts සවත පිවිසසන්න. 
 

http://lankaclear.com/product_service/34-cefts


ඔබට ඔබසේ ගිමකසම් සිට CEFT සා ාජික බ ිංකු / ආයතන වන දවයින ද්රා පිහිටි සවනත් බ ිංකු වල ගිමකම් සවත 
ක්ෂණිකව ක්රි යාත් ක වන සහ  කාලය නිර්ණය කල මුදල් වමව ාරුවක්, ලබා දී ඇරි විකල්පයන් ුන භාවිතසයන් 
සිදු කල හ ක - ක්ෂණික , අනාගත හා කාලය නිර්ණය කල මුදල් වමව ාරු. 
 

4. SLIPS භාවිතසයන් සවනත් බ ිංකු වල ගිමකම් සවත  

 
9.  මුදල් වමව ාරු සඳහා ගනුසදනු සී ාවක් රිසේද? 

ගනුසදනු වර්ගය අව  ගනුසදනු 
වටිනාක  (රු.) 

එක් ගනුසදනුවක් සඳහා 
පපරි  සී ාව (රු.) 

එක් දනයක් සඳහා 
ගනුසදනු සී ාව (රු.)  

ත  නමින් පවරින 
ගිමක ක් සවත 

100.00  සී ාවක් සනො  ත  සී ාවක් සනො  ත 

සවනත් කාගිල්සන බ ිංකු 
ගිමකම් සවත  

100.00 500,000.00  1,000,000.00 

“CEFT” භාවිතසයන් 
සවනත් බ ිංකු ගිමකම් 
සවත  

100.00 500,000.00 1,000,000.00 

“SLIPS” භාවිතසයන් 
සවනත් බ ිංකු ගිමකම් 
සවත  

100.00 500,000.00 1,000,000.00 

 

සටහන :  පාරිසභ ගිකයන් හට සමුච්චිත වශ්සයන් දනක් ුලදී සතවන පාර්ශ්වයක් සවත (සවනත් කාගිල්සන බ ිංකු 

ගිමකම් සවත) සහ  සවනත් බ ිංකු වල ගිමකම් සවත (CEFT/SLIPS) සිදුකරනු ලබන මුදල් වම වාරු රීමම් 

රු.1,000,000.00ක  පපරි  සී ාවක් දක්වා සිදු කල හ ක. 

10. කාගිල්සන බ ිංකු ජිංග  දුරකථන සයදු  හරහා  ාසේ පපසය ගිතා බිල්පත් සඳහා සගවීම් සිදුකල හ ක්සක් 

සකසසේද? 

කාගිල්සන බ ිංකු ජිංග  දුරකථන බ ිංකුකරණය ස ගින් ඔබසේ කාගිල්සන බ ිංකු ගිමක  හරහා පපසය ගිතා බිල්පත් 

සඳහා සගවීම් සිදුරීම  ිතා පහසුසවන් සිදුකල හ ක. ඒ සඳහා පහත දක්වා ඇරි විකල්පයන්සගන් එකක් සත රා 

ගත හ ක. 

1. ලියාපදිංචි වී රීන් සතොරව “එක් වරක් ප ණක් භාවිතා කල හ රී”  

පහසු පියවර 4රීන් සගවීම් සිදු රීම ට, 

 

1. කාගිල්සන බ ිංකු ජිංග  දුරකථන බ ිංකුකරණය සවත ඇුළුවන්න (login)  ‘බිල්පත් සගවීම්’ (“Bill 

Payment”)සත රාගන්න  එක් වරක් ප ණක් භාවිතා කල හ රී සගවීම්  

2. සසේවා සපයන්නා සත රා ගන්න 

3. බිල්පසතහි සගවීම් ලබන්නාසේ දත්ත / මුදල් ප්රක ාණය ඇුලත් කර ිදරියට යන්න  

4. එක්වරක් ප ණක් භාවිතා කල හ රී මුරපදය භාවිතසයන් සගවී  සහරික කරන්න   

 

2. ලියාපදිංචි වී සගවීම් සිදු රීම  

ඔබසේ බිල්පත් සගවීම් ලබන්නන් “සගවීම් ලබන්නන් ලියාපදිංචි රීම ” (Register Payee) හරහා ලියාපදිංචි 
කරන්න.  
පහසු පියවර 4රීන් සගවීම් සිදු රීම ට, 
 



1. කාගිල්සන බ ිංකු ජිංග  දුරකථන බ ිංකුකරණය සවත ඇුළුවන්න (login)  බිල්පත් සගවීම් යටසත් ඇරි 
“සගවීම් ලබන්නන් ලියාපදිංචි රීම ” (Register Payee) සවත පිවිසසන්න  

2. ඔබසේ බිල්පත් සගවීම් ලබන්නන් ලියාපදිංචි කරන්න  
3. ින්පසු “ලියාපදිංචි බිල්පත් සගවීම්” (“Registered Bill Payment”) විකල්පය සවත පිවිස “බිල්පත් 

සගවීම්” (“Bill Payment”) නා ය සත රා ගන්න . 
4. එක් වරක් ප ණක් භාවිතා කල හ රී මුරපදය භාවිතසයන් සගවී  සහරික කරන්න  

 

සසේවා සපයන්නන්සේ විසනතර සඳහා කරුණාකර https://www.cargillsbank.com/products/utility-
payments/ සවත පිවිසසන්න. 
 

11.  ාසේ සෙක් සපොත් ිල්ලී  ස කසී ට සකොප ණ කාලයක් ගතසශද? 
 
ඔසේ සෙක් සපොත් ිල්ලී  බ ිංකු ව ඩකරන කාලය වන පදෑසන 8.00 සිට සවස 3.00 දක්වා අතර කාලසේදී ලබා 
දුන්සන්නම්, මීළඟ ව ඩ කරන දනය ඇුලතදී සෙක් සපොත් ිල්ලී  සකසන සකොට ඔබ සවත ල බී ට සලසනවනු ඇත. 

ඔසේ සෙක් සපොත් ිල්ලී  සවස 3.00න් පසුව ලබා දුන්සන් නම්, එය ව ඩ කරන දන 2රීන් සකසන වනු ඇත.  
 

12. “Cash Back Loan”  ගින් අදහසන වන්සන් කු ක්ද? 
 
ඔබසේ ජිංග  දුරකථන සයදු  හරහා ඔබසේ සනථාවර ත න්පුවට එසරහිව එ  මුදලින් 90%ක පපරි යක් දක්වා 

සශගවත් ණයක් ලබා ග නීසම් හ රීයාව ඇත. ඔබට  ාස 60ක (වසර 5ක) න වත සගවීසම් කල සී ාවක් අත්විඳීසම් 
අවසනථාව හිමිසශ. ස ය ිතා පහසුසවන් ලබා ගත හ රීය.  
 
“Cash Back Loan” විකල්පය හරහා ඔබසේ ිල්ලී  ිදරිපත් කරන්න. බ ිංකු ව ඩකරන කාලය වන පදෑසන 8.00 

සිට සවස 4.30 දක්වා අතර කාලසේදී භාර දුන් ිල්ලීම්, මිනිත්ු 30ක් ඇුලත සකසන වනු ඇත. බ ිංකු නිවාඩු දනද 

ඇුළුව සවස 4.30න් පසු ිදරිපත් කරනු ල බූ ිල්ලීම්, මීළඟ ව ඩ කරන දනසේදී සකසන සශ.  
 

13. ජිංග  දුරකථන බ ිංකුකරණ සසේවාව  ගින් ගනුසදනු සාර්ථකව පිිගගත් බව තහුරරු කර ගන්සන් 
සකසසේද? 

 
අන්තර්ජාලය හරහා සිදුකරනු ලබන සෑ  වාණිජ  ගනුසදනුවක්  සම්ද්ර්ණ රීමස න් අනුරුව, බ ිංකුව විසින් 
අදාළ ගනුසදනුව සම්ද්ර්ණ වූ බව තහුරරු කරමින් පණිවිඩයක් එවනු ල සේ. ගනුසදනු ක්රි යාවලිය සිදු වන 
අතරුරදී, ඔබසේ ජිංග  දුරකථන පපාිංගය බිඳ ව ටී ක් සහ  අන්තර්ජාල සබඳතාවසයහි බිඳ ව ටී ක් සිදු 
ුරවසහොත්, ඔබට ඔබසේ ගිමකම් සශ්ේෂය සහ  ගනුසදනු ිරිහාස වාර්තා නිමක්ෂණය  ගින් එ  ගනුසදනුව පමක්ෂා 

කල හ රීය. ඔබට පහසුසවන්  +94 11 7 640 640 හරහා අපසේ දුරකථන සසේවා  ධ සනථානය ඇ     ගින් 
ව ඩිදුරටත් සහය ලබා ගත හ ක.  
 

නිතර අසන ප්රකශ්්න - පරිශීලක හ ඳුනුම් සහ මුරපෙ (රහස  පෙ) 
 

14. එක් වරක් ප ණක් භාවිතා කල හ රී මුරපද යනු ස ොනවාද? 
 
එක් වරක් ප ණක් භාවිතා කල හ රී මුරපද (OTP) යනු එක් ඇුළුවීම් (login) වාරයක් සහ  ගනුසදනුවක් සඳහා 
ප ණක් වලිංගු වන මුරපදයරී. 
 
ලියාපදිංචි වන අවසනථාසශදී බ ිංකුව විසින් තාවකාලික මුරපදයක් සලස එක් වරක් ප ණක් භාවිතා කල හ රී 
මුරපදයක් ලියාපදිංචි කරන ලද ජිංග  දුරකථන අිංකය සවත ලබා සදනු ඇත. ස   එක් වරක් ප ණක් භාවිතා කල 

හ රී මුරපදය වලිංගු වන්සන් ප ය 48ක කාල සී ාවක් සඳහා ප ණි. පාරිසභ ගිකයා විසින් බ ිංකුව  ගින් 
අර්ථදක්වා ඇරි මුරපද සඳහා වන ප්රකරිපත් න්ට අනුකූලව ස   එක් වරක් ප ණක් භාවිතා කල හ රී මුරපදය 
(OTP), නව මුරපදයක් සවත  ාරු කල ුතුය.  
 

https://www.cargillsbank.com/products/utility-payments/
https://www.cargillsbank.com/products/utility-payments/


15.  ාසේ එක් වරක් ප ණක් භාවිතා කල හ රී මුරපදය න රි ුරවසහොත් සහ  කල්ිකුත් ුරවසහොත්, කල 
හ ක්සක් කු ක්ද? 
 

+94 11 7 640 640 හරහා ප ය 24 ද්රා ක්රි යාත් ක බ ිංකු දුරකථන  ධ සනථානය අ තන්න. ඔබසේ ලියාපදිංචි කර 
ඇරි ජිංග  දුරකථන අිංකය සවත නව මුරපදයක් (OTP) ලබා සදනු ඇත. 
 

16.  ාසේ ඇුලු වීසම් (login) මුරපදය අ තක ුරවසහොත් කු ක් කල ුතුද? 
 
න වත ඇුලු වී  සඳහා අපසගන් නව මුරපදයක් ලබා ගත ුතුය.  
 
ඔබට මුරපදය අ තක වී ඇරි බවට ජිංග  දුරකථන සයදුස හි ඇරි විකල්පය (‘Forgot Password?’) සත රා 
ගන්න. ඔබසේ මුරපදය සවනසන රීම  සඳහා අවශ්  සබ ඳිය (link), ඇුළුවීසම් පිටුසවහි (login page) දක්වා ඇත. 
ස   විකල්පය  ගින් මුරපදය න වත සකසන කර ග නී ට, ඔබසේ ගිමක ට අදාළ විසනතර සහ ආරක්ෂක ප්රකශ්නන වලට 
පිලිුරු ලබා දය ුතුය.   
 
+94 11 7 640 640 හරහා ප ය 24 ද්රා ක්රි යාත් ක බ ිංකු දුරකථන  ධ සනථානය අ     ගින්ද නව එක් වරක් 
ප ණක් භාවිතා කල හ රී මුරපදයක් (OTP) ිල්ලුම් කල හ ක.  
 

17.  ාසේ පරිශීලක හ ඳුනු  (User ID) අ තක ුරවසහොත් කු ක් කල ුතුද? 
 
+94 11 7 640 640 හරහා ප ය 24 ද්රා ක්රි යාත් ක බ ිංකු දුරකථන  ධ සනථානය අ තන්න. බ ිංකුව ස ග 
ලියාපදිංචි කර ඇරි ඔබසේ විසනතර සාර්ථකව සත ාපනය රීමස න් අනුරුව, ලියාපදිංචි කර ඇරි විදුාත් ත ප ල් 
ලිපිනය සවත පරිශීලක හ ඳුනු  එවනු ඇත.  
 

18. මුරපදය කල්ිකුත් වී ඇත (“Password Expired”) යන සද ෂ පණිවිඩය  ගින් අදහසන වන්සන් කු ක්ද? 
 
ආරක්ෂක සහේුන්  ත, ඔබසේ ඇුලු වීසම් මුරපදය (login password) දන 360කට පසුව කල්ිකුත් වනු ඇත. 
එවිට ඔබ ඔබසේ ද නට පවරින මුරපදය නව මුරපදයක් සවත  ාරු කල ුතුය.  
 

19. ඔබසේ පරිශීලක හ ඳුනු  තාවකාලිකව අවහිර කර ඇත (“Your User ID Is Temporary Blocked”) යන 
සද ෂ පණිවිඩය  ගින් අදහසන වන්සන් කු ක්ද? 

 
ඔබ සනොකඩවා 5 වරක් නිව රද සනොවූ ඇුලත් වීසම් මුරපදයක් භාවිතා කල සහොත්, ඔබසේ ජිංග  දුරකථන 
බ ිංකුකරණ සසේවාව තාවකාලිකව අත්හිටවනු ල සේ. අත්සන් කරනු ල බූ ිල්ලී ක්  ත ප ණක් එය න වත 
ප්රකරිසනථාපනය කරනු ඇත.  
 
ඔබට ඔබසේ ලිඛිත ිල්ලී  +94 11 7 640 640 සවත ෆ ක්සන  ාර්ගසයන් සහ  onlinebanking@cargillsbank.com  
සවත අමුණා එවීස න් සහ  එහි දෘඩ පිටපත (Hard Copy) ලග  ඇරි බ ිංකු ශ්ාඛාව සවත සගවිත් භාර දී   ගින් 
අප සවත ිදරිපත් කල හ ක.  

 

නිතර අසන ප්රකශ්්න - දපොදු 
 

20. කාගිල්සන බ ිංකුව ස ග පවත්වාසගන යනු ලබන බගලධ ගිමක ක්,  ාසේ ජිංග  දුරකථන බ ිංකුකරණ 
සසේවාව ස ග සම්බන්ධ කල හ රීද? 

 
ඔශ. ගිමක ට අදාළ ස සහුතම් පපසදසන වලට අනුව ිඩ ලබා සගල නම්, එසසේ කල හ ක.  
 

21.  ා විසදසනගතව සිටින අවසනථාවකදී,  ාසේ ජිංග  දුරකථන බ ිංකුකරණ සසේවාව සවත ප්රකසශශ් වී ට 
හ රීයාව රිසේද? 

mailto:onlinebanking@cargillsbank.com


 
විසදසන රටක සිංොරය කරන අතරුරදී ුරවද ඔබට ඔබසේ ජිංග  දුරකථන බ ිංකුකරණ සසේවාව සවත ප්රකසශශ් වී ට 
හ රීය. බාධාවරීන් සතොර සසේවා ස පුත ක් සඳහා ඔබසේ ජිංග  දුරකථන සසේවා ස පුතම්කරු විසින් සපයනු ලබන 
ජාත න්තර සර මිිං පහසුක  ස ග ඔබ සම්බන්ධ වී ඇරි බවට තහුරරු කර ගන්න.  
 

22.  ාසේ ජිංග  දුරකථන පපාිංගය අසනථානගත ුරවසහොත් කු ක් කල ුතුද? 
 
ඔබසේ ජිංග  දුරකථන සයදු  මුරපදයක්  ගින් ආරක්ෂිතව ඇරි බ වින්, එ  මුරපදය සනො  රිව රීසිඳු 
ද්ගලගලසයකු හට ජිංග  දුරකථන සයදු  සවත ඇුලු විය සනොහ ක. සකසසේුරවද, ද්ර්ව ආරක්ෂණ ක්රෙ යක් සලස, 

+94 11 7 640 640 හරහා බ ිංකු දුරකථන  ධ සනථානය අ තන්න.  
 
දුරකථන  ධ සනථාන නිසය ජිතයා විසින් ඔබසේ විසනතර තහුරරු කරග නීස න් පසුව  ඔබසේ ගිමක  අක්රි ය කරනු 
ඇත.  
 
ඔබ ඔබසේ ජිංග  දුරකථන ක්රි යාකරු ස ග අවශ්  ස කසුම් සිදුකර අවසන් කල පසු ඔබසේ මුරපදය න වත සකසා 
සදනු ඇත. 
 
සටහන: ජිංග  දුරකථන බ ිංකුකරණ සයදු  අවලිංගු කල අවසනථාවකදී, ඔබට කාගිල්සන බ ිංකු අන්තර්ජාල 
බ ිංකුකරණ පිවිසු  සවතද ඇුලත් වී ට සනොහ රී වනු ඇත. 
 

23. කාගිල්සන බ ිංකු ජිංග  දුරකථන බ ිංකුකරණය සකොතරම් දුරට ආරක්ෂිදත සශද? 
 
ඔබසේ ගිමකම් සතොරුරු සහ සියලු  ගනුසදනු වල සුරක්ෂිතභාවය තහුරරු රීම  සඳහා කාගිල්සන බ ිංකු ජිංග  
දුරකථන බ ිංකුකරණය සඳහා ආරක්ෂිදත අිංග ගණනාවක්  සගොඩනගා ඇත.  
 

 ආරක්ෂිදත පිවිසු  (login) - ඔබසේ පරිශීලක හ ඳුනු  හා මුරපදය ද න ග නී රීන් සතොරව ඔබසේ ගිමකම් 
සතොරුරු සවත ප්රකසශශ් වී ට රීසිසවකුට සනොහ ක.  

 සියලු  ගනුසදනු සඳහා එක් වරක් ප ණක් භාවිතා කල හ රී මුරපදයක් - සියලු  ගනුසදනු වලදී, එ  
ගනුසදනුව ඔබ විසින් සිදුකරනු ල බූ බවට තහුරරු රීම  සඳහා කාගිල්සන බ ිංකුව ස ග ලියාපදිංචි කර ඇරි 
ඔබසේ ජිංග  දුරකථන අිංකය සවත එවනු ලබන එක් වරක් ප ණක් භාවිතා කල හ රී මුරපදය 
භාවිතසයන් අදාළ ගනුසදනුව සහරික කල ුතුය. 

 අක්රි යව පවරින සබදතා සනවයිංක්රීගයව  අවලිංගු රීම  - ආරක්ෂිදත සහේු න්  ත, ඔබ දගු කාල සී ාවක් යම් 
රිරයක අක්රි යව ඳීඳී සිටිනම්, ජිංග  දුරකථන බ ිංකුකරණ සසේවාව සනවයිංක්රීගයව  අවලිංගු වනු ඇත. ස ය 
සිදුවූ විට, සසේවාව තවදුරටත් භාවිතා රීම  සඳහා, ඔබට ඔබසේ පරිශීලක හ ඳුනු  හා මුරපදය මිනිත්ු 

8කට පසුව න වත ඇුලු රීම ට සිදුවනු ඇත. 
 

24. කාගිල්සන බ ිංකු ජිංග  දුරකථන බ ිංකුකරණ සසේවාව භාවිතසේදී අවධානය සයොමු කල ුතු කරුමක 
ස ොනවාද? 

 

 ඔබසේ සපෞගලගලිකත්වය ආරක්ෂා රීම  සඳහා, ඔබසේ පරිශීලක හ ඳුනු  හා මුරපදය රීසිදු ුන්වන 
පාර්ශ්වයකට නිරාවරණය සනොකරන්න.  

 ආරක්ෂක සහේුන්  ත කලින් කලට ඔබසේ මුරපදය සවනසන කරන සලසට අපි ඔබට නිර්සගලශ් කරමු.  
 ඔබසේ ජිංග  දුරකථනය භාවිතා කරමින් පවරින අවසනථා වලදී එය තනිව සනොත බී ට වගබලා ගන්න. 
 ඔබසේ ගනුසදනුව සම්පූර්ණ රීමස න් අනුරුව කරුණාකර ජිංග  දුරකථන බ ිංකුකරණ සයදුස න් 

ිවත් වී ට (log out)  තක තබා ගන්න. 
 විශ්නවාසනීය සහ මුරපද ආරක්ෂිදත , ඳීහ න් රහිත අන්තර්ජාල පහසුක ක් භාවිතා රීම ට අපි ඔබට සය ජනා 

කරමු. 

 ආරක්ෂිදත සහේු න්  ත, ඔබ මිනිත්ු 5කට ව ඩි කාල සී ාවක් යම් රිරයක අක්රි යව ඳීඳී සිටීනම්, ජිංග  
දුරකථන බ ිංකුකරණ සසේවා සබඳතාව සනවයිංක්රීගයව  අවලිංගු වනු ඇත. ස ය සිදුවූ විට, සසේවාව තවදුරටත් 



භාවිතා රීම  සඳහා, ඔබට ඔබසේ පරිශීලක හ ඳුනු  හා මුරපදය මිනිත්ු 8කට පසුව න වත ඇුලු 
රීම ට සිදුවනු ඇත. 

 
25. ස   සයදු  භාවිත කරමින් සිටියදී, ඒ සඳහා ලබා දී ඇරි පපරි  කාලසී ාව අවසන් වූ පසු, සනවයිංක්රීගයව 

එ  ගිමකස න් ිවත් (logout) සශද? 
 

ලබා දී ඇරි පපරි  කාල සී ාව ුලදී සයදු  භාවිතා සනොකර ප වුනසහොත් කාගිල්සන බ ිංකු ජිංග  දුරකථන සයදු  
සඳහා ලබා දුන් කාල සී ාව අවසන් වූ බවට පවත්වනු ඇත.  
 

26. ගනුසදනුවක් සිදුකරන අතරවාරසේදී අදාළ සන්නිසශදන/ සිංඥා අහිමි ුරවසහොත් කු ක් සිදුසශද? 
 

ඔබ ඔබසේ ජිංග  දුරකථන පපාිංගය හරහා ගනුසදනුවක් සම්ද්ර්ණ කල පසු, එ  ගනුසදනුව සාර්ථකව සම්ද්ර්ණ වූ 
බවට තහුරරු කරමින් සකටි පණිවිඩයක් ඔබ සවත ල සබනු ඇත.  
 
සන්නිසශදන/ සිංඥා අහිමි වී  නිසා ඔබට සම් පණිවිඩය සනොල බුණසහොත්, ඔබසේ ගිමක  පමක්ෂා කර බලා, සිදු 
සනොවූ ගනුසදනුව න වත ිදරිපත් කරන්න. 
 

27.  ා නව ජිංග  දුරකථනයක් ලබා ගත සහොත් සිදු කල ුතත්සත් කු ක්ද? 
 
ඔබ නව දුරකථනයක් ලබා ගන්සන් නම්, සහ එක  දුරකථන අිංකය හා ජිංග  දුරකථන ක්රි යාකරු භාවිතා 
කරන්සන් නම්, රීසිඳු සවනසන රීම ක් සිදු රීම  අවශ්  සනොසශ.  
 
ඔබසේ නව SMART ජිංග  දුරකථනය සවත කාගිල්සන බ ිංකු ජිංග  දුරකථන සයදු  බාගත කර ඔබට ද නට 
පවරින දත්ත ස ග ඇුලු වන්න (Log In). 
 
ඔබසේ දුරකථන අිංකය හා ජිංග  දුරකථන ක්රි යාකරු සවනසන ුරනිනම්, එ  සවනසනවීම් බ ිංකුව සවත ලිඛිතව ද නුම් 
දී, ඔබසේ විසනතර අලුත් කරගත ුතුය.  
 
ඔබසේ ජිංග  දුරකථන අිංකය නිව රද සනොසශනම්, ජිංග  දුරකථන ගනුසදනු සඳහා වන එක්වරක් ප ණක් 
භාවිතා කළහ රී මුරපදය (OTP) සහිත සකටි පණිවිඩය ඔබ සවත සනොල සබනු ඇත.  
 

28.  ා සිදුකල ගනුසදනු පමක්ෂා කල හ ක්සක් සකසසේද? 
 
ඔබසේ ජිංග  දුරකථන පපාිංගය  ගින් ඔබ සපර සිදුකළ ගනුසදනු පමක්ෂා කල හ රීය . 
 

29. කාගිල්සන බ ිංකු ඩිජිටල් බ ිංකුකරණ සසේවාව අත්හිටුවී ට අවශ් නම්, කු ක් සිදු කල ුතුද? 
 
ඔබසේ සසේවාව අත්හිටුවී  සඳහා බ ිංකුව සවත ඔබ විසින් ලිඛිත ිල්ලී ක් නිකුත් කල ුතුය.  
  
ඔබ අන්තර්ජාල බ ිංකුකරණ සසේවාව අඛණ්ඩව ලබා ග නී ට බලාසපොසරොත්ු වන්සන් නම්, පහසුසවන්  ඔබසේ 
ජිංග  දුරකථන පපාිංගසයන් කාගිල්සන බ ිංකු ජිංග  දුරකථන සයදු  අසනථාපනය (uninstall) කරන්න. 
 
සටහන :  කාගිල්සන බ ිංකු ජිංග  දුරකථන බ ිංකුකරණ සයදු  නිෂනක්රි ය (Deactivate) කල අවසනථාවකදී, ඔබට 
කාගිල්සන බ ිංකු අන්තර්ජාල බ ිංකුකරණය සඳහාද පිවිසී ට සනොහ රී වනු ඇත.  
 

නිතර අසන ප්රකශ්්න - Cargills Cash 
 

30. Cargills Cash පහසුක  යනු කු ක්ද? 
 



 ශ්රී. ලිංකාසශ පළමුවරට, කාගිල්සන Food City ශ්ාඛාවන්  ගින් ඔබට ඔබසේ ජිංග  දුරකථනය භාවිතසයන් 
මුදල් ත න්පත් රීම , න වත ලබා ග නී  සහ භාණ්ඩ මිලදී ග නී  සිදු කල හ ක.  

 ඔබට ඕනෑ  ජිංග  දුරකථනයක් සවත ක්ෂණිකව මුදල් ය වී  සහ එ  මුදල් ඕනෑ  කාගිල්සන Food City 
ශ්ාඛාවරීන් න වත ලබා ග නී  සිදු කල හ රීය. 

 ඕනෑ  Food City ශ්ාඛාවරීන් සහරික වශ්සයන්  මුදල් ලබා ග නීසම් හ රීයාව ඇත.  
 ඔබට, ආරක්ෂිතව හා ක්ෂණිකව ඕනෑ  සශලාවක, ඕනෑ  සනථානයක සිට ඕනෑ  දනකදී ඔසේ බ ිංකු 

ගිමකම් සවත පිවිසීසම් හ රීයාව ඇත.  
 ඔබ නිවසසේ සිටියද, නිවසින් පිටත සිටියද, ඕනෑ  අවසනථාවකදී ඔබට ිහල  පහසුවක් ස  ගින් 

ස ලසසනු ඇත.  
 

31. Cargills Cash සසේවාව හරහා  ා හට සිදු කල හ රී ගනුසදනු වර්ගයන් ඔබට විසනතර කල හ රීද?  
 

1. මුදල් ත න්පු - කාගිල්සන Food City ශ්ාඛාසවහි ඇරි මුදල් ත න්පත් රීමසම් පශකාව සම්ද්ර්ණ රීම  
 ගින් ඔබට පහසුසවන්  ඕනෑ  බ ිංකුවක ගිමක ක් සඳහා මුදල් ත න්පත් කල හ රීය. 
 

2. මුදල් ආපසු ග නීම් - ඔබසේ ජිංග  දුරකථන බ ිංකු සයදු  හා සම්බන්ධ කර ඇරි ප්රකාථමික ගිමකස න් මුදල් 
ආපසු ග නීසම් හ රීයාව ඇත.  

 
කාගිල්සන Food City අයක මි විසින් දත්ත ඇුලත් කල පසු ,ඔබට ජිංග  දුරකථන බ ිංකුකරණ සයදු  
සවත ඇුලු වී ) log in( ජිංග  දුරකථනය සවත ල බුමක එ  ගනුසදනුවට අදාළ එක් වරක් ප ණක් භාවිතා 

කල හ රී )OTP  (අිංකය ඇුලත් රීම   ගින් ගනුසදනුව සඳහා අවසර ලබා දය ුතුය . 
 

3. භාණ්ඩ මිලදී ග නී  - හර (සඩබිට්) සහ  බ ර (සක්රෙඩිට්) කාඩ්පත් භාවිතා රීම  සවනුවට Cargills Cash 
ජිංග  දුරකථන සයදු  හරහා ඔබසේ කාගිල්සන Food City බිල්පත් සගවීසම් හ රීයාව ඇත. 
 
Cargills Cash ජිංග  දුරකථන සයදු  භාවිතසයන් කාගිල්සන Food City බිල්පත් සගවීසම්දී, ජිංග  
දුරකථනය ස ග සම්බන්ධ කර ඇරි ප්රකාථමික ගිමකස න් අදාල බිල්පත් අගය අඩුවී /හර වී  සිදු සශ. 

 
4. “මුදල් ය වී  ” - වලිංගු ජාරික හ ඳුනුම්පතක් )NIC  (සහ ජිංග  දුරකථන අිංකයක් හිමි ඕනෑ  ශ්රී. ලාිංරීක 

ද්රව සිසයකු සවත මුදල් ය වී  සඳහා ස   පහසුක  භාවිතා සශ .  
 
Cargills Cash ජිංග  දුරකථන සයදු  සවත ඇුලු වී (log in), ප්රකරිලාියයාසේ විසනතර ඇුලත් කර, 
ජනනය කරන ලද PIN අිංකය ප්රකරිලාියයා ස ග වමව ාරු කර ග නී  සිදු කල හ ක.  
 
ලබන්නා/ප්රකරිලාියයා හට ඕනෑ   කාගිල්සන Food  ශ්ාඛාවක්  ගින්, ත  ජාරික හඳුනුම්පත, මුදල් ය වීසම් 
PIN අිංකය ලබා දී  හා කාගිල්සන Food City සසේවකයා  ගින් දත්ත තහුරරු කර ග නීස න් අනුරුව 
මුදල් ලබා ග නීසම් හ රීයාව ඇත.  
 
ලබන්නා/ප්රකරිලාියයා හට එ  මුදල් දන 3ක් ඇුලත ලබා ගත හ ක.  
 
එසසේ ලබා සනොගත් අවසනථාවකදී, අදාළ මුදල න වත මුදල් යවන්නා සවත යවනු ල සේ.   
 

32. Cargills Cash ගනුසදනු සඳහා ගනුසදනු සී ාවක් සහ  ගාසනු  අයරීම ක් අදාළ සශද? 
 
ද නට පවරින ගනුසදනු සී ාවන්  
ගනුදෙනු වර්ගය ගනුදෙනු සීමාව දෙනික සීමාව 
මුදල් ත න්පු 100,000 500,000 
මුදල් ආපසු ග නීම්  50,000 100,000 
භාණ්ඩ මිලදී ග නීම්  50,000 100,000 



මුදල් ය වීම් 50,000 100,000 

 
 
ද නට, Cargills Cash ගනුසදනු සඳහා ගාසනු අයරීම ක් අදාළ සනොසශ. 
 

33. කාගිල්සන බ ිංකු ජිංග  දුරකථන බ ිංකුකරණ සසේවාව භාවිතය පිලිබඳ  ාහට තවදුරටත් ග ටළු පව නම්,  ා 
කල ුතත්සත් කු ක්ද? 
 
ඔබට අපසේ ඕනෑ  බ ිංකු ශ්ාඛාවක් සවත ප මිණී  සහ  +94 7 640 640 හරහා අපසේ බ ිංකු දුරකථන 
 ධ සනථානය ඇ    සිදු කල හ ක. එස න්  onlinebanking@cargillsbank.com යන විදුාත් ත පෑල 
සවත ලිවී   ගින්ද ඔබසේ ග ටළු ිදරිපත් කල හ ක.  
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