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ඇමුණුම 1 

mCash සේවා ක ොන්කේසි 

 

සේවා භාවිතා කිරීම අරබයා පාරිසභෝගිකයා හට බලපැවැත්සවන සකාන්සේසි පහත 

පරිදි සේ. 

ශ්රී ලංකාසේ නීති යටතේ නිසි පරිදි සංස්ථාගත කරන ලද සමාගමක් වන තමාබිතටල් 

(පුද්ගලික) සමාගම විසින් සපයනු ලබන තස්වාව සමාගම් ලියාපදිංචි අංකය: PV9478 

සහ එහි ලියාපදිංචි කාර්යාලය අංක 109, ගාලු පාර,තකාළඹ 03, ශ්රී ලංකාව (තමතැන් 

සිට “තමාබිතටල්” තලස හැඳින්තේ).  

mCash පාරිත ෝගික කාණ්ඩය, පාරිත ෝගික ගාස්ු හා mCash ගනුතදනු සීමාවන් 

සඳහා කරුණාකර www.mobitel.lk පිවිතසන්න.  

mCash තස්වාව සඳහා පාරිත ෝගික ලියාපදිංචිය ප්රතික්තේප කිරීතම් තහෝ අවලංගු 

කිරීතම් අයිතිය තමාබිතටල් සතුසවයි. 

 

1.      අර්ථ දැක්වීම් 

1.1 “මුදල් තගවීම” යන්තනන් ත ෞතික වශතයන් මුදල් තගවීම මඟින් mCash 

ගිණුමකට mCash ලබාගැනීතම් ක්රියාවලිය අදහස් තේ. 

 

1.2 “මුදල් ලබාගැනීම” යන්තනන් mCash ගිණුමක ඇති mCash  ාරදීම මඟින් 

ත ෞතික වශතයන් මුදල් ලබාගැනීතම් ක්රියාවලිය අදහස් තේ. 
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1.3  “දදනික ගනුතදනු සීමාව” යන්තනන් එක් දිනයක් ඇතළත mCash 

පාරිත ෝගිකයකු සඳහා අවසරලේ ගනුතදනුවල අවසරලේ උපරිම සමුච්චචිත 

වටිනාකම අදහස් සවයි. 

 

1.4 “නීති” යන්තනන් ශ්රී ලංකාතේ බලාේමක නීති අදහස් තේ. 

 

1.5 “mCash” යන්තනන් mCash ගනුතදනු ක්රියාේමක කිරීම සඳහා mCash ක්රමය ු ළ 

ඇතිකරන ලද ඉතලක්තරානික මුදල් ප්රමාණය අදහස් තේ. 

 

1.6 “MSISDN” යන්තනන් ජංගම දුරකථන අංකය අදහස් තේ.  

 

1.7 “mCash ගිනුම” යන්තනන් mCash ගනුතදනු ක්රියාේමක කිරීම සඳහා සෑම 

mCash පාරිත ෝගිකයකු තහෝ mCash තවතළන්තදකු තහෝ තමාබිතටල් සඳහා 

තමාබිතටල් විසින් mCash පද්ධතිය ුළ නිර්මාණය තකාට පවේවාතගන යනු 

ලබන පුද්ගලික තපාලී තනාමැති ඩිජිටල් ගිණුම අදහස් තේ. 

 

1.8 “mCash පාරිත ෝගිකයා” යන්තනන් mCash ගනුතදනු ඉටුකිරීතම් හැකියාව ඇති 

mCash ගිණුමක් සහිත තමාබිතටල්/ ජාල හවුල්කරුවකු අදහස් තේ. 

 

1.9 “mCash තවතළන්දන්” යන්තනන් mCash තස්වාවන් සඳහා පහසුකම් සැලසීම 

පිණිස තමාබිතටල් විසින් පේකරන ලද තැනැේතකු සහෝ සංවිධානයක් සහෝ 

ආයතනයක් අදහේ වන අතර, ඊට mCash තබදාහරින්නා (Distributor), mCash 

සිල්ලර සවසෙන්දා (Retailer) සහ mCash විකුණුම්කරු (Vendor) ඇුළේ තේ. 
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1.10 “mCash තස්වාව” යන්තනන් mCash ගනුතදනු ඉටුකිරීම සහ/තහෝ ක්රියාේමක 

කිරීම සඳහා mCash පාරිත ෝගිකයාට සහ/තහෝ mCash තවතළන්දාට අවසර 

ලබාතදන තමාබිතටල් විසින් සලසනු ලබන ජංගම තගවීම් තස්වාවක් අදහස් 

තේ. 

 

1.11 “mCash පද්ධතිය” යන්තනන් mCash ගනුතදනු සඳහා පහසුකම් සැලසීම 

පිණිස තමාබිතටල් විසින් ක්රියාේමක කරනු ලබන ජංගම තගවීම් පද්ධතිය 

අදහස් තේ. 

 

1.12 “තමාබිතටල් තවබ් අඩවිය” යන්තනන් “www.mobitel.lk” අදහස් තේ. 

 

 

2 ගිවිසුම ආරම්භ කිරීම 

2.1  තමම ගිවිසුම ලියාපදිංචි කළ දින සිට ගිවිසුම අවසන් කරන තතක් ගිවිසුම 

බලාේමකව පැවසත්. 

 

3      mCash කේවොන් සම්බන්ධ පූර්ව අවශ්යතො 

3.1  mCash තස්වාව දැනට සිටින තමාබිතටල් පාරිත ෝගිකයින්ට සහ ජාල 

හවුල්කරුවන්ට පමනක් සැපසේ. 

3.2  mCash තස්වාව ශ්රී ලංකා රුපියල් වලින් පමණක් සැපයිය යුු අතර, තද්ශීය 

ගනුතදනු සඳහා පමණක්  ාවිතා කළ යුුය. 

3.3  ශ්රී ලංකාතේ පදිංචි වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි තමාබිතටල් පාරිත ෝගිකයින් / ජාල 

හවුල්කරුවන් mCash තස්වාව යටතේ ලියාපදිංචිය සඳහා සුදුසුකම් ලබයි. 
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3.4  තමාබිතටල් විසින් නිශ්චය කර ඇති තතාරුරු සපයන පාරිත ෝගිකයින් 

පමණක් mCash තස්වාව සඳහා ලියාපදිංචි වීමට සහ එය අඛණ්ඩව  ාවිතා 

කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි.  mCash පාරිත ෝගිකයින් අවසරලේ තස්වාවන්ී 

පමණක් නියැලී සිටින බවට තහවුරු කර ගැනීම සඳහා mCash 

පාරිත ෝගිකයන්තේ ක්රියාකාරකම් අධික්ෂණය කිරීතම් අයිතිය තමාබිතටල් 

සතුව පවතින අතර, 2006 අංක 06 දරන මූලය ගනුතදනු වාර්තා කිරිතම් පනත 

ප්රකාර ස්ථාපිත කර ඇති මූලය බුද්ධි ඒකකය (FIU) මඟින් නිකුේ කර ඇති 

තරගුලාසි ප්රකාර යම් සැක කටයුු ගනුතදනු පිළිබඳව අදාළ අධිකාරීන් තවත 

වාර්තා කිරීසම් හැකියාව හා අයිතිය සමාබිසටල් සතුසේ. 

3.5  තමාබිතටල් විසින් ස්වකීය තනි සහ පරම අභිමතය පරිදි mCash තස්වාව 

සම්බන්ධ පහත සඳහන් ගනුතදනුවල නිරතවීමට mCash පාරිත ෝගිකයින්ට 

අවසර ලබාතදනු ලැතබ්; 

3.5.1 mCash තවතළන්දන් තවතින් යම්  ාණ්ඩ සහ/තහෝ තස්වාවන් මිළදී 

ගැනීම සඳහා, 

3.5.2 mCash මගින් උපතයෝගීතා බිල්පේ තගවීම සඳහා, 

3.5.3 මුදල් ඇතුලත් කිරීම සහ ලබාගැනීම සඳහා, 

3.5.4 mCash ගිණුමක ඇති මුදල් තවේ mCash ගිනුමකට යැවීම සඳහා, 

3.5.5     තමාබිතටල් විසින් නියම කරන ලද අගය එකු කළ තස්වාවන්    

ක්රියාේමක කිරීම සඳහා,  

 

3.5.6 ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අනුමත කර ඇති පරිදි කලින් කලට 

තමාබිතටල් විසින් හඳුන්වා සදනු ලබන තවනේ යම් ගනුතදනු සිදුකිරීම් 

සඳහා. 
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3.6  තමාබිතටල් විසින් පළමු අවස්ථාතේදී ම mCash තස්වා ලියාපදිංචි කිරීතම් ක්රියා 

පටිපාටියක් ඇත. එතස් වූව ද, සනාථ කිරීතම් තල්ඛන ඉදිරිපේ කිරීතමන් 

අනුරුව mCash පාරිත ෝගිකයකු විසින් ඔහුතේ /ඇයතේ ලියාපදිංචි නම, 

ජංගම දුරකථන අංකය, තවනස් කරන තලස ඉල්ලා සිටින්තන් නම්, දැනට 

පවේනා ලියාපදිංචිය අවලංගු කර නැවත  නව ලියාපදිංචියක් සිදුකරනු ඇත.  

mCash පාරිත ෝගිකයකු සනාථ කිරීතම් තල්ඛන ඉදිරිපේ තකාට තවනේ යම් 

දේත තවනස් කරන තලස ඉල්ලා සිටින්තන් නම් අවශය පරිදි සහ අවශය 

අවස්ථාවන්ීදී දැනට පවේනා mCash ගිණුසම් තතාරුරු ඒ අනුව 

යාවේකාලීන කරනු ඇත. 

3.7  mCash පාරිත ෝගිකයකු විසින් සිදුකරනු ලබන mCash ගනුතදනු, 

තකාන්තද්සිවලට යටේව ආපසු හැරවීමට හැකිය. 

3.8  mCash ගිනුම් තවත සිදුකරනු ලබන මුදල් ලැබීම් සහ mCash ගිනුම තවතින් 

ලබාගනු ලබන මුදල් පිළිබඳව සහ ඔහුතේ /ඇයතේ mCash ගිනුතම් ඇති මුදල් 

වටිනාකම් ඉහළයාම/ පහළයාම සහ සිදුවන අතනකුේ ගනුතදනු පිළිබඳව ද 

කාලීනව mCash පාරිත ෝගිකයන් දැනුවේ කරනු ලබයි. 

3.9  තමාබිතටල් විසින් එක් එක් mCash පාරිත ෝගිකයා තවත තවනම mCash 

ගිනුමක් විවෘත තකාට පවේවාතගන යා යුු අතර mCash ගිනුම් ප්රකාශය 

mCash පාරිත ෝගිකයින් තවත ඉතලක්තරානිකව ලබාසදනු ලබයි.  ඉල්ලීම් කළ 

දින සිට උපරිම වශතයන් මාස 3 ක කාලය සඳහා mCash පාරිත ෝගිකයාට 

අදාල සගවීම් යටතේ සහ ලිඛිත ඉල්ලීම මත විස්තරාේමක ගිනුම් ප්රකාශයක් 

ලබා දිය හැක. 

3.10 mCash මූලයමය වටිනාකමට එකු කළ යුු mCash  ගිණුම් තශ්ෂයන් මත 

ණය, තපාලී තහෝ ලා  ස්වරූපතේ කිසිදු ප්රතිලා යකට තහෝ mCash ගිනුතම් 

මූලයමය වටිනාකම තනාඉක්මවන තවනේ යම් මූලය පහසුකම් තහෝ mCash 

මත වට්ටම් ලබාගැනීමට තහෝ mCash පාරිත ෝගිකයන් හිමිකම් තනාලබයි. 
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3.11 mCash ගිනුතම් ගනුතදනු සීමාවන් සහ දදනික ගනුතදනු සීමාව ශ්රි ලංකා මහ 

බැංකුතේ අනුමැතිය සහිතව තමාබිතටල් විසින් නිශ්චය  කරනු ලැසේ.  mCash 

පාරිත ෝගිකයින් අදාළ නිශ්චිත සීමාවන්ට අනුකූලව කටයුු කළ යුු අතර, 

mCash පාරිත ෝගිකයින් දැනුවේ කිරීතමන් අනුරුව ශ්රී ලංකා මහ බැංකුතේ 

අනුමැතිය සහිතව එකී සීමාවන් තවනස් කිරීමට තමාබිතටල් තවත අයිතිය 

ඇත. 

3.12 mCash පාරිත ෝගිකයකු වශතයන් ලියාපදිංචි කිරීම මත, mCash 

පාරිත ෝගිකයකු විසින් ඔහුට අදාළ, සංඛයා 4 කින් යුක්තව රහසය අංකතේ 

රහසිගත භාවය ආරක්ෂා කිරීම සහ තහළිදරේ තනාකිරීම සම්බන්ධතයන් 

mCash පාරිත ෝගිකයින් වගකීම දැරිය යුුය. 

3.13 අවසර පද, රහසය අංක වැනි යම් රහසය තතාරුරු ජංගම දුරකථනවල 

ගබඩා තනාකරන තමන් පාරිත ෝගිකයින්ට තරතේ උපතදස් තදන අතර, එම 

දුරකථන විකිණීතම් දී තහෝ අන් අයට ලබාදීතම් දී, එකී තතාරුරු මකා දැමිය 

යුු බවට ද, තරතේ උපසදේ සදනු ලැසේ. 

3.14 ජංගම දුරකථනය නැතිවූ අවස්ථාවකදී ප්රතයෝජනයට ගැනීම පිණිස එකී 

දුරකථනතේ IMEI  සංතක්තය තවනම ස්ථානයක සඳහන් කර තබන තලස 

mCash පාරිත ෝගිකයන්ට තරතේ උපසදේ සදනු ලැසේ. 

3.15 mCash තස්වාව සඳහා mCash පාරිත ෝගිකයා ලියාපදිංචි වී ඇති තමාබිතටල් 

(MSISDN) අංකතේ දනතික හිමිකම් එකී mCash පාරිත ෝගිකයාම  වන බවට 

ඔහු/ඇය තමයින් සහතික කරයි. 

3.16 mCash පාරිත ෝගිකයා විසින් සිදුකරන mCash තස්වා ගනුතදනු අදාළ 

තමාබිතටල් අංකය (MSISDN)  සහ රහසය අංකය හරහා පමණක් සිදුකළ හැකි 

බව සැළකිය යුුය. එකී අංකය හරහා සිදුකරන සියලු ගනුතදනු 

සම්බන්ධතයන් mCash පාරිත ෝගිකයා වගකීම දැරිය යුුය. 
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3.17 mCash පාරිත ෝගිකයකුතේ බලය පැවරීමක් සහිතව තහෝ රහිතව ඔහුතේ 

/ඇයතේ  තමාබිතටල් අංකය හරහා යම් සතවන පාර්ශවයක් විසින් සිදුකරනු 

ලබන සියලුම ගනුතදනු සම්බන්ධතයන් mCash පාරිත ෝගිකයා වගකීම දැරිය 

යුු අතර, එකී තතාරුරු mCash පාරිත ෝගිකයා විසින් සිදුකරන ගනුතදනු 

වශතයන් සලකනු ලබයි. 

3.18 අදාළ සියලුම බදු සහ ගාස්ු ඇුළේව mCash පාරිත ෝගිකයා විසින් 

සිදුකරනු ලබන mCash ගනුතදනු වලට අනුව තමාබිතටල් විසින් mCash 

පාරිත ෝගිකයාතේ mCash ගිණුම හර/බැර කිරීම සිදු කළ හැකිය. 

3.19 mCash ගනුතදනුකරු විසින් තමාබිතටල් ී කීර්තිනාමයට හානියක් වන කිසිදු 

ක්රියාවක් සහෝ අත පසු වීමක් සිදු තනාකළ යුු අතර, mCash තස්වාව 

සම්බන්ධතයන් යම් සතවන පාර්ශවයක් විසින් තමාබිතටල් ආයතනයට 

එතරහිව සිදුකරන යම් හිමිකම්පෑමක් තහෝ ක්රියාවක් සම්බන්ධතයන් ද 

සහභාගී සනාවිය යුතුය. 

 

4       mCash පොරිකභෝගි  වගකීම් 

4.1  mCash පාරිත ෝගිකයා ලියාපදිංචිය සඳහා ලබාතදන ලද සියළුම තතාරුරු 

සතය හා නිවැරදි බවේ,  තමාබිතටල් විසින් කලින් කලට සාධාරණ තලස ඉල්ලා 

සිටින යම් අතිතර්ක තතාරුරු සපයනු ලබන බවටේ, mCash පාරිත ෝගිකයා 

ප්රතිඥා දිය යුුය.  එකී තතාරුරු සැපයීමට අතපාතහාසේ වුවතහාේ තස්වා 

ලියාපදිංචිය අවසන් කිරීමට තහෝ අේහිටුවීමට සිදුවනු ඇත. 

4.2  එකී තතාරුරු තමාබිතටල් මගින් රඳවා තබා ගත හැකි බවටේ, යම් පුර්ව 

දැනුම්දීමක් තහෝ එකඟතාවක් තනාමැතිව අදාල නීතිය යටසත් ඉල්ලා ඇති 

පරිදි එකී තතාරුරු  ාරකාර බැංකුව වන තකාමර්ෂල් බෑන්ක් ඔෆ් සිතලෝන් 

පීඑල්සී (Commercial Bank of Ceylon PLC)  සවත තහෝ තවනේ යම් අධිකාරයක් 

තවත සහළි කිරීමට, ගබඩා කිරීමට,  ාවිතා කිරීමට, විශ්තල්ෂණය කිරීමට, 



8 
 

සකස් කිරීමට සමාබිසටල්ට අයිතිය ඇති බවට mCash පාරිත ෝගිකයා එකඟ 

තේ. 

4.3  පාරිත ෝගිකයා තවතින් රැස්කරන ලද තහෝ එහි ප්රතිපලයක් තලස තමාබිතටල් 

විසින් උේපාදනය කරන ලද එකී දේත mCash තස්වාව සැපයීතම් ක්රියාදාමය 

ුළදී අවශය පරිදි සහ අවශය අවස්ථාවන්ී දී එකී තස්වාව සැපයීම සඳහා වන 

නිසි දේත කළමනාකරණ කාර්යයන් සඳහා අවශය වන විට තමාබිතටල් විසින්  

තවනේ රටවලට ඒවා හුවමාරු කරගැනීමට හැකි බවට පාරිත ෝගිකයා එකඟ 

තේ. 

4.4  mCash පාරිත ෝගිකයා විසින් තමම ගිවිසුම යටතේ දක්වා ඇති කිසිදු 

බැඳීමක්/සකාන්සේසියක් උල්ලංඝනය තනාකළ යුුය. 

4.5  mCash පාරිත ෝගිකයා විසින් mCash ගිනුම් වංචනිකව තහෝ තවනේ 

පාරිත ෝගිකයකු තහෝ තවනේ යම් තැනැේතකු තවනුවට වංචනික ඉදිරිපේ 

වීම මඟින් ලියාපදිංචි තනාවිය යුු අතර, තමාබිතටල් විසින් එවැනි වංචාවක් 

තහළිදරේ කරගේ විටක, අදාළ mCash පාරිත ෝගික ලියාපදිංචිය වහාම 

අේහිටුවීම/ අවලංගු කිරීම සිදුවන අතර, එවැනි අයථා ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව 

අදාළ නීතිමය අධිකාරීන් තවත වාර්තා කරනු ඇත. 

4.6  රහසය අංකය  ාවිතතයන්, සතයාපනය කරන ලද සහතික කළ ලියාපදිංචි 

MSISDN හරහා සිදුකරන mCash ගනුතදනු ආශ්රිත සියලු වාර්තා සකසරහි 

පාරිසභෝගිකයා බැදී සිටින අතර, එකී වාර්තා එම ගනුතදනු සිදුකරන ලද බවට 

අවසානාේමක සාක්ියක් වශතයන් ද සලකනු ලැසේ. 

4.7  රහසය අංකය තයාදා ගනිමින් තමාබිතටල් අංකය (MSISDN) හරහා සිදුකරන 

ලද සියලුම ගනුතදනු සම්බන්ධතයන් mCash පාරිත ෝගිකයා වගකීම දැරිය 

යුු අතර, අදාළ mCash ගිනුම අඛණ්ඩව අධීක්ෂණය කිරීම සම්බන්ධතයන් ද 

වගකීම දැරිය යුුය. 
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4.8  වටිනාකම සහ ග්රාහක තතාරුරු ඇුළේව නමුේ ඊට පමණක් සීමා තනාවී 

mCash තස්වාව හරහා සිදුකරනු ලබන සියලුම ගනුතදනු පරීක්ෂා කිරීම සහ 

සතයාපනය කිරීම සම්බන්ධතයන් mCash පාරිත ෝගිකයා වගකීම දැරිය 

යුුය.  mCash පාරිත ෝගිකයාතේ තනාසැලකිලිමේකම තේුතවන් යම් 

ගනුතදනු තහෝ තදෝෂ සහිත ඇුළේ කිරීම් නැවත ලබාදීතම් කිසිදු ඉල්ලීමක් 

සළකා බැලීමට තමාබිතටල් බැඳී තනාමැත. 

4.9  තමාබිතටල් තවතින් තහෝ තවනේ යම් සතවන පාර්ශවයක් / මූලාශ්රයක් තවතින් 

සැක කටයුු තතාරුරු, අසම්පුර්ණ සහ වැරදි සහගත දේත ලැබී ඇත්නම් 

mCash පාරිත ෝගිකයා වහාම තමාබිතටල් තවත දැනුම්දිය යුුය. 

4.10 තමාබිතටල් අංකයක (MSISDN) ගුවන් කාලය mCash තවත මාරු කිරීමට mCash 

පාරිත ෝගිකයාට අවසර ලබා සනාසදයි.  එතස් වූව ද, mCash ගිනුතම් තශ්ෂය 

 ාවිතතයන් mCash පාරිත ෝගිකයාට ගුවන් කාලය මිළදී ගත හැකිය. 

4.11 mCash පාරිත ෝගිකයා විසින් mCash තස්වාව යම් නීති විතරෝධි තහෝ 

නිතයානුකුල තනාවන ගනුතදනු තහෝ ක්රියාකාරකම් සඳහා  ාවිතා තනාකළ 

යුු අතර, සෑම අවස්ථාවකදී ම අදාළ නීතිවලට සහ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 

විසින් නිකුේ කර ඇති නිතයෝගවලට අනුකූලව පරිසභෝගිකයා කටයුතු කෙ 

යුතුය. 

4.12 තමාබිතටල් ී පුර්ව ලිඛිත අනුමැතිය තනාමැතිව , mCash පාරිත ෝගිකයකු 

විසින් තමම ගිවිසුම යටතේ ස්වකීය බැඳීම් තහෝ ඔහුතේ/ඇයතේ mCash ගිනුම 

යටතේ ඇතිවන බැඳීම් යම් තතවන පාර්ශ්වයකට පැවරිය සනාහැක.  එවැනි 

අනවසර පැවරීමක් තේුතවන් ඇතිවන හානි තහෝ අලා  සම්බන්ධතයන් 

තමාබිතටල් විසින් කිසිදු වගකීමක් සනාදරයි. 

4.13 mCash පාරිත ෝගිකයා විසින් කවරාකාරම වූ අරමුණක් සඳහා mCash ගිණුම 

සුරැකුමක් වශතයන් තහෝ තපාතරාන්දුවක් වශතයන්  ාවිතා තනාකළ යුුය.  
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mCash පාරිත ෝගිකයා විසින් සිදුකරනු ලබන එවැනි ක්රියාවක් තේුතවන් 

පැන නගින සෘජු තහෝ වක්ර සියලුම වගකීම් වලින් තමාබිතටල්  නිදහේ සේ. 

 

5       ේථොවර නික ෝග 

පාරිත ෝගිකයකු විසින් ඔහුතේ /ඇයතේ mCash ගිණුම හරහා නිශ්චිත 

දිනයක ක්රියාේමක කළ යුු ස්ථාවර නිතයෝග සම්බන්ධතයන් අයදුම් කිරීතම්දී 

පහත සඳහන් විධිවිධාන පිළිපැදිය යුුය. 

5.1  ස්ථාවර නිතයෝගයක් සඳහා ඉල්ලීමක් කිරීතම්දී, ඒ සම්බන්ධතයන් අදාළ වන 

යම් බදු වලට අමතරව, අදාළ අවස්ථාවන්ී දී යම් තකාමිස් මුදල් අඩුකර 

ගැනීම සඳහා තමාබිතටල් තවත අවසර ලබාදීමට පාරිත ෝගිකයා එකඟ වන 

අතර, අදාළ mCash ගිණුතමන්, පාරිත ෝගිකයා ලබාතදන ලද ස්ථාවර 

නිතයෝගතේ උපතදස් වල සඳහන් පරිදි, අදාළ වටිනාකම අඩුකර ගැනීම සඳහා 

පාරිත ෝගිකයා තමාබිතටල් තවත බලය පවරයි. 

5.2  යම් ස්ථාවර නිතයෝගයක් සඳහා වූ ඉල්ලීම ක්රියාේමක කිරීතම්දී එකී ක්රියාව 

තනාකර හැරීම තහෝ ප්රමාදය තහෝ කවරාකාරම තේුවක් මත පැන නගින යම් 

අලා  සඳහා වන හිමිකම්පෑම සම්බන්ධතයන් තමාබිතටල් විසින් 

පාරිත ෝගිකයා තහෝ තවනේ යම් ප්රතිලාභියකු සම්බන්ධතයන් වගකීමට බැඳී 

තනාසිටිනු ඇත. 

5.3  ස්ථාවර නිතයෝගතේ නියමිත දිනය ලඟාවීමට දිනකට තපරාුව 

පාරිත ෝගිකයාට දැනුම් තදනු ලැතබ්. 

5.4  නියමිත දිනට තහෝ දින හතක සහන කාල සීමාව ඇුළත තහෝ තමාබිතටල් 

තවත තගවීම් කිරීමට අතපාතහාසේ වන අවස්ථාවක දී (මුදල් තගවීමට නියමිත 

දිනය ද ඇුළුව) ගිනුතම් ප්රමාණවේ අරමුදල් තනාමැතිවීම තේුතවන් එකී 
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සහන කාල පරිච්චතේදයට පසුව එළතඹන දින එකී මුදල සනාසගවීම 

සම්බන්ධතයන් තමාබිතටල් විසින් දැනුම් තදනු ලැතබ්. 

5.5  ඉහත සඳහන් කරුණු තනාතකා , තගවීම් කිරීමට අදාළ දිනයට පසු දින 7 ක් 

ඇුළත (තගවීම් කිරීමට නියමිත දිනය ද ඇුළේව ගණනය කරන ලද) 

ගිනුතම් අරමුදල් ඇේනම් මිස ගිණුසම් අරමුදල් ප්රමාණවේ පරිදි තනාමැති 

අවස්ථාවක ස්ථාවර නිතයෝගයක් ක්රියාේමක කිරීමට තමාබිතටල් බැඳීි සනාසිටී. 

5.6  මුදල් තගවිය යුු නියමිත දින 3 ක් පැහැර හැරීමක් සිදුකරන ලද විටක 

පාරිත ෝගිකයා තවත දැන්වීමක් සහිතව තහෝ රහිතව යම් ස්ථාවර 

නිතයෝගයක් අවලංගු කිරීමට තමාබිතටල් තවත අයිතිය ඇත. 

5.7  යම් මරණයක් සිදුවීම, බුන්වේ වීම/ විසුරුවා හැරීම පිළිබඳව සනාථ කිරීතම් 

තල්ඛන සමඟ ලිඛිතව ස්ථාවර නිතයෝග අවලංගු කරන තලස තමාබිතටල් තවත 

දන්වා සිටින්තන් නම් මිස ස්ථාවර නිතයෝග සඳහා වන ඉල්ලීමක්, 

පාරිත ෝගිකයාතේ මරණය තහෝ බුන්වේ බව / විසුරුවා හැරීම තනාතකා 

අඛණ්ඩවම බලාේමකව පවතී. 

5.8  පාරිසභෝගිකයා විසින් ස්ථාවර නිතයෝගය අවලංගු කරන තලස ලබාතදන ලද 

උපතදස් ඊළඟ මුදල් තගවීමට නියමිත දිනට දිනකට තපර දිනතේ අදාළ mCash 

ගිණුම හරහා නිතයෝග කළ යුුය. 

 

6 ජංගම දුර ථන නැතිීම ක ෝ අේථොනගතීම වොර්තො කිරීම සම්බන්ධ     

ක්රි ො පටිපොටි  

6.1  ජංගම දුරකථනයක් නැතිවුවතහාේ තහෝ අස්ථානගත වුවතහාේ mCash 

පාරිත ෝගිකයා විසින් වහාම ඒ බව තමාබිතටල් ඇමුම් මධයස්ථානය තවත 

දැන්විය යුු අතර, ජංගම උපාංගය නැතිවීමක්, වංචාකිරීමක් , සැකසහිත 

වංචාකිරීමක්, වංක  ාවිතයක් තහෝ තසාරකමක් සහ mCash ගිණුම නීති 

විසරෝධී සලස භාවිතා කිරීමක් පිළිබඳව තපාලීසියට වාර්තා කළ යුුය. එවැනි 
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දැනුම් දීමක් මත තමාබිතටල් ඇමුම් මධයස්ථානය විසින් mCash ගිණුම 

අවහිර කරනු ලැසබයි. 

6.2  mCash ගිණුම අවහිර කිරීතමන් අනුරුව, mCash පාරිත ෝගිකයා විසින් නව 

සිම්පතක් ලබාගත යුු අතර, එම MSISDN අංකයම ඒ සඳහා ලබාගත හැකිය.  

අනුරුව mCash ගිණුම නිදහස් කර ගැනීම සඳහා තමාබිතටල් තවත සිය 

අනනයතාව තහවුරු කර ලිඛිත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපේ කළ යුුය. 

6.3  විකල්පයක් වශතයන් ඕනෑම තමාබිතටල් ශාඛාවකින් තහෝ mCash 

තවතළණ්සදකු මගින් ලිඛිත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපේ කිරීතමන් අනුරුව 

අනනයතාව තහවුරු කිරීම මත mCash පාරිත ෝගිකයාට තම mCash 

ගිණුතමන් ගනුසදනු සිදුකෙ හැකිය. 

6.4  ජංගම දුරකථනය නැතිවූ තහෝ අස්ථානගත වූ බවට තමාබිතටල් ඇමුම් 

මධයස්ථානය තවත වාර්තා කරන ුරු, එකී දුරකථනය හරහා සිදුකරනු 

ලබන ගනුතදනු සඳහා mCash පාරිත ෝගිකයා වගකිව යුුය. 

6.5  නැතිවූ තහෝ අස්ථානගත වූ සිම් කාඩ්පත සඳහා තවනේ කාඩ්පතක් නිකුේ 

කිරීතම්දී තමාබිතටල් විසින් නිශ්චය කරනු ලබන අතිතර්ක තගවීම් වලට   

පාරිසභෝගිකයා යටේ තේ. 

6.6  ඉහත සඳහන් කරුණු තනාතකා, සිම්පත වංචනිකව නිකුේ කර ඇති බවට 

සැක කරන්තන් නම් තහෝ නැතිවී තහෝ විනාශ වී ඇති බවට තහෝ mCash තස්වාව 

 ාවිතා කිරීම මඟින් mCash පද් තියට අවාදනමක් සිදුවිය හැකි බවට 

තමාබිතටල් විසින් නිශ්චය කරන්තන්නම්, mCash ගිණුම නිදහස් කරන තලස 

ඉල්ලා ඇති පාරිත ෝගික ඉල්ලීම අවලංගු කිරීමට තමාබිතටල් ආයතනයට 

හැකිය.  එහි ප්රතිඑලයක් තලස mCash පාරිත ෝගිකයාට සිදුවන යම් පාඩු 

පිරිවැය තහෝ හානි සම්බන්ධතයන් තමාබිතටල් ආයතනය විසින් වගකීමක් 

තනාදරයි. 
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7      පොරිකභෝගි  ඇමතුම් මධයේථොන  

 7.1  mCash පාරිත ෝගික විමසුම් සහ පැමිණිලි සම්බන්ධතයන් mCash 

පාරිත ෝගිකයින්ට 7111 තහෝ 071 2755777 යැන අංකයන්ට ඇමතිය හැකිය.  

ලැතබන සෑම පැමිණිල්ලකටම තයාමු අංකයක් ලබාතදන අතර, වයාපාරික දින 

3 ක් ඇුළත එකී පැමිණිලි විසදීම සඳහා තමාබිතටල් ප්රයේන දරනු ලබයි. 

 

8          mCash පොරිකභෝගි  ආරවුල් නිරො රණ  

8.1  mCash ගනුතදනු සහ/තහෝ ගාස්ු, අතනකුේ වියදම්, බදු සහ ගාස්ු 

සම්බන්ධතයන් යම් ආරවුලක් පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපේ කිරීමට mCash 

පාරිත ෝගිකයාට හැකි අතර, එකී ගනුතදනුව සිදු වූ දින සිට තහෝ එකී ගාස්ු 

mCash ගිනුතමන් අයකර ඇති දින සිට දින 30 ක් ඇුළත එකී පැමිණිල්ල 

ඉදිරිපේ කළ යුුය. 

8.2  එකී ආරවුල් නිරාකරණය තහෝ නිරවුල් කිරීමට තමාබිතටල් විසින් සෑම 

ප්රයේනයක්ම ගනු ලබන අතර එකී ආරවුල් සම්බන්ධතයන් තමාබිතටල් ී 

තීරණය අවසාන තීරණය තේ. 

8.3  mCash තස්වාව සම්බන්ධතයන් තමාබිතටල් විසින් පවේවාතගන යනු ලබන ලඝු 

ඕනෑම වර්ගයක ආරවුලක් සම්බන්ධතයන් සතය තතාරුරු මූලාශ්රයක් 

වශතයන් සැළකිය යුු බවටේ, එකී ලඝු මඟින් සපයනු ලබන තතාරුරු යම් 

ආරවුලක් නිරාකරණය කිරීම සම්බන්ධතයන් අවසාන සහ තීරණාේමක 

සාක්ියක් වන බවටේ පාරිසභෝගිකයා එකග සේ. 

 

 

 



14 
 

9    ප්රතිචක්රී   ළ දුර ථන අං  සදහා P2P ගනුසදනු  ස  වැරදි P2P 

මුදල් යැවීම් 

  

9.1  දුරකථන අංක වල පවතින හිඟය තේුතවන් දින [×] ට වැඩි කාලයක් අක්රීයව 

පවතින තහෝ නීතිය  

  මඟින් නිශ්චය කර ඇති කාලයක් අක්රීයව පවතින දුරකථන අංක සක්රීය 

කිරීතම් අයිතිය තමාබිතටල් සුය.  අක්රීයව පැවතීම තේුතවන් යම් දුරකථන 

අංකයක් සක්රීය කළ අවස්ථාවක, එකී ආංකයට සම්බන්ධ කර ඇති mCash 

ගිණුම අේහිටුවීමට තමාබිතටල් හට හැකිය. අක්රීයව පැවති සිම්පතක් 

තේුතවන් mCash ගිණුමක් අේහිටුවා ඇති විතටක, නීතිය මඟින් නිශ්චය කර 

ඇති පරිදි, ප්රතිචක්රීකරණය කිරීමට තපර එකී mCash ගිණුම තමාබිතටල් විසින් 

සංරක්ිත කරනු ලබයි.  එවැනි mcash ගිණුමක පවතින යම් මුදල් තශ්ෂ, 

ගිණුම සංරක්ිතය සහ/තහෝ සම්බන්ධ කර තිබූ දුරකථන අංකය 

ප්රතිචක්රීකරණය තේුතවන් අහිමි සනාවන අතර, එම චක්රීකරණය කළ 

දුරකථන අංකය සඳහා mCash ගිණුමක් විවෘත කර ඇති පාරිත ෝගිකයා 

විසින් ඉල්ලීමක් සිදුකරන තතක් තමාබිතටල් විසින් පවේවාතගන යනු ලබන 

මධයම ගිණුමක එකී මුදල් තැන්පේ කරනු ලබයි. 

 

9.2  mCash පාරිත ෝගිකයකුට P2P ගනුතදනුවක් කිරීමට අවශය තකතරන 

අවස්ථාවක, P2P ගනුතදනුව ක්රියාේමක කිරීමට තපරාුව, mCash 

පැවරුම්ලාභියාතේ ජංගම දුරකථන අංකය සහ සක්රීය තත්වසේ සතයාපනය 

කිරීම mCash පාරිත ෝගිකයාතේ එකම වගකීම තේ.  යම් තැනැේතතක් වැරදි 

mCash ගිණුමකට මුදලක් තේෂණය කර ඇති අවස්ථාවක, වහාම ඒ බව 

තමාබිතටල් තවත දැනුම්දිය යුු අතර, එය නිවැරදි කිරීම සඳහා තමාබිතටල් 

තවත ලිඛිතව ඉල්ලීමක් ඉදිරිපේ කළ යුුය.  ගනුතදනු සිදුකිරීතමන් දින 14 ක් 

ඇුළත ඉදිරිපේ කර තනාමැති පැමිණිලි සම්බන්ධතයන් ක්රියාකිරීමට 

තමාබිතටල් හට හැකියාවක් තනාමැත. 
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9.3  එතලසම, mCash පාරිත ෝගිකයකු ඔහුතේ /ඇයතේ mCash  ගිණුමට වැරදි 

තලස යම් මුදලක් තේෂණය වී ඇති අවස්ථාවක, එකී mCash පාරිත ෝගිකයා 

විසින් වහාම ඒ පිළිබඳව තමාබිතටල් තවත දැනුම්දිය යුු අතර, කිසිදු 

ආරවුලක් ඇතිකර ගැනීමකින් තතාරව එකී මුදල් ආපසු  හැරවීමට අවසර 

ලබාදිය යුුය. 

 

9.4  වැරදි සහගත මුදල් හුවමාරුවක් සම්බන්ධතයන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් තහෝ 

පැමිණිල්ලක් ලැබීම මත තමාබිතටල් විසින් මූලික විමර්ශණයක් පවත්වනු 

ලැසේ. අදාළ ඉල්ලීම තහෝ පැමිණිල්ල නිතයානුකූල බවට සෑීමට පේවීම මත 

එකී ගනුතදනුව නැවත ලබාදීම මඟින් එම වැරදි නිවැරදි කිරීම සඳහා තහෝ 

ප්රාතයෝගික වශතයන් සිදුකළ හැකි තවනේ මාර්ගයකින් තහෝ නීතිය මඟින් 

නිශ්චය කර ඇති ආකාරයට නිවැරදි කිරීම සඳහා පියවර ගනු ලැසේ.  mCash 

පාරිත ෝගිකයකුට වැරදීමකින් ගිණුමට මුදල් ලැබී ඇති විතටක සහ එකී මුදල් 

ඔහුතේ/ඇයතේ mCash ගිණුමට වැරදීමකින් මාරුකර ඇති බව දැන තහෝ 

තනාදැන එකී අරමුදල ගිණුතමන් ලබාතගන ඇති අවස්ථාවක එකී mCash 

ගිනුතම් මුදල් ඇති අවස්ථාවක එම ගිණුතමන් එකී වටිනාකම අයකර ගැනීම 

සඳහා තමාබිතටල් තවත අයිතිය ඇත. 

 

 

10     ගිණුම වසා දැමීම/අවලංගු කිරීම 

 

10.1 කවරාකාරම වූ තේු දැක්වීමකින් තතාරව, ඕනෑම අවස්ථාවක mCash තස්වාව 

අවලංගු/අවසන් කිරීමට තමාබිතටල් තවත අයිතිය ඇත. 

 

10.2 පහත සඳහන් අවස්ථානුගත තේේවයන් යටතේ ඕනෑම තේුවක් ඇුළේව 

නමුේ ඊට පමණක් සීමා තනාවී තමාබිතටල් තවත තම පරම අභිමතය පරිදි 
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ඕනෑම අවස්ථාවක mCash පාරිත ෝගියකයකුතේ mCash ගිණුම වහාම 

අේහිටුවීම/ අවසන් කිරීම සඳහා අයිතිය ඇත. 

 

10.2.1 තමාබිතටල් ී මතය අනුව, mCash පාරිත ෝගිකයා විසින් යම් වංක, 

වංචා සහගත, නීති විතරෝධී සහ/තහෝ අපරාධ ක්රියාවක තහෝ සාපරාධී  

ක්රියාවක නිරතව ඇේනම්, සහ/තහෝ යම් පාර්ශ්වයක්, නියාමන 

ආයතනයක් තහෝ රජතේ නිතයෝජිතායතනයක් විසින් පනවා ඇති යම් 

ක්රියාවක්, වයවස්ථාවක් සහ/තහෝ තරගුලාසියක් උල්ලංඝනය කර 

ඇේනම්, 

 

10.2.2 mCash පාරිත ෝගිකයා විසින් අදාළ නියමයන් සහ තකාන්තද්සි යටතේ 

යම් විධිවිධානයක් උල්ලංඝනය කර ඇේනම්, සහ/තහෝ තමාබිතටල් 

තවත අගතියක් විය හැකි යම් ක්රියාවක නිරතව ඇේනම් සහ/තහෝ වැරදි 

සහගත තහෝ ද්තේශ සහගත තලස ක්රියාතකාට ඇේනම්, 

 

10.2.3 තමාබිතටල් තවත අයදුම්පේ ඉදිරිපේ කිරීතම්දී සහ තමාබිතටල් සමඟ 

ලියාපදිංචි වීතම් දී mCash පාරිත ෝගිකයා විසින් වයාජ තල්ඛන ඉදිරිපේ 

කර ඇේනම් තහෝ වැරදි තතාරුරු ඉදිරිපේ කර ඇේනම් mCash 

ගිණුම් වහාම අවසන් කිරීමට තහෝ අේහිටුවීමට හැකිය. 

 

10.3 mCash ගිණුම වසාදැමීමට අතේක්ෂා කරන යම් mCash පාරිත ෝගිකයකු විසින් 

තමාබිතටල් තවත ලිඛිතව තහෝ ඉතලක්තරානිකව ඉල්ලීමක් ඉදිරිපේ කිරීම 

මඟින් එතස් කළ හැකිය.  ගිණුම වසා දමන තලස ඉදිරිපේ කරන ඉල්ලීම 

තමාබිතටල් තවත ලැබීතමන් අනුරුව, mCash ගිණුම අක්රීය කර තැබිය යුු 

අතර, mCash පාරිත ෝගිකයා විසින් ගිණුතම් තශ්ෂය ආපසු ලබාගත යුුය.  

එකී මුදල් ආපසු ලබාගැනීතමන් අනුරුව, වයාපාරික දින 3 ක් ඇුළත එකී 
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ගිණුම වසා දැසමන අතර, අදාළ mCash පාරිත ෝගිකයා තවත ලිඛිතව 

දැන්වීමක් ද සිදු සකසරනු ඇත. 

 

 

 

11     ගිවිසුම අවසන් කිරීකම්/ අත්හිටුීකම් බලපෑම 

  

11.1 mCash තස්වාව අවසන් කිරීම තහෝ කල් ඉකුේවීම මත, mCash 

පාරිත ෝගිකයාතේ mCash ගිණුතම් තශ්ෂය , තමාබිතටල් විසින් නිශ්චය කරන 

ලද පරිදි පරිපාලන ගාස්ු සහ වියදම් අඩුකර ගැනීතමන් අනුරුව ඉතිරි 

මුදල් ආපසු සගවනු ලැසේ. 

 

11.2 10.1 වගන්තිතේ කුමක් සඳහන් වූව ද, පාරිත ෝගිකයා විසින් mCash ගණුතදනු 

මත යම් ආරවුලක්/ ගැටලුවක් ඇතිකර ගේ අවස්ථාවක, පාරිත ෝගිකයාතේ 

mCash ලියාපදිංචිය අවසන් කර තහෝ අේහිටුවා තිබුණ ද, අවශය නම් අදාළ 

අධිකාරීන් තවතින් නිශ්කාෂණයක් ලබාතගන මිස, mCash පාරිත ෝගිකයාතේ 

mCash ගිණුතම් තශ්ෂය ආපසු තගවීම තහෝ ලබාදීම සඳහා තමාබිතටල් බැඳී 

තනාසිටිනු ඇත. 

 

11.3 mCash ගිණුම අේහිටුවීම මත, තමාබිතටල් තම පරම අභිමතය පරිදි නැවත 

සම්බන්ධ කිරීතම් ගාස්ුවකට සහ තමාබිතටල් තවත තගවිය යුු සියලුම හිඟ 

මුදල් තගවීමට සහ/තහෝ mCash තස්වාව නැවත සම්බන්ධ කිරීම සඳහා 

තමාබිතටල් විසින් නියම කරනු ලබන තවනේ යම් ගාස්ු තගවීමට යටේව 

mCash තස්වාව නැවත  සම්බන්ධ කළ හැකිය. 
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11.4 තමහි 11 වන වගන්තිතේ සඳහන් විධිවිධාන මඟින් තමහි නියමයන් සහ 

තකාන්තද්සි තහෝ නීති යටතේ තමාබිතටල් තවත ඇති තවනේ යම් 

අයිතිවාසිකමකට තහෝ පිළියමකට අගතියක් ඇති තනාවිය යුුය. 

 

 

12  නි ම න් ස  ක ොන්කේසි සංකශ්ෝධන  කිරීම ස  කවනේ කිරීම 

 

12.1 තමාබිතටල් තවත තම පරම අභිමතය පරිදි කලින් කලට තමහි නියමයන් සහ 

තකාන්තද්සි අලුේකිරීමට, එකු කිරීමට, සංතශෝධනය කිරීමට, තහෝ තවනස් 

කිරීමට අයිතිය පවතින අතර, එකී සංතශෝධිත නියමයන්ට mCash 

පාරිත ෝගිකයන් බැඳී සිටිය යුුය.  එතස් වුව ද, එකී සංතශෝධිත නියමයන් 

පිළිබඳව සුදුසු සන්නිතේදන මාධයයක් හරහා mCash පාරිත ෝගිකයන්ට 

දන්වනු ලැසේ. 

 

 

13  පොලන නීති  ස  අධි රණ බල  

 

  තමම ගිවිසුම ශ්රී ලංකාතේ නීති යටතේ පාලනය වන අතර ඒ අනුව අර්ථ 

නිරුපණය විය යුු තේ. තමය  ශ්රී ලංකා අධිකරණවල අධිකරණ බලයට යටේ 

තේ. තමාබිතටල් සහ mCash පාරිත ෝගිකයකු අතර ඇතිවන ඕනෑම ආරවුලක් 

සාමදානතයන් විසඳා ගැනීමට අතපාතහාසේ වන්තන් නම් 1995 අංක 11 දරන 

සංතශෝධිත තබ්රුම්කිරීතම් පනත යටතේ නිරවුල් කිරීම සඳහා තයාමු කළ 

යුුය. 
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14  ිමි ම් අත්හ ැරීම 

 

14.1 තමාබිතටල් විසින් mCash තස්වාව “පවතින ආකාරතයන් සපයන” අතර, 

විතශ්ිත කාර්යයක් සඳහා සුදුසු වන බවට තහෝ තේේවය සහ තයෝගයතාව 

සම්බන්ධතයන් වගකීමක් තනාදරයි.  තව ද, mCash තස්වාව සම්බන්ධතයන් 

පැන නැගිය හැකි සියලුම වගකීම් අේහරිනු ලබයි.  mCash තස්වාව mCash 

පාරිත ෝගිකයා විසින් අවදානම දැරීතම් පදනම මත  ාවිතා කළ යුුය. 

 

14.2 mCash තස්වාව නිකුේ කිරීම,  ාවිතා කිරීම, ආපසු ලබාගැනීම අේහිටුවීම 

සහ/තහෝ අවසන් කිරීම ඇුළේව නමුේ ඊට පමණක් සීමා තනාවී mCash 

තස්වාව සම්බන්ධතයන් තහෝ එමඟින් පැන නගින, mCash පාරිත ෝගිකයින් 

සහ/තහෝ තවනේ යම් තතවන පාර්ශ්වයක් විසින් අේවිඳින කවරාකාරම වූ යම් 

අලා , හානි, පිරිවැය තහෝ වියදම් සම්බන්ධතයන් තමාබිතටල් විසින් mCash 

පාරිත ෝගිකයන් තවත එකී සියලු වගකීම් බැඳ සනාසිටින අතර,  තමාබිතටල් 

ී පුර්ණ වගකීම mCash ගනුතදනු යථා තේවයට පේකිරීමට සහ සාමානය 

වයාපාරික කටයුේතක් වශතයන් තස්වා සැලසීමට සීමා වන අතර 

විතශ්ෂතයන්ම සෘජු සහ වක්ර හානි අේහරිනු ලැබීම ද ඇුළේ තේ. 

 

14.3 තමාබිතටල් ී වරදක් නිසා තනාවන ගනුතදනුකාර තතවන පක්ෂයක් සහ 

mCash පාරිත ෝගිකයකු අතර, mCash තස්වාව හරහා සිදුකරන ලද යම් 

මතතේදාේමක ගනුතදනු සම්බන්ධතයන් තමාබිතටල් වගකියනු තනාලැතබ්.  

ගනුතදනු සම්බන්ධතයන් සිදුවන යම් ආරවුල්, තදෝෂ, වැරදීම් ආදිය mCash 

පාරිත ෝගිකයා හා ගනුතදනුකාර පාර්ශ්වය අතර විසඳා ගත යුුය.  

තමාබිතටල්ී වරදක් මත සිදුවී ඇති යම් ආරවුල් විසඳීම සහ නිරාකරණය 

කිරීම සඳහා තමාබිතටල් විසින් පහසුකම් සපයනු ඇත. 
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14.4 mCash පාරිත ෝගිකයකු විසින් ඔහුතේ /ඇයතේ රහසය අංකය  ාවිතා 

කරමින් සිදුකරනු ලබන තහවුරු කිරීම්/ ගනුතදනු සම්බන්ධතයන් සහ 

ක්රියාමාර්ග සම්බන්ධතයන් තමාබිතටල් සියලු වගකීම් බැහැර කරයි.  එකී 

තහවුරු කිරීම් ආශ්රිත නියමයන් සම්බන්ධතයන් යම් තදෝෂයක්, වංචාවක්, 

වරදක්, තනාසලකා හැරීමක්, අපැහැදිලි බවක් තහෝ අනවතබෝධය තනාතකා 

එකී තහවුරු කිරීම් තමාබිතටල් තවත ලැබීම මත එවැනි තහවුරු කිරීමක් 

අවලංගු කළ තනාහැකි තහවුරු කිරීමක් වශතයන් සලකන අතර, mCash 

පාරිත ෝගිකයන් මත එමඟින් බැඳීමක් ඇති සේ. 

 

 

15  වගකීම් ස  වන්ි සීමො කිරීම 

 

15.1 නීතිය මඟින් අවසර ලේ උපරිම ප්රමාණයක් දක්වා, mCash තස්වාව 

සම්බන්ධතයන් තහෝ එමඟින් පැන නඟින යම් අවහිරතා ,තදෝෂ තහෝ ඇණහිටීම් 

තහෝ තවනේ තේු මත ඇතිවන සියලුම වගකීම් තමාබිතටල් විසින් අේහරින 

අතර, mCash  සේවාසේ කිසිදු බාධාවක් ඇති තනාවන බවට ප්රතිඥා තනාතදයි.  

තම් සම්බන්ධතයන් තමාබිතටල් ී එකම වගකීම වන්තන් mCash ගිණුම යථා 

තේේවයට පේකිරීම සහ ප්රාතයෝගික වශතයන් හැකි තාක් ඉක්මනින් mCash 

තස්වාව යථා පරිදි පවේවාතගන යාමයි. 

 

15.2 mCash තස්වාව  ාවිතා කිරීතම් ප්රතිඑලයක් තලස තහෝ තවනේ කවරාකාරම 

තේුවක් මත කවරාකාරම යම් පිරිවැය, පාඩු තහෝ හානි තහෝ ආදායම් 

අහිමිවීම, ලා  අහිමිවීම තහෝ පාඩු සඳහා තමාබිතටල් විසින් වගකීම සනාදරයි.  

ඉහත සඳහන් කරුණු තනාතකා තකාන්රාේගත තහෝ සිවිල් වැරදි තහෝ 

අනයාකාරයකින් mCash පාරිත ෝගිකයකු සම්බන්ධතයන් තමාබිතටල් ී 

පූර්ණ වගකීම mCash පාරිත ෝගිකයාතේ mCash ගනුතදනුතේ වටිනාකමට 

සීමා සේ. 
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15.3 වංචාව, තනාසළකා හැරීම, ලිඛිත අපහාස, තපෞද්ගලිකේවයට හානි කිරීම, 

කතෘ හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම, තේටන්ට් බලපර, විශ්වාසය කඩකිරීම තහෝ 

වරප්රසාද තහෝ mCash තස්වාව  ාවිතය මඟින් පැන නඟින කවරාකාරම යම් 

නීතියක් තහෝ තරගුලාසියක් කඩකිරීම තහෝ mCash තස්වාව හරහා තහෝ එහි 

තකාටසක් හරහා ලැබී ඇති තහෝ ගබඩා කර ඇති විකාශන අයිතිය තහෝ 

mCash පාරිත ෝගිකයකුතේ යම් ක්රියාවක් තහෝ පැහැර හැරීමක් නිසා පැන 

නඟින අතනකුේ සියලු හිමිකම්පෑම් වලින් තහෝ mCash තස්වාව තහෝ ඉන් 

තකාටසක් අනවසර තලස  ාවිතා කිරීම තහෝ අයුු ප්රතයෝජන ගැනීම 

සම්බන්ධතයන් වන යම් හිමිකම්පෑම් මඟින් පැන නඟින යම් අලා , හානි, 

වගකීම් තහෝ වියදම් සඳහා mCash පාරිත ෝගිකයා විසින් තමාබිතටල් තවත 

හානිපුරණය කළයුු අතර, හානිපුරණය  කිරීමට සැලැස්විය යුුය. 

 

 

16  ගොේතු ස  අ කිරීම් 

 

16.1 mCash පාරිත ෝගිකයා තවත ඕනෑම අවස්ථාවක දැනුම්දීමක් සහිතව යම් 

ගාස්ු සහ අයකිරීම් තවනස් කිරීමට සහ සංතශෝධනය කිරීමට තමාබිතටල් 

තවත අයිතිය ඇත.  නවතම මිළ ගණන් තමාබිතටල් තවබ් අඩවිතේ පළකර ඇති 

අතර mCash තවතළන්ඳන් විසින් ද ප්රදර්ශණය කර ඇත.   

 

16.2 උපතයෝගිතා බිල්පේ ගාස්ු, mCash අතලවිසැල් ගාස්ු සහ දැනුම්දීමක් 

සහිතව තමාබිතටල් විසින් කලින් කලට පැනවිය හැකි තවනේ යම් ගාස්ු 

ඇුළේව නමුේ ඊට පමණක් සීමා තනාවී mCash තස්වාව සම්බන්ධතයන් 

අදාළ වන තවනේ ගාස්ු පියවීම සඳහා mCash පාරිත ෝගිකයා වගකිව යුුය. 
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17  දැන්ීම් 

 

17.1 mCash පාරිත ෝගිකයන් තවත යවනු ලබන යම් දැන්වීමක් පහත සඳහන් එක් 

ආකාරයකට යැවිය යුුය.  තමාබිතටල් තවබ් අඩවිතේ පළකිරීම, තහෝ සිංහල, 

තදමළ තහෝ ඉංග්රීසි පුවේපතක පළකිරිම තහෝ ඊතම්ල් පණිවුඩයක් යැවීම තහෝ 

තපර තගවුම් මඟින් තැපැල් කිරීම තහෝ පාරිත ෝගිකයාතේ MSISDN අංකයට 

SMS පණිවුඩයක් යැවීම මඟින් එකී පණිවුඩය ලබාදිය හැකිය. 

 

17.2 (අ) තමාබිතටල් තවබ් අඩවිතේ පළකරන ලද්තද් නම්, ප්රචාරය කරන  

  සේලාසේ දී ද,   

  (ආ)  පුවේපේ වල පළකරන ලද්තද් නම්, ප්රචාරය කරන දිනතේ දී, 

  (ඇ)  ඊතම්ල් මඟින් යවන ලද්තද් නම්, එය යවන සේලාසේ දී, 

  (ඈ) පුර්ව තගවුම් තැපැල් මඟින් යවන ලද්තද් නම්, එකී ලිපිය තැපැල් කිරීමට පසු 

දින ද, 

  (ඉ)  SMS පණිවුඩයක් මඟින් යවන ලද්තද් නම් SMS පණිවුඩය යවන ලද 

සේලාසේ දී ද, 

  mCash පාරිත ෝගිකයන් විසින් එකී පණිවුඩ ලැබීම මත එකී දැන්වීම විධිමේ 

පරිදි දන්වා ඇති බවට සැළකිය යුුය. 

 

 

18       පුේගලි  දත්හත හුවමොරු  රගැනීම - ක්ෂුද්ර ණය 

 

  ක්ුද්ර ණය සඳහා අයදුම් කිරීතම් දී එම ක්ුද්ර ණය/ ඩිජිටල් ණය සඳහා වන 

ඔබතේ අයදුම්පතතහි ඔබතේ පුද්ගලික දේත ඇුළේ කිරීම සඳහා ඔබ 

තමාබිතටල් තවත තමයින් බලය පවරයි.  එයර් ටයිම් (Air Time)  ාවිතා කිරීම, 

ප්රතිපුරණය තහෝ බිල්පේ නිරවුල් කිරීතම් ඉතිහාසය සහ/තහෝ ජංගම මුදල් 

ගිණුම සහ ආශ්රිත තතාරුරු ක්ුද්ර ණය ලබාගැනීම සඳහා ඔබට ඇති 
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සුදුසුකම් තක්තස්රු කිරීම පිණිස දායක විය හැකි ආශ්රිත තතාරුරු ආදිය 

ඇුළේව නමුේ ඊට පමණක් සීමා තනාවී තවනේ යම් තතාරුරු ද ඔබතේ 

පුද්ගලික දේත යටතට ඇුළේ තේ. 

 

  තමාබිතටල් විසින් ඔබතේ පුද්ගලික දේත  ාවිතා කරන්තන් ණය ලබාතදන 

තැනැේතන්ට ණය නිර්තද්ශ කිරීම සඳහා පමණි.  ක්ුද්ර ණය ලැබීම සඳහා 

ඔබතේ තයෝගයතාව තක්තස්රු කරනු ලබන අදාළ ණයතදන ආයතනවලට 

හැර තවනේ තැනැේතන් සඳහා ඔබතේ පුද්ගලික දේත ලබා තනාතදනු ඇත. 

 

  ක්ුද්ර ණය පහසුකමක් ඉල්ලීම මඟින් , තමාබිතටල් තවත ඔබ විසින් සපයන ලද 

දේත අදාළ ණය තදන ආයතනවලට තහළිදරේ කිරීමට, රැස්කිරීමට ,  ාවිතා 

කිරීමට, සකස් කිරීමට තමාබිතටල්ට හැකි බවට ඔබ තමයින් එකඟ තේ.  ක්ුද්ර 

ණය ලබාගැනීම සඳහා ඔබතේ තයෝගයතාව තීරණය කිරීතම් කාර්යය සඳහා 

ඔබ පිළිබඳව තමාබිතටල් විසින් උේපාදනය කළ, රැස්කළ,  ාවිතා කළ, 

සකස්කළ, සහ ගබඩා කළ එකී තතාරුරු තමාබිතටල් mCash 

පාරිත ෝගිකයකු තලස ඔබතේ දායක ප්රතිශතය වශතයන් සලකනු ඇත. 

 

  ඉන් අනුරුව, ඕනෑම අවස්ථාවක, 7111 යන අංකය ට ඇමුමක් ලබාදීම 

මඟින් ඔබතේ පුද්ගලික දේත තවත ප්රතේශවීමට සහ නිවැරදි කිරීමට 

සහ/තහෝ ඔබතේ පුද්ගලික දේත රැස්කිරීම ,  ාවිතා කිරීම, සකස් කිරීම සහ 

තහළිදරේ කිරීම සඳහා ලබාතදන ලද එකඟතාව අවසන් කිරීමට ද හැකිය.  

එතස් වූව ද, mCash හරහා ක්ුද්ර ණයක් ලබාගැනීම සඳහා ඔබතේ සුදුසුකම් 

තක්තස්රු කිරීම සඳහා වූ පුර්ව තකාන්තද්සියක් තලස ඔබතේ එකී එකඟතාව 

සලකනු ලබන බව වටහා ගන්න. 
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19  ේථොවර නික ෝග ස  mCash ගිණුම පිළිබද නි ම න් ස  ක ොන්කේසි 

 

19.1 පාරිත ෝගිකයකු ඔහුතේ /ඇයතේ mCash ගිණුම හරහා ක්ුද්ර ණය 

පහසුකමක් ලබාගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි වන අවස්ථාවක, එකී 

පාරිත ෝගිකයා mCash තස්වාව යටතේ ස්ථාවර නිතයෝග ලබාදීම සඳහා  

ස්වයංක්රීයව ලියාපදිංචි වන අතර, ස්ථාවර නිතයෝග හරහා ණයතදන 

ආයතන විසින් පනවා ඇති අතනකුේ අධි ාරයන් සමඟ ක්ුද්ර ණය තගවිය 

යුුය. 

 

19.2  mCash පාරිත ෝගිකයකුතේ ස්ථාවර නිතයෝග ආශ්රිත විධිවිධාන, නියමයන් 

සහ තකාන්තද්සි අවධානයට තයාමු කළයුු කරුණු වශතයන් තමයින් 

ඇුළේ තකතර්. 

 

19.3 ඉහත සඳහන් කරුණු වලට පටහැනිව කුමක් සඳහන් වූව ද, අදාළ ණය දීතම් 

ආයතන තවතින් ලද ඉල්ලීම් මත, පාරිත ෝගිකයා තවතින් වැඩිදුර 

එකඟතාවක් ලබාගැනීමකින් තතාරව, අදාළ ණයදීතම් ආයතන විසින් 

දන්වා එවා ඇති පරිදි පාරිත ෝගිකයාතේ mCash ගිනුම තවතින් අදාළ 

අධි ාර සහ දඩමුදල් ඇුළුව යම් හිඟ ණය තශ්ෂ අයකර ගැනීමට 

තමාබිතටල් තවත බැඳීමක් පැවතිය යුුය. 

 

19.4 එවැනි අඩුකිරීම් සම්බන්ධතයන් ඇතිවන යම් ආරවුල් සම්බන්ධතයන් හැකි 

ඉක්මනින් සමථයකට එළඹීම සඳහා අදාළ ණයදීතම් ආයතනය සමඟ 

සම්බන්ධීකරණය කිරීම පිණිස එකී ආරවුල් තමාබිතටල්ී අවධානයට 

විධිමේ පරිදි තයාමු කළ යුුය. 
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මම ශ්රී ලං ොකේ පුරවැසික කු වන බවත්හ, මට වස  අවුරුදු 18 ට වැඩි 

බවත්හ , MSISDN  අං කේ ලි ොපිංචි ිමි රු මම බවත්හ කමයින් ිවුරො 

ප්ර ොශ්  ර සිටිමි.   ම් නීති ක්ව  ටකත්හ නීති විකරෝධී වශ්ක න් 

නිශ්ච   ර ඇති  ම් ක්රි ොවක්ව සඳ ො mCash කේවොව ක ෝ mCash 

ගිණුම භොවිතො කනො රන බවටත්හ, mCash ගිණුම සඳ ො එවනු ලබන 

කේෂණ ස /ක ෝ ආදො ම් මූලොශ්ර නීතයොනුකූල බවත්හ, නීති විකරෝධී 

අන්දමින් උප ො ගන්නො ලද මුදල් කනොවන බවටත්හ ිවුරො ප්රකාශ කර 

තහවුරු කරමි.mCash කේවොව භොවිතො කිරීම සඳ ො මො විසින් සප න 

ලද සි ලුම කතොරතුරු සතය  ො නිවැරි බවටත්හ, කිසිදු ආ ොර   

වැරි අර්ථ දැක්වීමක්ව සමන්විත කනොවන බවටත්හ ප්ර ොශ්  ර සිටිමි.  

ඒ අනුව, ඉ ත සඳ න්  ර ඇති නි ම න් ස  ක ොන්කේසි මො විසින් 

කි වො අවකබෝධ  රගත්හ බවත්හ, එකී නි ම න් ස  ක ොන්කේසි වලට 

බැඳී සිටින බවටත්හ, සි ලු ගොේතු ස  අ කිරීම් එපරිි කගවන බවටත්හ 

කමයින් ප්රතිඥො දී කපොකරොන්දු කවමි. 

 

mcash තස්වාව සඳහා මා ලියාපදිංචි කරගන්නා තලසේ, mCash ගිණුමක් 

විවෘත තකාට මා තවත mCash තස්වාව සපයන තමන් තමයින් ඉල්ලා සිටිමි. 


