
1.  ර්දැැකය: 

ෙකොනෙෙද්සි්සහ හන 

 

වැදගත්:්ස මසසහ්කමකාසි්්ැ් ව් කන්ස ත්ක් ්කමුතහ් හ් තසන්පත ම්ෙිත්සම්හම්පත ම්ෙත්්කමුතත්
සිහනම් දමඅ්ක්  ්පහවම්ෙතිය්ගහෙත්්ව්ස කන .්කමුතහ් ්මගැැ  සි/ෙිත් තසන්පත ්සි/ෙිත්එහ්
සම්හම්පත ් කන්තිහ්සපින්ෙකොනෙෙද්සි්සහ හනම්හ්්්ැමදන ්්ව්ස කන .  
්

1.1 කි (ය)්-්කමුතහම් දමඅ්ව ්ං්ග ෙද ්දනපත ්සපිම්කුතතසිහෙක්්ාත ්තමි්කමකාසි්්ැ් ව කන්
සරිහ්ි්ම ්ික් කි ද්දත තව්එ ් ෙග හම්්දන්තවතවමෙග ්හ ් ් ්්නමපතෙය්සි/ෙිත්ජ්ග ්
කි (ය)්ෙ යන් දිසි්ෙ . 
 

1.2 කියසිහම්-්කමකාසි්්ැ් ව්ස ග්කි ැ/කිය්තවතවමෙග ්හ ් ් ් ෙග ෙහ ්ෙිත් ෙග හන්
කතෙදෙ  ්ෙ යන් දිසි්ෙ . 

 
1.3 කිය්ි්දකමර හ්-්කමකාසි්්ැ් ව්්දන්කියසිෙහ ්ෙවහ්හව ් ් ්හයපද්කම ස මවැ්ත ්දන්ක ්

දහය්ග ෙද ්්සිහ්්(කමුතත්ග ෙද ද්දත තව),් දමඅ්ි හම්කිය්ෙර් හ්සි්දත ත්පත ම් වරිෙහැය්
්ැ් ව්්දන්ස ක ් ් ්ෙව ත්කිි්දත ත්ිිකමරහැ්ෙ යන් දිසි්ෙ .් 

 
1.4 සිවහ්ැත හ්ෙ  ර්හනත්හහ්(ATM)්-්ෙකොනෙෙද්සි්සහ හන්ත ්දත ත්සිවහ්ැතහ්්ෙ  ර්හන හ්

හනෙ න්කමුතත්සම්හෙහන්ත ය ්ජම හැ්ත ්ැම  ්හමත ක්ව ්(කමුතහ්ස තක්්නේ ්්ම්ත ්ෙිත්
්ෙෙරහනස)්ස ම ්ෙ  ර්හනත්්හන් දිසි්ෙ .් 

 
1.5 ්ැ් ව්-්ස මසසහ්කමකාසි්්ැ් ව,්්එ ්්ැ් ෙවස්  ි්ම්ිිනකහන්ිම්්ැ් ව්ෙව ෙවන්තතක් ් ැ්වන්

 දිසි්ෙ . 
 

1.6 කමුතහ්-්්ැ් ව්්දන්ස තක් ් ැ්්්ි්්කමුතහ්හන ් දිසි්ෙ . 
 

1.7 කුතතසිහම්-්්ැ් ව්්දන්කමුතහැ්ස තක් ් ද්කියසිහම ්හන  දිසි්ෙ . 
 

1.8 කමුතහ්සම්හෙහස්ස මව්-්්ැ් ව් කන්එැ්කමුතහැ්සපිම්එැ්ි හැ්ත ම්POS්මරි  හැ්සසහ ්
් ිය්සි්ම හකම්සම්හම්පත ම්ෙිත්සිවහ්ැත්හ්ෙ  ර්හනතරහැ් කන් දා්තත ් ්මගැැ ම්ෙිත් ්ම්ම්
දන් තම ් දා්ි්ස ම්හ්ෙ යන් දිසි්ෙ .් 

්
1.9  ෙ ්සැා-්හ ්සමණ්්ිම්ෙස්වම්සපිම්ෙගකය් ම හහහැ්ෙ ස්ි්්කමුතහ්ාඩගන ම්ෙිත්ාඩගැැ ම්

් මෙතොේොතත්ව ්ත ය ්සි්ම හක්ාසන්තහහ හැ්ෙ යන් දිසි්ෙ .  
 

1.10 ්්ෙෙර්ග ෙද ්-්රිතක් ්කමෙවන්ාමහම්දනක් ්ග ෙද ්ින් දිසි්ෙ . 
්

1.11 ් ෙග්ක්්ිසිහහ් ්කහ්(PIN)්-්කමුතහ්සම්හම්පත ම්්ැ් ව් කන් ්මෙද ්ෙිත්කමුතතසිහම්්දන්
ෙහත්මග ් ් ් ෙග්ක්්ිසි් ්කහ්ෙ යන් දිසි්ෙ .්  
්

1.12 ්ග ෙද ්-් දම ්ගමසිතද්දත තව්කමුතහ්සම්හෙහන්දනක් ් ් ්ත ය ්තකම්ෙන්ග ෙද වැ්ෙ යන්
 දිසි්ෙ .්( දම:-් දා්තත ්ගැැ ,්ෙව ත්කි කම් දා්සයිෙරේ ්හ,්POS්මරි  හැ්සසහ්් ිය්
සි්ම හනස්දනව ්ෙගකය,් නහරජම හ්ි්ිම්සමණ්්සි්ෙස්වම්සපිම්ක්  ් ්ෙගකය)  
්



1.13 ්න්ක් ්්ිසිහ ් ්කහ්(T-PIN)්-්න්ක් ් මරගහ්හසිෙස්්දනක් ් ් ්්ැ් ්කමෙත්ව ම්කුතතසිහම්
ිඳ මගැැෙය්ැ්ක ෙ දහැ්ෙ ස්්ැ් ව් කන් ්ම්ෙද ් ් ්ෙිත්කුතතසිහ්්දන්ෙහත්මග ් ් ්්ිසිහද්
 ්කහ්ෙ යන් දිසි්ෙ .්ෙ ෙ ්ති ක ්්ැ් ෙ ් ් හහ්තමි් ්ම්ෙද ් ැෙද.්  
්

1.14 ්OTAC්-්කමුතහ්ස ග්සම්හ්පත ්සපිම්්ැ් ව් කන්ෙකනතන්්් මරගෙහන්එව  ් ්ෙැහහ්ින්
 දිසි්ෙ .් 
්

1.15 ්තනව ්තමරරවෙන්ෙස්වම්සතහන න්-්කමුතත් කන්ව්ම්වැා්ි්්න ම්්ිම/ෙිත්ෙස්වමවන් ්ම්මෙය් ් නන්
්ැ් ව්ිම්සය්නබ්ක්දන්තනව ්තමරරවෙන්ෙස්වම්සතහන න්ෙ යන් දිසි්ෙ .  

02.්්ෙකොනෙෙද්ිම්සහ හනස්ෙහතකහසහමවහ්සි් හ වසි්මාහ්    හමවහ 

2.1්්කුතතසිහ්්දන්හිෙක/දහෙක් තස ්කමුතහ් හ්ෙහම ්ිම/ෙිත්කමුතහ්සම්හ්පත ් කන්්ැ් ව්්දන්

ත ය ් ෙග ෙහ ම්ාම ැෙ  ්ති කය්ෙිත්කමුතහිම්සය්නබව්ාම ැෙ  ්දහය ් ති කය්ෙ ක්ක් ෙ ස්

සපින්කම ම ිාහව්ස්ෙරතබ හ්්හ්ිැප්ෙකොනෙෙද්ිම්සහ හනම්හමත්ව ්්වම්සමැ්්ද්ය.  

2.2්්කමුතහ්සම්හම්පත ,්ක  ිාහව්ස්ෙරතබ හ්ව ්රිතහ් ්කම්්ස හ්තම  ්ේං මද,් දම ්දහය ්ැනතන,්සි්

 ෙ  ත් දම ්ි්්නතතන්සි්ේං මද්ව ම්හ්ෙන්හමත්ෙ .් 

2.3්්වමනජ්ිර ම්හනෙගන්සමණ්්ි ම්ගැැ ්ෙිත්ත හ හ්පත ්සපිම්ෙිත්ි්ම හ්කබ ්ග ෙද ්සපිම්

කමුතහ/කමුතත්සම්හ්ෙ ොකඅ්ෙතහ.  

2.4්්කමුතහ්සම්හ්පත ්ත්න්්ෙෙර් දා්ෙකකහනෙගන්දනක් ් ් ්්ෙේත් දා්ිව මි්පතය්(EFT)්ෙිත් දා්

තත ් ්ම්ගැැය්දනක ්ිැැෙැ් වස් ත්කමෙත්සපිම්ත ්ැ්ව ් හ්්ේදහා ්ක  ිාහව්ෙව සි්්හ්ිැප්

්ස හ්තම  ්ෙදතමරහෙයනත්ේං මද්ව ම් දම ්ෙ . 

2.5්්්ස හ්තම  ්ිම/ෙිත්ෙව ත්සහම  ්තහහ හන් කන්ක  ිාහව්ස්ෙරතබ ්ව ්ේං මද්ව ම්    ්ක ම්

්ැ් විම්දනව ් හ්්රිත ් ්කම්ස මජවමම්ජ ්ජෙන්ැන්ිම්ේං මද්ව ම්  ව්ග ෙද ්ිම්සය්නබ්ෙහෝති් දම ්

් හ ත් අකමතන්ෙවහ්  මව්්හ්පත ම්්ැ් ව්්ැමදු.්  

2.6්්කමුතහ්සම්හෙහන්දනව ,්කුතතසිහම්්දන් වස්්ෙද ්ෙිත්ෙ ොෙද ්දහය ්ග ෙද ්සපිම්කුතතසිහම්

්දන්වගපවෙතහ.්එෙ න ,් වස්ෙ ො ත්කමෙත්සපිම්කමුතහ්ෙහොදමගැැෙ න්ෙිත් ෙග්ක්්ිසි් ්කහ,්OTAC්

ිම/ෙිත්න්ක් ්්ිසි් ්කහ් වසම්හෙහන්්ැ් ව්ෙවහ්දනව ්දහය ්තමි/  මස්සපිමද්කුතතසිහම්ිම්

වනිෙගක ම්දනව ් හ්,්රිතේ් ්කම්්ස හ්තම  ්ේං මද්ිම්ෙව ත් දම ්දහය ්ැන්තන් ා ්ත හ්පත ් හ්

ත ිව ් ් ්දනවය්්ම මද්දනව ්දහ.්  

2.7්්්ස හ්තම  ්ේං මද්ෙිත්ෙව ත් හකවසි්මාහ්ේං මද් ා ්ත හ්ක්දන්්වම්්රිවමර්ක ්ිැප්ත ය ්

 වසි්මවකම්කුතතසිහම/සිහන්ෙවහ්ෙත්්දැ යම පන්ෙහෝව්කමුතහ් ව ්ං්පතෙය් යනහ්්ැ් ව්සතහ.්  

2.8්්කමුතහ්සම්හහ් කන්දනක් ් ් ් දා්තත ්ගැැය,්ෙව ත්කි කම් දා්සයිෙර් ්හ්පතය්ිම/ෙිත්ෙව ත්

ත ය ්ග ෙද වැ් දම ්කි ම්ි්්ව ් හ්්කුතතසිහම්්දන්ග ෙද ්සපිම් වරිෙහ් දා්ි්් ම්හ්කිෙ ස්



තවතවමගහ්ෙතහ.්කුතතසිහම්්දන්කි ්ෙව සි්පත ම්න්්හ්ක්නෙන ය්හි/දහ්ේව්්ැ් ව්ෙවහ්්ලහව්

දැ යිහ්ෙතහ.් 

2.9්්ෙකම්ෙබ්කි ැ්තවතවමෙග ්හමෙයම්ේිම්සය්නබ්එැ්එැ්කියසිහම්සපිම්ෙව ්ෙව  ්කමුතත් හනය්

පතෙය්ිැපහමව්තවන ් හ්්කමුතහ/කමුතත් කන්දනක් ් ් ්දහය ්ග ෙද ්සපිම්එ ්දහය ්කියසිහන්

ෙකම්ෙබව්ිම්හස්හසව්වගපවෙතහ.්  

03.්්කමුතත්ෙස්වම් 

කුතතසිහ්්දන්කමුතහ් ්මගත් වසි්මෙ  ්එස්ාාතස්හ ් තස ්ෙහිහ්ෙත් හ්්එ ් තස ්එක්
කමුතතසිහමෙක්කි ම් දමඅ්්ාොා ් හ්ෙහල් තස ම්ස ම ්්හ්ෙතහ.්  

කමුතහ්පදන් වසිහමවකම්තැවමහ්ෙ ොිැක.  

04.්්කමුතහ්සම්ම  

සමණ්්ිව මි්ෙස්වමවන් කන,්්හමති්ි්හැතය ් කන්ෙිත්කමුතත්සිහම්ෙිත්් හ ත්ෙහව ්තමරරවහැ්්දන්

්ැ් වම්තැි්්කමුතහ් ්ම්ගහ්ිැක.්කමුතතසිහම්ිම්කමුතහ/කමුතත් ැලි්විම ්හි/දහ්්දන්හ ්

  නහවහමවහ්හිහි්ක්,්කමුතත්සම්්ගහ්්ව්හිහික් ් ් ්තතම්කමව් හ් තසන්ක ්ෙතහ.්කමුතතසිහමෙක්

 ් හහ්තමි්්ලහ්දැ යම ැ් කන්හි/දහ්ෙව වම්කමුතහ/කමුතත් ්මගැැ ම්ෙහව ්තමරරවහකම්් හ්තැවමහ්

ිැප් හ්්කමුතතසිහම්ෙිත්් හ ත්්ෙහව ්තමරරවහ් කන්කමුතහ් ්මගත් වසි්මෙ ්දම්ද් ්සය ්ගමසිතවක ්

වගක ්කමුතතසිහම්සතහ.්්ැ් ෙ ් ් හහ්තමි්්ැ් ව්්දන්ෙිත්එස්සෙහතෝහෙහ ්්දන්න්්හ්ක් ් ් ්

කමුතතසිහමෙක්සෙහතෝහෙහ ්ෙ ස්හය්තනව ්තමරරවහකම්කමුතහ්සම්ම ්දනක ්ිැක.්කමුතහ් ්මනන්

 වසි්මෙ ්දම්කමුතහම් දම ්දහය ්ගමසිත්සපිම්කමුතතසිහ්වගපවෙතහ.්  

05.්්කමුතහ්සම්හහ 

5.0.1්්කමුතතසිහම් කන්හිෙක/දහෙක් ෙග්ක්්ිසි් ්කහ්(PIN),්OTAC්ිම්න්ක් ්්ිසිහි් ්කහ්(T-PIN)්

්ිදගහව්සි්කමුතනන්ෙවනව්හ්මගහ්ෙත් හ්්කමුතහ් ්ැ්හව්හ්ම්දන්්වමත,්ෙව ත් ෙග ෙහ ්්දන්

සම්හම්පත ම්්්් ්ම්ෙ ොම මත්කමෙත්ක ්ෙතහ.්්කමුතතසිහමෙක්  දැ  ්දනව්ෙිත්ෙ ො ැනව්කමුතහ,්

 ෙග්ක්්ිසි් ්කහ,්OTAC්ෙිත්න්ක් ්්ිසිය් ්කහ් කන්දනක් ්දහය ්ග ෙද ව ්වගක ්කමුතතසිහම්

සතෙ . 

5.0.2්්කමුතහ්සම්හමපතෙය්ස මව්්ැ් ෙ ් ් හහ්තමි් ි්ෙිත්වැා්ක ිැප් හ්්එ කන්කමුතතසිහමිම්දනව ්

   ්තකම්ෙන්ෙිත්තමිවැ්ිම/ෙිත්  මසහැ්ිම/ෙිත්කමුතතසිහමෙක්කරන ම හම්දනව ්ිමස්සපිම්්ැ් ව්

වගපහ ්ෙ ො ැෙද. 

5.0.3්්කමුතහ්සම්හම්ක ්ිැැෙැ්කමුතෙත් ි්හ් ෙත්හ්ක්්නේ ් මසෙන් වසන්ි හ්දැවම්ත න. ්

5.0.4්්කමුතතසිහම් කන්්ලහව්්ැ් ව්ෙවහ්කමුතහ්ි්න්ැෙ ්තපත ්ෙද යෙද ්ති්්ැ් ෙ ්හස් ් හහ්තමි්

කමුතහ් අතපත ්ිම/ෙිත්කමුතත්තෙෙර්හ්පත ්සපිම්කමුතත්ස ත්පත ්දනක් ්ෙ සම්හි/දහ්්දන්සි්මව්්



්ාත ැ්ක්්දන්්වම්එකටෙ .්කමුතහ්කා්් තක කම,් සි්ම ගහක කම,්්තයන්ු් වසි්මවකම්ෙිත්ෙසෝකය්

ක් ් ැ්් වසි්මවකම,්කමුතහැ්ස තපතෙය්හස් යනහ්්ැ් ව්සතහ.  

 5.0.5්්කමුතත/කමුතත්සි්්ැ් ව්ස ග්ෙකේ ්සය ්කමෙතහකම ්්රිවමසවනහ්ෙ ස්ැමිහම්පත ම්කුතතසිහම්

සැම්තැිැම්දනහ්ෙතහ. 

5.1්්සිවහ්ැත්මහ්ෙ  ර්හනත්සහ්(ATM)්සම්හහ 

5.1.1්්කමකාසි්්ැ් ෙ ්සිවහ්ැත්ිහ්ෙ  ර්හනත්A්ි්ිම්සි්ෙ ොව් ්ම්දන්දහය ්LankaPay,්MasterCard,්Maestro්

සි්Cirrus්හ ්සිවහ්ැත හ්ෙ  ර්හනත්්්ි්ිම්කමුතහ් කන්ග ෙද ක ්ිැක. 

5.1.2්්ත්ැ ක්ාහව්ැ්ෙ ස්කමුතහ්ස ත්ක් ් වසි්මෙ ම්සිවහ්ැතේහ්ෙ  ර්හනත් ් කන්සම්හම්පත ් තසාවම්

නෙද.්සිවහ්ැතවහ්ෙ  ර්හනත්ම්හසිෙස්්කමුතහ්සම්හ්පත ්සපිම්කමුතහ්සැතමහ්ක්ගැැ ම්කමුතතසිහම්්දන්

්ැ් ෙවස්න්ක් ්  හකසි්ම හ්  හම්්ාත ැ්ක ්ෙතහ. 

5.1.3්්්ැ් ව් කන්එව ් ් ්්OTAC් ්කහ් ෙග්ක්්ිසිහ්් ්කහ්ෙ ොෙ .්කමකාසි්්ැ් ෙ ් නහරජම ්්ැ් ්

ැ්ක ෙ දහ්ෙිත්න්ක් ්්ැ් ්ැ්  ෙ දහ්ෙිත්ත ය ්කමකාසි්්ැ් ්සිවහ්ැතිහ්හනත් හැ්සම්හෙහන්කමුතතසිහම්්දන්

OTAC් ්කහ්සම්හෙහන් ෙග්ක්්ිසිහ්් ්කහ්සර ම්හ්ක්ගහ්ෙතහ.් 

5.1.4්්්ැ් ව් කන්ස තකඅ් ෙග්ක්්ිසිහ්් ්කහ්ෙ ො ැනව්පදන්කමුතතසිෙහ ම්සිවහ්ැත්මහ්ෙ  ර්හනත්O්

සම්හෙහන් දා්තත ්ගැැ ම්ෙ ොිැක.්  

5.1.5්්්ැ් ෙ ්හස් ් හහ්තමි්සිවහ්ැත්ිහ්ෙ  ර්හනතම් කන් දා්සයිෙරව ්්ති ව්සි්දහය ්ග ෙද ්ව ම් දම ්

 දා්සයිෙර  ් ්්ති කය්හමවකම්කව්ෙිත්සිව්ව් වහම්දැිහ්ිැක.්එෙ න ්ි හැ්ත ම්සිවහ්ැතවහ්ෙ  ර්හනත්හ්

සම්හෙහන්සයිත ්හ්ක ්ිැප් දා්ි්ම ම්හ,්සමණ්්ි ම්ගැැ ්ිම් දා්තත ් ්ම්ගැැ ්සපිම් ්මම්දන් තම ්

ස මවන්ෙව සි්පතෙය් යනහ්්ැ් ව්සතහ.  

5.1.6්්කමකාසි්්ැ් ව්ිැ්්ෙව ත්්ැ් වකම් හත්සිවහ්ැත්හ්ෙ  ර්හනත් හපන් දා්තත ්ගැැෙයම්තවන ්නි්න්

ගමසිතව ම්  ව් දා්තත ්ගැැෙය්ගමසිත්ව ම්හමත්ව ් හ්්එ ් ද ් දම ්කි ම්ි්්ෙ .්  

5.1.7්්සිවහ්ැතහහ්ෙ  ර්හනති්සම්හහ් කන් දා්තත ්ගැැෙයම්එ ්හනත්්හ් කන්ස තක් ්කිය්ිේකමර හ්

්ැ් ව්්දන්සිව්්ක් හමැ්සරිිහ්ෙ .්එෙස්්්ැ් ව්්දන්සිව්්ක් ් ් ් දා්ි්ත ම්් වසම ්ිම්සරිිහ් දා්

ි්ක ම්හ්ෙ ස්කමුතතසිහම්ිම්්ැම්තවන.් 

5.1.8්්කමුතහ්ෙිත්සිවහ්ැත ර්හ්ෙ  ර්හනතරහ්ැ්් වතව්කහමෙ ොපත ්ෙිත්ද්සු ්ෙිත්සිවහ්ැත්ිහ්ෙ  ර්හනත්්ෙහස්

දන් දා්ි්  ම්වත්ෙ ොක ්සසම්කමුතහ් ැනක ්ෙිත්කමුතහම්ිමස්දනක ්තම්දනකයව ම්කමුතතසිහම්්දන්

්ැ් ව්වගපවෙතහම්්වම්තතෙ ොකඅ්ෙතහ.්  

5.1.9්්සිවහ්ැත්මහ්ෙ  ර්හනතරපන්කමුතත්සම්හම්ක්් ්මගහ්ිැප් දා්ි්ක ම්හ්ස ම්පතෙය් ර්් යනහ්්ැ් ව්සත්

ව ් හ්්කමුතතසිහමම් දා් ්ම්ගහ්ිැැෙැ් දමඅ්ස මව්දැවම්ත න.  



5.2්්ෙවඅප්කමෙත්සපිම්සම්හහ 

5.2.1්්කමුතහ්ව ්ං්වනෙන්ෙ ොව ්ම්්ෙේත්සම්හහනම්ත ්ැ්ව ් හ්්POS්POS්මරි  හැ්සසහ ් ෙවඅප්

සි්ම හන් කන්ත ්ැ්කමුතහ්ාඩග ්දහ.්ෙකෙස්්හවත්   ්ෙිත්ෙි්තවැ් හ්කමුතහ්ි් නැෙ ්ත්පතෙය් යනහ්

්ැ් ව්සි්ෙවඅප්සි්ම හ්සතෙ .්කමුතහ්සම්හම්ක ්ිැැෙැ් ව්කව්දනක් ් ් ් ෙග්ක්ිම්්මජකමත හ්

ග ෙද ්සපිම්ත ්ැ්ව ් හ්්වමසජ හ්වරෙහන් ෙත්ිමෙහතජ ්ගැැ ්සපිම්කමුතහ්සම්හම්පත ම්්්් ්මෙද ්

ෙ ො ැෙද.්හය්ෙවඅප්සි්ම ් කන්දනක් ් ් ්සමණ්්ි ම්ගැැය්ෙිත්ෙව ත්ති කය්සපිම් දම ්ෙවඅප්සි්ම හ්

 කන්  හ්්ගමසිතවැ් හ්පතෙය්ිැපහමව්දහ.  

5.2.2්්ත්ැ ක්ාහව්ැ්ෙ ස්කමුතහ්ස ත්ක් ් වසි්මෙ ්එහ්ෙවඅප්සි්ම හනස්සම්හම්පත ම්දන්ිැපහමව්

 තසාවම්නෙද.්එ ්ග ෙද ්සපිම්කමුතහ්සැතතහ්ක්්ගැැ ම්කමුතත්සිහම්්දන්්ැ් ්න්ක් ්  හදසි්ම හ්  හම්

්ාත ැ්ක ්ෙතහ.් 

5.2.3්්ෙවඅප්සි්ම හනස්කමුතහ්සම්හෙහන්ෙගක ැ්දනපතෙ න්  තිව්ීම් දමඅව් ්මෙද ්්පිය්සමි ් හ්

කමුතතසිහමෙක් තස ්හ්ම්එස්හ මම් යන්ාමතහ් ්මගහ්ෙතහ.්සම මනහ ්හතවහනසම්්ැ් ව්්දන්

කමුතතසිහනිම්් ිය්සමිෙ ස්ාමතත් ්මෙද ්ෙ ො ැෙද.්ෙකෙස්්  ත්්ැ් ෙවස්හස් ් හහ්තමි්්ැ් ව්

්දන්න්්හ්ක් ් ් ්  හ්්ගමසිතවකම්හමතව්ාමතත් ්මිහ්ිැක.  

5.2.4්්්ැ් ව් කන්ෙහත්මගත් වසි්මවනසම්එකට්ව ්තමි්්ෙෙකත් ්ක්්ෙිත්න්ක් ්ද තය් ්ක්්ෙිත්

 නහරජම ්ග ෙද ්සපිම්ති කය් ්ම්ෙද ්දන් හ්්එ ් වසි්මවනසම්කමුතතසිහමෙක් තස ්් ිය්සමි ්

 හ්ෙ ොෙහොද ්්ව්හි/දහ්්දන්ාඩගහ්ෙතහ.්එවන්ග ෙද ්සය්නබෙහන්දන්ව ් ැ්්ිකහම්සපිම්කමුතතසිහම්

සි් දමඅ්ෙවඅප්සි්ම හ්වගපවෙත් හ්්හහන්්දන්එ ්ග ෙද වම් දම ් දා්්ැ් ව්ෙවහ්ාහ්හ්ෙතහ.්ෙය්පදන්

කි්ැ්සපිම්වගක ්්ැ් ව්්දන්සම්ග ්ෙ ො ැෙද.  

5.2.5්්ෙවඅප්සි්ම ් කන්කමුතහ්ාඩගැැ ්ි් නැෙ ්ත්පත ම් දම ව්පදන්වගක ැ්්ැ් ව්්දන්්ම්ග ්ෙ ො ැෙද. 

5.2.6්්සමණ්්ෙිත්ෙස්වම්ි ම්ගැැ ැ්සි්ත ව්එහ් ැවහ් ව ්ං්පත ්හ ්ෙව ්ෙව  ්දනව ්ග ෙද ්ෙදකප.්

 දා්තත ්කමුතහම්්ැ්්පත ්දනවනෙන්( දමඅ් ව ්ං්පතෙය්ගමසිත්තවන ය,්එහ් හ්ක්්ගැැෙ න්ත ව)් දමඅ්

ෙවඅප්සි්ම හනෙගන් දා්තත ්්ැ් ව්ෙවහ් ැලි්ත වහ.් දමඅ් ද ්ි ්30ැ්දත හ්්ැ් ්කි ම්්ැ්්

ෙ ොහන ය්කමුතතසිහම්්දන්ෙවඅප්සි්ම හ් කන් ්මෙද ්්හ්්සිහ්්සමිෙ ස්ාමතහැද්සසහව්ේව්්ැ් වම්

දැ යිහ්ෙතහ.් 

5.2.7්්ෙවඅප්සි්ම හනසම්කමුතහ්සම්හෙහන්දනව ්ග ෙද ව ්වන මක ්කි ම්ි්්ෙ .්හ ්කමුතහ්ිම්සය්නබ්

ක්්දන්කි ම්හ මෙක් ෙ ැ්කියව්න් දා්දමෙ ම් වරිය්ති කය්(sweep්in්sweep්out්facility)්ෙත්්

දැ යම පන්සැකසම්දන් වසි්මවකම්ිැ්්ෙවඅප්සි්ම හකම්දනව ්ග ෙද වැ්සපිම් වරිහp්ි්t ම්වත් දා්

කමුතහම්සය්නබ්කිෙ ස්ෙ ො ැන ය්කමුතහ්ිම්සය්නබ් ෙ ැ්කියව ්්ස කිහ්ෙිත්ෙවන්ෙවන්

වරෙහන දා්නල ද,්එවන් වසි්මවකම්එ ්ග ෙද ව්දනපත ්සපිම්්ැ් ව්්දන්්්් ්මෙද ්ෙ ො ැෙද.  

5.2.8්්්ැ් වම්හ ්හස් ් හහ්තමි්කමුතහ්සම්හම්පතෙය්ස මව්ස ම්කඅිැප් හ්්කමුතතසිහමම්හය්ෙවඅප්

සි්ම හකම්හ ්කමුතහ්සම්හෙහන්ග ෙද ්ක ්ිැැෙැ්එ ්ස මව්දැවම්ත න.  



 

 

06.්්්ෙෙරහකම්කමුතහ්සම්හහ  

කමුතහ්්ෙෙර්ෙවඅප්සි්ම හනස්සම්හම්ක ්ිැප් හ්,්සම්හම්පතෙය්ස මව්්ස හ්තම  ්ෙදතමරහෙයනතව් කන්

සරෙෙරක්්දන්ස මවම්ව්ම්්ි ් ය,්කමුතතසිහම්්දන්ෙසපිම් වරිහ ්   ැනහ්්ස හ්තම  ්ෙදතමරහෙයනතව්

 කන් ්ම්ගහ්ෙත් හ්්්ස හ්තම  ්ැන්ිම්ේං මද්ව ම්එකටවද්කමෙත්ක ්ෙතහ.  

07.්්කමුතහැ් ්මගැැ ්සපිම් න කය් ැු ්  

රිත්ි් ්කම් ි්්ැ් ෙ ්ේං මද්ව ම්  ල ව් දම ් න කය්ස ්නෙ  ම්කමුතහැ්දැමහ්සි/ෙිත්සම්හ්ක ්ිැක.්

ක ම ිරව්ස්ෙරතබ හ්ව ්රිතක් ්කම් ිම්්ැ් ෙ ්ේං මද්ව ්සපින්කමෙත්සපිම්ත ්ැ්කමුතහ්සම්හම්පත ම්

කමුතතසිහමම් වස්්සි්ෙ .්රිත  ්් ්කම් ිම්්ැ් ෙ ්ේං මද්සි/ෙිත් මරෙගතතෙෙර්ව ම් දම ව්කමුතතසිහම්හය්

 වසි්මවකම්කමුතහ්දැත ම්සි/ෙිත්සම්හහම් න කය්ෙ ො ද්ෙිොත්හි/දහ්්දන්එ ් වසි්මෙ ම ්කමුතහ් ව ්ං්

පත ම්ෙිත්්ැ් ව්ෙවහ්සම්්ම ම්කමෙත්ක ්ෙතහ.  

08.්්්ෙෙර් දා්ෙකකහනෙගන්ග ෙද ්පත ්  

8.1්්රිතර් ්කම්ිාහ ්ිැ්්ෙව ත් දා්ෙකකහනෙගන්දනක් ් ් ්ග ෙද ්කි ම්ි්්වනෙන්්ැ් ව්්දන්

න්්හ්ක් ් ් ්්ස හ්  තමහහනම්  ව්රිතත් ්කම්ිාහ ්ෙවහ් ැවහ්තමවරහ හ්පතෙ න්ත වහ. 

8.2්්්ැ් ව්්දන්එැ්එැ් දා්ෙකක්සපිම්තවතවමෙග ්හ ්්ස හ්  තමහහනම්  ව්දහය ්්ෙෙර් දා්

ෙකකහනෙගන්දනව ්ග ෙද ් දමඅ් දා්ි්්පතෙය්ෙකකහ්ෙවහ්තමවරහ හ්ක් ් ැෙද.්එෙස්්දනව ්දහය්

ග ෙද ්ව ම්තමවරහ හ්ව ් දා්ිර ම්හම්  ව්තමවරහ ්සමබකහැද්එකත්ෙ . 

09.්්කමුතෙහස්කම හ්් තක ් 

ත ය ්කමුතහැ්ව ්ං්වනෙන්එස් ි්හ් ෙමමහ්කා්් ත්කෙය්ි හ්සි/ෙිත්කි ් තසාව ්ි හ්දැවම්ත න.්

කමුතහ් යත්පතෙය්ැමේ්හමව්හ්5.04්වගනනෙන්දැවම්දන්තමි්දනෙ . 

10.්්කමුතහ්්ැ් ව්සත්ෙෙතඅප  

කමුතහ්සය ්්මකම ්්ැ් ව්සත්ෙෙත ැ්ව ් හ්්්ැ් ව්්ා මදන ්ත ය ් වසි්මවකම්පදන්ෙකොනමදහපන්

ෙහෝව්කා ින්එහ්්ැ් ව්ෙවහ් ැවහ් ්ම්ම ම්කමුතතසිහම්්ැමදු.  

11.්්ගමසිත්සි් හපතය 

11.1්්කමුතහ්ස ත්පතෙයම්්ැ් ෙ ්්ාත ් හ්සය්නබ්කෙය්ගමසිතවැ්ෙගක ම්කමුතතසිහ්එකට්්හ්ෙතහ.  

11.2්්කමුතහ්සම්හමපත ්ෙව ෙවන්වමර්ක්ගමසිතවැ් හ්ව ් හ්්කමුතතස හම්ෙවහ්්ැ් ව්්දන්දැ ය්ෙද ්තමි්

 දමඅ් දා්ි්එ ම්හ්කි ම්ි්්ෙ . 



11.3්්කමුතහ්සමණ්්ිව මි්ෙස්වමවැ් කන්්ෙෙර්්මකම්හැකෙයම්ීම් දම ්තමි්්්ගමසිත්කුතතසිහමෙක්කැ ම්

ි්්ෙ . 

 11.4්්ක ම ිරව්තවන ් හ්ැ්  හනම්  ව්කමුතහ්ිම්සය්නබ් ෙ  ත්ගමසිතද්්ැ් ව්්දන්කමුතත්සිහමෙක්

කි ම්ි්්ක් ් ැෙද. 

11.5්්්ැ් ව්්දන්න්්හ්ක් ් ් ්  තමහහම්  ව්කමුතතසිහමෙගන්තමි්්්ගමසිත් හක්්ගන ් හ්්එ ්

 දමඅ්ගමසිත්කමුතතසිහමෙක්කි ම්ි්්ක් ් ැෙද.්ෙ  ්ගමසිතව්හැතැා්ගමසිතව ම්  හ්ව්්ැ් ව්්දන් හක්්

ගන ම්ගමසිතවප. 

11.6්්කමුතතසිහමෙක්්ාත ්තමි්්ැ් ව්්දන්සතහ ්  හ්්ෙස්වමවන්සපිම් දමඅ්ගමසිත් හක්්ගැැෙය් යනහ්

්ැ් ව්සතව ් හ්,්එ ්ගමසිත්කමුතතසිහමෙක්කි ම්ි්්ෙ .  

11.7්්්ැ් ව්්දන්ාම   ්ත ය ්ගමසිත් ිපත ැ්ෙිත්වතපත ැ්්ැ් ෙ ් ් හහ්තමි්ත ය ් වසි්මවකම් ැවහ්

්වතක්ගැැ ම්ෙිත්ස ම්පත ම්්ැ් වම්ිැපහමව්දහ.  

11.8්්ෙත ්වා,්ඩසා,්ගයසි්සි්රිතක් ්කමෙ ්්නබ ්ා්හයිා් කන් ්මෙද ්එවැස්ෙස්වමවන්දහා ්තමි්්්

ගමසිතවකම්හමත්ව ් හ්,්එ ්ගමසිතව්්ැ් ව්්දන්න්්හ්ක් ් ් ්  තමහහකම්හමතව්කමුතතසිහමෙක්

කි ම්ි්්ෙ . 

11.9්්කමුතහ්සම්හෙහන්ංවන්නක තත්ෙවනක්ගන ම් වසි්මවකම,්ේෙව ෙවන්  හ්්ගමසිතවැ්( දමඅ්ෙ ් ය්

ත ්ැ)්ෙගක ම්කමුතතසිහමම්දනව ්දන් හ්්එහද්කමුතතසිහමෙක්කි ම්ි්්ව ්දහ.්කමුතතසිහම්්දන්

ංවන්නක තහැ්ි ම්ගැැෙ න්ත ව් ැවහ්එහ් ව ්ං්ක් ් වසි්මවකම,් දමඅ්ෙවඅප්තහහ ෙන්ි් නතතන්ව ම්

  ව්කමුතතසිහම්ෙවහ් දා්තත ් ්ම්ම ැ්දනෙව ය,්එ ් ද ් දමඅ්ෙවඅප්සි්ම හ්්දන්්ැ් ව්ෙවහ්්ැ්්

පතෙ න්ත ව්සි්කමුතතසිහම්්දන්්ැ් ව්ෙවහ්ක් ් ් ්්ලහ්්ාත ් ැලි්ත ව,් ව ්ං්පත ්ිම්සය්නබ්

දහය්ගමසිත් හක්්ගැැෙ න්  තිව්කි ්ෙවහ්්ැ්්ෙකෙර.  

11.10්්ෙවඅප්සි්ම ් කන්ග ෙද ්පතෙයම්හහන්්දන් හක්්ග ් ් ්ත ය ් අක්/ෙකොිසි් දා්සි/ෙිත්ගමසිත්

්ැ් ෙ ්හස් ් හහ්තමි්කමුතතසිහමෙක්කි ම්ි්්ක ්ිැක.  

12්්ස ිිමසම්පතය 

12.1්්කමුතහ් සි්ම ගහක ැ්ෙිත්ෙසෝකය්පත ැ්ාඩ්පව්වගනන් ්ක් 18.1්ිම් 18.2්ස්දැවම්දන්තමි,්

කමුතතසිහම්්දන්්ැ් ව්ෙවහ්්සද්දැ යම ැ්ක්්දන් වසි්මවකම්ිැ්,්කමුතහ්හය්ෙවඅප්සි්ම හක්සම්හම්පත ්

 කන් ්මෙද ් ් ්් ිය්මද තහ්ෙිත්ෙගකය්්ායයතහැ,්එස්දැවම්දන් දමඅ් ද ්සපිම්කමුතහ්සම්හම්ක්්

දන්්වම්සරිිහ්සමබකහැ/සමැ්හැ්ෙ ස්ස ක ් ැෙද.්කමුතහ්සම්හෙහස්ව් සක්්වැ්දත ය්එහ්හි ක්්

ෙතනක ්කමුතතසිහම්සත්වගක ැ්ෙ .  

12.2  ් ිය්මද තහ්හ ෙවන්ෙ  ්වමැෙන්ාණ්ෙන්දැවම්දතෙත්හයපද/දහය ් දමඅ් වස් ත්කමෙත්සපිම්

( දම:-්්්බ්ෙිතමා්ගමසිත්සි්ෙව ත්ගමසිත)්ෙවඅප්සි්ම හකම්කමුතතසිහම්්දන්කමුතහ්සම්හහ් කන්ක් ්



 ් ්ෙගකයහ.්කමුතෙහස් ්කහ්දත ත්එවැස්් ිය්මද තහක්කමුතතසිහමෙක් තස ්දත ත්ෙ  ය,්එහ්එ ්

ග ෙද ෙවස්වගක ්කමුතතසිහම්සත්ව ්්වම්්ැ් ව්ිම්කමුතතසිහම් හ්්සමැ්හැ්ව ් හ්්එ ්ග ෙද ව්

 කන්කමුතතසිහම් දමඅ්ෙවඅප්සි්ම ෙහන් ්මගත්සමණ්්ිම්ෙස්වම්සද් කම්ෙහන් ැලි්්වම්ෙිත්එ ්සමණ්්ිම්

ෙස්වම් කන්කමුතතසිහම්සයි කම්තත්වනෙනද්හන ්ාඩ්පව්්ැ් ව්්දන්පදඳ්වගක ැ්ද් ්ෙ ො ැෙද.  

12.3  කමුතහ්සම්හෙහන්දනක් ් ් ්දහය ්ග ෙද ්කිය්ි්කකමරහැ්ිම/ෙිත්ෙකන්තන්්්ෙස්වමව්(SMS)් කන්

කමුතතසිහම්ෙවහ්දැ ය්ෙද ් ැෙද.්ෙකන්තන්්්ෙස්වමව් කන්හ මම් ැලි්ග ෙද වැ්සය්නබෙහන්

කමුතතසිහම්එකට්ෙ ොවනෙන් ය්එ ්ෙකන්තන්්හ් ැලි්ෙ ොෙිොෙත්දම්තැහ් 48ැ්දත හ්කමුතතසිහම්්දන්

්ැ් ව්දැ වත්ක ්ෙත් හ්්කිය්ි්්කමර හැ් මරගෙහන් ැලි්ග ෙද ්්සිහ්හැ්ිම්කමුතතසිහම්එකට්

ෙ ොවනෙන් ය්එ ්කිය්ිිකමර හ්ජ  හ්ක ්ි ෙන්දම්ි 2්0ැ්දත හම්ේාඩ්පව්්ැ් ව්දැ වත්ක ්ෙතහ.්

එෙස්්දැ ය්ම ැ්දනෙ ොක් ්සය ් වසි්මවකම ්කිය් ැමිකහම්සි්කිය්ි්දකමර්දතය්දහය ්සමින්සවැ්ි්්වම්

්ැ් ව්්දන්වමිම්ග ් ැෙද.්කිය්ි් කමර ෙහස්සපින්ග ෙද වැ්සය්නබෙහන්හ ම්එකට්ෙ ොව ්්ව්සද්තමි්

්ැ් ව්ෙවහ්දැ ය්මෙ න්ත ව්එ කන්ර්මවම්තත්කමුතතසිහම්ෙව ෙවන්වමනිෙ හ්වරෙහන්සමබම්්හැ්

්ාපත ් ෙදසම්්ැ් ව් ව්කව්කමෙත්ක් ්දහ.්්ැ් ව්්දන්ේසපිම්ාහව්්ගැැෙ න්ත ව,්එ ්ග ෙද ව්

සවැ්ිව්දනු්ග ෙද වැ්්වම්හිහි්හවෙිොත,්්ැ් ව්්දන්ේාඩ්පව් දමඅ්් ිය්මද ්තෙහස්ාමතහැ්ෙිත්

ෙගකය්්ායය්තෙහස්ාමතහැ්ෙිත්ස ග,්ේ්ව්කමුතතසිහම්ෙවහ්දැ යෙද ් ැෙද.  

12.4  හයපද්ග ෙද වැ් ව ්ං්පතෙයම්ෙිත්ි්ිනවරහ හ්පතෙයම්ෙිත්ස ිි්තසම්ක් ් ද්ග ෙද වැ්ි් නවරහ හ්

පතෙ න් ැවහ් දා් ්මගැැෙයම්ෙිත්දන්හ්ිැප්ිව මි්  මසහන්සපිම්කමුතතසිහම්වගපව්ෙතහ.්  

13.්්කමුතහ් ගි්පත /ි්්නැෙ ්ත්පත ් 

හයපද්ෙවඅප්සි්ම හැ් කන්කමුතහ්ාඩගන ම්්වම්පදඳ්වගක ැ්්ැ් ව්්දන් ්ම්ෙ ොෙද ් හ්්හය්ෙවඅප්

සි්ම හැ් කන්කමුතහ්ාඩගැැ ්ි්්නැෙ ්ත්පතෙය්වගක ද්්ැ් ව්්දන්ද්ි්ෙ ො ැෙද. 

14.්්  ්සි්්ා හ්ෙව සි්පත  

කමුතතසිහම්්දන්හ ්  ්ෙිත්්ා හ්ෙව සි්ක්නෙන් ය්හි/දහ්ේ්ව්්ැ් ෙ ්කමුතත්  හ්සි්ම හ්ෙවහ්

්ලහව්දැ යිහ්ෙතහ. 

15.්සමණ්්ිම්ෙස්වමව ්ං්මත ක්ව  

කමුතහ්සම්හම්ක්ින්ෙවඅප්සි්ම හැ් කන්ක් ් ් ්ග ෙද ්ව ම්දනව ්සමණ්්සම්්මෙය්ි්  මදහන,්සමණ්්

ෙග ්ත්සම්්ෙ ොම ,්ෙදත ්සසහ්සමණ්් ්මම ්දතය්ෙවඅප්සමණ්,්වගකය්සිනක්ිම්ෙස්වමවන්සපිම්්ැ් ව්වග්

පහ ්ෙ ො ැෙද.කමුතත්ති ක ්හ ්කමුතතසිහනිම්සමණ්්ිම්ෙස්වම් ්ම්ගැැ ්සපිම්්ැ් ව්්දන් ්මම්දන්

ති ක ැ්්වත්එෙස්් ්ම්ගන ම්සමණ්්ිම්ෙස්වම්සපිම්පදඳ්තකම්හක්වගක ැ්ෙිත්එ ්සමණ්්ිම්ෙස්වමවනස්

හතවහ,්ි්් ම්හ්ෙිත්සම්ම ්ා්්ප්සෙහතජ හැ්්ැ් ව්්දන්දන්ෙ ොක් ්්වත්කමුතතසිහම්්දන් වේතබ්

ක්ගහ්ෙතහ.එවන්සමණ්්ිම්ෙස්වම්සය්නබ්හය්ිේතනැෙ ්ත්පත ැ්දත ය්එහ් දමඅ්වමනජ්සි්ම හ්ස ග්සය හ්

ක්ගහ්ෙතහ.්කමුතතසිහ ්්දන්ත ය ්ස ිි්කසම්පත ැ්සය්නබව්්ැ් ව්ෙවහ්දනවින්වනි් ද ැ්්ායය්ක ්

නල ද,් දමඅ්ස ිි්මසම්පත ්සය්නබව්කමුතතසිහම්සතව ්්ැය ්්වත්ෙ ොෙ . 



16.්වගකය්සෙර්බ හ් 

16.1්තිහ්දනකය්සය්නබෙහන්සධෙව්ෙිත්වැ්මකකම්ෙහන්දනව  තමි්ෙිත්  මස්සය්නබෙහන්්ැ් ව්පදඳ්

 ේපන්කමුතතසිහමම්වගපහ ්ෙ ො ැෙද.  

 )්හය්ෙවඅප්සි්ම හපන් ්ම්ගන ්ත ය ්සමණ්හක/ෙස්වමවක්දන්ෙදත හැ  

ත)්හය් ෙග හ ්ෙිත්ෙවඅප්සි්ම හැ් කන්කමුතහ්සම්්ගැැ ්ිමනැෙ ්ත්පත ැ ්

ද)්ත ය ්තමත ක්ජම හක,්සිවහ්ැතකහ්ෙ  ර්හනත්හ්ක්සි/ෙිත්(POS)්මරි  හැ්සසහ්සි්ම හක්දන්හනත්ව්ව ්

දනව ් ැ්්ිකහම 

ඈ)්කමුතතසිහම්ිැ්්ෙව ත් ෙග ෙහ ්්දන්ග ෙද ව ම් දම ව්්ැ් ව්ෙවහ් ්මෙද ් තෙදසි  

්)්ත ය ් ෙග ෙහ ්්දන්කමුතහ් ැවහ්සම්්ෙද ්ෙ ස්ක් ් ් ්ත ය ්ි්දකමරහැ්ෙිත්එවැස්ි්Pකමරහැ්ිම්

සය්නබෙහන්දනක් ්ත ය ්ැම හ්හමවැ. 

ී)්්ැ් ව්්දන්තත්ක් ් ද්ස බමමෙහ ්ිැ්්ෙව ත් ෙග ෙහ ම්කමුතතසිහම්්දන්හ ්කමුතහ්සම්ම .්  

 )්්ැ් ව්්දන්හ න්සත් යනන්ැම  ්හමත ක්ක්ින,්්ැ් ව්්දන්ෙිත්්ැ් ෙ ්සෙහතෝහෙහ ්්දන්කමුතෙහස්

 ි්ෙහස්සපින්කා්් ත්කෙය්ි හම්ෙත්්කමුතහ්්ැ් ව්ෙවහ් තතත්ක්ගැැ  

ඌ)්්ැ් ව්්දන්හ න්සත් යනන්ැම්හමත ක්ක්ින්කමුතහ් ව ්ං්පත ්ෙිත් වස්්පත  

එ)්්ැ් ව්්දන්හ න්සත් යනන්ැම්හමත ක්ක්ින්කමුතහ්සම්හහ්සපිම් ්මම්දන්ස මවන්ෙව සි්පත ් 

ෙ)්්ැ් ව්්දන් ැවහ්කමුතහ්සම්ෙද ්ෙ සම්ක් ් ් ්්ාත ැ්ෙිත්හය්ෙවඅප්සි්ම හැ් කන්කමුතහ්

ිිනැෙර්ත්පත ්ත්න්කමුතතසිහමෙක්කරන ම හම්දනව ්ිමසහ 

හ)්19්ව ්ෙකොමස්ිම්සය්නබව්ත ය ්්සිහ්හක්දන්හිැප්ත ය ් වි්වකමරහැ,් වසරෙෙරහැ,්ෙදත හැ්ෙිත්

ිි දෙදතරහැ් 

ත)්ත ය ්ෙි්තවැ් හ්දනව ්ගමසිත්ව ් ික ැ්  

16.2්්සනසෙ ද ්සි්්්බ්ෙස්වම්සැ ස ්තිහ්තනව ්තමරරකහ්ෙස්වම්සතහන න්ිම/ෙිත්තනව ්තමරරකහ්ෙස්වම්

සතහන නෙක්ෙකොනත්මහතකිවන් මරගෙහන්දනව ් හ්්හහන්සපිම්එ ්තනව ්තමරරකහ්ෙස්වම්සතහන න්ෙිත්

්ැ් ව් කන්දහය්ෙගකය්දනක්ය.්කමුතතසිහන්්දන්සම්හමක් ් ් ්එවැස්ෙස්වමවන්සපිම්ව ්ාමවැෙහස්

වගක ්කමුතතසිහම්සත්ෙ .් දමඅ්ෙස්වමවන්සපිම් වරිහ ්සිහ්ිැප් තම ෙහන් ්ම්ම ම්්ැ් ව්කමෙත්ක් ් හ්්

කම හ,්න්්සි්ි්සෙෙරහ්  ව්එ ්ෙස්වම්සපිම්සිහ් ්ම්ම ම්ෙ ොිැප්ව දහ.්තනව ්තමරරකහ්ෙස්වම්සතහන න්

්දන්ෙහතජ ම්ක්  ් ්ිම/ෙිත් ය්ක් ් ් ්්ැ ්,්ෛවෙහ ්ිම/ෙිත්ැන හ් වධරනහෙ මන්එ ්තනව ්

තමරරකහ්ෙස්වම්සතහන න්ෙිත්හහන්ිම්  ්ෙබ්ෙකොනත්ම්තකිවන්හමෙත්දන ්ෙස්වකයන්ෙ ොව ් හ්,්එ්ැ්න්

එ ්ෙස්වමවන්තැවන ,්සම්හහම්ගැැ ,්ැම හමවම් ැ්ක ,්ි්  මදෙදත හන්ෙිත්ෙවමෙන්ි් නත හන්සපිම්හහන්වගපහ ්



ෙ ො ැෙද.්්ිහ්සපින්තමරරවහනෙගන්දනව ්   ් කම්ෙන්ෙිත්ෙස්වම්සැකස කම්ෙිත්සතහ ් ද්ෙස්වමවන්

සම්හහම්ෙිත්දනව ්ි්ි දෙදතරහනම්්ැ් ව්්දන්වගපහ ්ෙ ො ැෙද. 

 

 

17.්්ෙහෝති්  මව්්හ්පත ් 

ෙ  ්17ව ්ාන්ෙහස්්ිමහම්සපින්ක්්දන්තකම්හම්ැන හ්වරෙහන් ්ම්ම්දන්ස මව්දැවම්කමුතතසිහම්ිම්

්ැ් ව් හ්්දන්දහය ්ග ෙද ්්සිහ්්්ිසිහකසමවෙහන්ෙතව්ත්ැ ම්පත ම්්ැ් ව්්ැමදු.්එෙස්්හවත,්

කමුතතසිහම්්දන්කමුතතසිහම්ිම/ෙිත්කිය්සය්නබ්ෙහෝති්තිහ්සපින් හ්ෙවහ් ්ම්ම ම්ෙ යන්්ැ් ව්

ෙවහ්් හ්තව් ් ැෙද. 

17.1 ත ය ්්ැ් වැ්ෙිත් ාහක්තහහ හැ,්ෙිත්්හ්ෙහෝති්කමරහම්රහ,්ෙිත්ෙගකය්තැිැ්ිම ්ග ෙද කිවන්

ා්්ප්්හ්ෙහෝති්ිම්දතහ්තම  හ්ක්  ් ්ෙතොන්ෙස්වම්සතහන නම;  

17.2  ්ැ් ව්ෙව ෙවන්තතක්්දන්සතහ ්ෙිත්ෙහතජ ම්ක් ් ද්ත ය ්් බමමෙහ ්ෙිත්ෙ  ්ක්  ම්ෙිත්කි ම්

සය්නබ්්ැ් ව්සත් යනන්තව් ් ැ්්තැවිය ම්ෙහ ්ෙිත්ිහාකිව ්ෙිත් ත්ිහාකිව ;  

17.3  ්ිසියසමවහ්ා්්ප්ෙස්වෙන්සෙත්්ැ් ෙවස්ෙිත්ේිම්සය්නබ්ෙව ත්තහහ හක්ත ය ්සෙහතෝහෙහ ්ෙිත්

ෙකොනත්ම.තකිව ්ෙිත්ෙස්වම්සතහනෙ  ; 

17.4  ත ය ්තම  ්ෙිත්සහම  ් අකමමහකම;  

17.5  රිත්් ්කමෙ ්තවත ම්ැනහම් දමඅ්කමෙත්සපිම් වස්් ත්ත ය ් ෙග ෙහ ම් 

17.6්්වමනජ්කමෙත්සපිම්්ැ් ව්ිම්සය්නබ්ක්දන ්ත ය ්තහහ හැ,්කමරහම හැ්ෙිත්රමාමවැ්  

17.7්්MasterCard්ජමතහකනහ්්ස මග ්ෙිත්ීම්  ්ෙඅහ්ත ය ්ස මග ැ්ෙිත්MasterCard්ජමතහ්නහ්්ස මගෙ ස්

 ් හහ්තමි්තතක් ්ත ය ්ස මග ැ්ෙිත්තමරරවහැ  

17.8්්Cargills්Ceylon,්CT්Holdings්ිම/ෙිත්කමකාසි්ස ිහ්ිම්සය්නබ්ත ය ්ස මග ැ  

18.්් සි්ම ගහ්ු්කමුතත්සපිම්වගක ්  

18.1්්කමුතහැ් සි්ම ගහහවෙිොත්ෙිත්ෙසෝකය්ක් ් ැලවෙිොත්විම ්ේා්්දව්කමුතතසිහම්්දන්රිතස් ්කමව්

ත ්ැම.හමත ක්ව ්කමකාසි්්ැ් ්න්ක් ්  හ්සි්ම හ්ෙවහ්දැ යිහ්ෙතහ.්එෙස් ්කමුතතසිහම්්දන්එ ්

 සි්ම ගහක ්ෙිත්ෙසෝකය්පත ්ෙිත්දනු්ිිෙෙරෙන්ෙතෝදහ්ෙිත්ැනහ්ැම හ්හමත ක්ක් ්තහහ හ්ෙවහ්තැින්්

ක ්ෙතහ.්්ැ් ්න්ක් ්  හ්සි්ම හ්ෙවහ් දමඅ් සි්ම ගහක ්ෙිත්ෙසෝකයපත ්ා්්ප්දැ ය්ෙද ති්කමුතහ්

සම්හම්ක්ින්ෙකේ ්ග ෙද ්සපිම්දහය්වගක ්කමුතතසිහම්සත්ෙ .්  



කමුතහ් සි්ම ගහක ්ා්්ප්න්ක් හ්හසිෙස්්දැ යම ම්කමුතතසිහමම්ිැප් හ්්්න්  තිව්කමුතහ්

 සි්ම ගහක ්හිහි්ක්ින්සි්කමුතනන්දනක් ් හපතය්ි්්නැෙ ්ත්ක්ින්(නෙද ය්ත ්ැ)්ක් ් ් ්

ිහිය්ි්හකමරහක්ාමතහැ්්ැ් ්න්ක් ්  දසි්ම හ්ෙවහ් ්ම්ිහ්ෙතහ.්එෙ න ් තසන්ක් ් ද,්ෙතෝදහ්ෙිත්

ැනහ්ැම්ිහමත ක්ක් ්තහහ හ්ෙවහ්ක් ් ද්තැිනාෙ ස්ාමතහැද්්ැ් ව්ෙවහ්සම්්ිහ්ෙතහ.්ි්  ම්වත්හිහි්

ක්ගැැ පන්ත ව්්ැ් ව්්දන් දමඅ්කමුතහ්හමවකම්කව් තසමව ්ෙිත් වස්ක් ් ් ් හ්්කි ්

සය්නබෙහන්කමුතතසිහමම්දනව ් ති හමවහනම්්ැ් ව්වගපහ ්ෙ ො ැෙද.්කමුතතසිහම්්දන්රිත්් ්කමව්ත ්

ැම හමත ක්ව ්කමකාසි්්ැ් ්න්ක් ්  හවසි්ම හ්ෙවහ්දැ යම ්දනපත ම්ෙත්් වස්්ෙ ො ත්කමුතත්සම්හහ්

ත්න්කි ම්ි්ු්දහය් දා්ිම්්සම ම්දන්ග ෙද ්දහා ්සපිම්වගක ්කමුතතසිහම්සත්ෙ .්කමුතහැ්

 සි්ම ගහක ,්ෙසෝකය්පත ්ෙිත්තයන්ක ්සය්නබෙහන්දැ ය්ම ැ්ක ්ත ව් ැවහ්එහ්ේෙ ොෙිොෙත ්ි හවද්

එ ් වසි්මෙ ්කමුතහ්තම්කි්පත ්ත්න් දමඅ්ග ෙද ව් ගි්ක ම්ිැපහමව්දහ.්කමුතහැ් සි්ම ගහ්ු්ෙිත්

ෙසෝකය්ක් ් ද්ෙිත්තයන්ු්්ව්කමුතතසිහම්්දන්දැ ය්මෙ න්ත ව්එ ්ෙ ොෙිොෙත ් ැවහ්කමුතහ්ි හවද්

්ැ් ව්්දන්එහ් ව ්ං්ක්්නුෙය්සයබර්්වගක ්කමුතනසිහම්සත්ෙ .්කමුතෙහස්ත්ැ මව්ා්්ප්වගක ්

සය ්ම ්කමුතෙහස්සිකිම්තැවේ ් හ්්එහ්ත්ැ ම්ක්්ගැැ ම් වරිහස්ාහව්්හි/දහ්්දන්ගහ්ෙතහ.් 

18.2්්කමුතහ් සි්ම ගහු,්ෙසෝකය්ක ්ෙිත් වසම්හහැ්දනු්සය ් වසි්මවකම ්්ැ් ව්්දන්එහ් ැවහ් ්ම්

ගැැ ්ිම්සය්නබ් වරිහත්දහය්ාහව්්ගැැ ්සපිම්කමුතතසිහම්්දන්හ ම්සත්ීම් දමඅ්දහය්්සිහ්්්ැ් ව්ෙවහ්

 ්ම්ිහෙතහ. 

18.3්්කමුතහ් සි්ම ගහ්ු් වසි්මවකම්ේා්්ප්MasterCard්ජම හ්දැ වත්පත ්සපිම්ව ්තමතම  ්්හදය්

කමුතතසිහම්්දන්දැමහ්ෙතහ.්  

18.4්්කමුතහැ් සි්ම ගහු්ෙිත්ෙසෝකයක ්මකම්තෙෙරක්කමුතහැ්ස තපත ම්්ැ් ව්්ැම්ෙ ොදු.් ්ම්ෙද ්

ත ය ් ෙෙරක්කමුතහැ්්ැ් ව් කන්න්්හ්ක් ් ් ්ගමසිතවකම්හමතව් ්ම්ෙද ් හ්්එ ්ගමසිතව් දමඅ්

කි ම්ි්්ෙ .්එෙ න ්එ ්තෙෙරක්කමුතහද් ා්කමුතහම් දමඅ්සහ හනම්ිම්ෙකොනෙෙදව ම්හමත්ෙ .  

18.5්් ෙග්ක්්ිසිහක් ්කහ්(PIN)්සි/ෙිත්OTAC්සි/ෙිත්න්ක් ්්ිසිහම් ්කහ්(T-PIN)් සි්ම ගහ්ක ැ,්

ෙසෝකයපත ැ්ෙිත්ෙව ත්තමරරවහකම්  මව්්හ්ක ැ්දනහවෙිොත්විම ්කමුතතසිහම්්දන්්ිහ් 18.1්ිම්18.2්

ෙකොමසි්ව ්දැවම්දන්තමි්්ැ් ව්දැ වත්ක ්ෙතහ.  

19.්් ා ්ත හ්පතය 

කමුතතසිහම්්දන්ෙ  ්ක්  ්හය් වසි්මවක් ා ්ත හ්කඅෙිොත,  

එ ් ා ්ත හ්පත ්සසම්්ැ් ව්ෙවහ්සධෙව්ෙිත්වැ්ම්කම්ෙහන්දනව ්ත ය ්  මසහැ්ෙව ෙවන්වනි්ෙගක ම්

කමුතතසිහමම්දනව ්දහ.  

20.්්කමුතහ් ව ්ං්පත ් 

20.1්්ත ය ් වසි්මවකම්්ලහ්දැ යම ැ්ස කන්කමුතහ් ැවහ්්ැ් ව්ෙවහ් ්ම්ෙදින්එහ් ව ්ං්පතෙය්ිැපහමව්

කමුතතසිහමම්තවන.් 



20.2්්කමුතතසිහම්්දන්කමුතහ් ව ්ං්පත ම් ්ම්ෙද ්්ලහ්දැ යම ්ැම්හමත ක්වනෙන්කමුතහ,්එස් යසක්

නිව්කැරහ ් ෙමන්ෙකොමසි්4කම්කතම්්ැ් ව්ෙවහ් ්ම්මෙ න්ත වහ.්  

20.3්්්ිහ්සපින්ක ්තමි්ිස,්කමුතතසිහමම්ත ්ැ්හ ්කමුතහ් ව ්ං්ක ්ෙ ොිැක.්  

20.4්්කමුතතසිහම්්දන්කමුතහ්් මර්ක ්්වම්දැ ය්ම්නල ද්එෙස්්ෙ ොක්් ැවහ්එ ්කමුතහ්සම්හම්කඅෙිොත,්

එහ් වසම්හහැ්සසම්දනහවද,්්ැ් වම්ෙත්්දැ යම ැ්ක්්නල ද,්එ ්ග ෙද ව්ිම්සය්නබ් හපතය්සපිම්වගක ්

කමුතතසයසහම්සත්ෙ .් 

20.5්්ෙි්තවැ්ෙිත්ෙත්්දැ යම ැ්සසහව්ෙිත්්සහව්ත ය ් වසි්මවකම්්ැ් ෙ ්බර්් ් හහ්තමි්කමුතහ්

 ව ්ං්පත ම්ෙිත්කමුතහ් ැවහ්කැපක ම්ෙිත්ේිම්සය්නබ්ෙව ත්ත ය ්ෙස්වමවැ් වහම්දැ් ම්්ැ් වම්

ිැපහමව්දහ.්කමුතහ් වසන්පත ්ිම්සය්නබෙහන්කමුතත්සිහම්ිම්්ැ් ව් හ්්ක් ෙ ස්සපිනව්නල ද්ෙ  ්

 වසි්මෙ ම්කමුතහ්සම්හම්පත ම්කමුතතසිහමම්දන් යනහ්විම ්ද සන ්දහ.  

20.6්්කමුතතසිහම්්දන්හ ්්ැ් ්කි ් තසාක ම්න්්හ්ක් ් වසි්මෙ ම්එ ්කි ්සපිම්ස ත්ක් ් ද්

කමුතහ්සිවහ්ැත්හව් ව ්ං්ෙ .්කමුතතසිහම්්දන්එ ්් වසි්මෙ ම ්කමුතහ්සම්හහ් වහම,්එ ්කමුතහ්් මර්ක්්

එහ්්ැ් ව්ෙවහ් ැවහ්්ම්්ිහ්ෙතහ.කමුතහ් කන්දනක් ් ද්ග ෙද වැ්එ ් වසි්මව්ව ්ම්කි ම්ි්ක්

ෙ ො ැන ය්එ ් දමඅ්ග ෙද ව්ිම්සය්නබ් දා්ි්  ම්හ්කි ම්ි්්පතෙ න්ත ව්කිෙය්දන්ෙර් හ්කියසිහම්

ෙවහ් ්ම්ෙද ්දහ.් 

20.7්්කමුතහ්කා ින් ව ්ං්පත ම්්ැ් වම්ිැපහමව්දන් හ්්තිහ්සපින් වසි්මවනසම්කමුතහ් ැවහ්සම්්

ම ම්කමුතතසිහමම්දනව ්දහ.  

 )්ක් ෙය්සපින්ෙකොනෙෙද්ිම්සහ හනම්    ්ෙ ොු් වසි්මවකම්  

ත)්්ැ් ව්ිම්සය්නබ්ත ය ්ක්  ැ්ෙිත්වගක ැ්තැිැ්ිම  ද් වසි්මවක්( සයසම හ ්ෙිත්එෙස්්ෙ ොව ) 

ද)්කමුතතසිහම්හයපද්්්ෙකොෙ ොතසමවහකම්තත්හවෙිොත,්එවැස්ැම හමවැ්ෙිත්ේිම්ස ම ්හතවහැ්දනහවෙිොත් 

ඈ)්කමුතතසිහමෙක් සමවහකම්  

්)්කි ැ් තසාව ් වසි්මෙ ම්ෙිත්කිෙ ස්තවතවමගහ්ෙත් ව ් දා්ි්් ම්හ්තවතවමගැැ ම්ෙ ොිැප්ු්

 වසි්මවකම් 

21.්්ස්ෙරතබ ් 

ක ම ුරව්ක් ෙ ස්දන්ෙකොනෙෙද්ෙව සි්පතෙය් යනහ්්ැ් ව්සත්ෙ ්(ෙකොනෙෙද් යනන්දත ත්පත ම,්

ෙව සි්පත ම,්තෙෙර්පත ම්ෙිත්්වත්පත ම).්ෙ ෙ ස්දනව ්ස්ෙරතබ හන්කමුතතසිහමම්තැවස ් කන්ෙිත්

කිය්ි් කමර හ්ස ග්  ්ම්එක ් කන්ෙිත්රිතහ් ්කමව්ත ්ි් කම හ්එැ්ෙිත්එකකම්වැා් වතතත්ස් හමකවක්ත ්

පත ්ත්න්ෙිත්්ැ් ෙවස,්්ැ් ්රමාමෙවස්ෙිත්ස ්ෙවද් ්්ෙහස්දැනක ැ්ෙ ස්ත පතෙ න්ෙිත්දැ යෙද ්

 ැෙද.් දමඅ්ස්ෙරතබ ්් සසහ්ව ්ි ෙහන්ත ව්කමුතතසිහම්්දන්කමුතහ්සම්හම්ක්නෙන් ය්හි/දහ්්දන්



එ ්ස්ෙරතබ ්ාඩගත්්වම්ස ක ් ැෙද.්ස්ෙරතබ ෙහස්දත ත්කිි්ස ග්කමුතතසිහම්එකග්ෙ ොවනෙන ය,්

ස්ෙරතබ ්් සසහ්ව ්ි හම්ෙත්්හ ්කමුතහ්්ැ් ව්ෙවහ් ්ම්ම් ව ්ං්ක ෙතහ.්  

22.්්සෙ ද  

්ැ් ව්්දන්ත ය ්සෙ ද හැ්ෙත්්ෙගහය්හැතය ් කන්සම මනහග්්ා හම්ෙිත් වසන්ව්ම්දැ යම්නේ ්්ා හ්

ෙවහ් ැු ම්ස සිව ්දන් හ්්එෙස්්හැු්ත ් දමඅ්සෙ ද හ්කමුතතසිහම්ෙවහ් ැලි්්වම්ස ක ් ැෙද.  

කමුතත්සිහම්්දන්ත ය ්සෙ ද හැ්ෙත්ෙගහය්හැතය ් කන්තිහ්සපින්්ා හම්එ්හ්ෙතහ.්  

 

ස මසසහ්කමකාසි්්ැ් ව්  
ි්මබම ්කමරහම හ් 
 ්ක්696,්ගමය්තම්් 
ෙකොඅඹ්03 
 
කමුතතසිහමම්තිහ්සපින් ්කහම්ද න ් කන්රිතහ් ්කමව්ත ්ැම හමත ක්්ැ් ්න්ක් ්  හ්සි්ම හ්ිම්සය්නබ්
්හ්ිැක.් 
+94 (011) 7 640 640 
්
23.්්් මත ක්පතෙය්්හදය 

ෙ ස්සපින්ෙකොනෙෙද්සි්සහ හන්් මත ක්පතෙයම්්ැ් ව්්දන්ද් ් ් ්ැන හ්්හදය්දතය්දහය ්්හදය්

සපිම්කමුතතසිහම්වගපවෙත් හ්්එ ්්හදය්බර්්වරෙහන්හි/දහ්්දන්ෙගක ම්්ැම්දු.්  

24.්්සම මනේෙහෝති  ්

24.1්්කමුතහැ්ාඩගැැ ් කන්කමුතතසිහම්්ැ් ව්ත ්දැ ම්තවන ්දහය ්ෙස්වමවන,්ති කය්ිම්කමුතහ්ි්ිම්

ක් ් ් ්ග ෙද ්ිම්සය්නබ්සම නය් හම තමමක්ෙකොනෙෙද්ව ම්්ැම්දු.් 

24.2්්කමුතතසිහනෙක්්ැ් ව්ස ග්දන්තැ තමනතවහ්ිම්සය්නබ්වැ්සමින්ව ම්එැ්එැ්වැ්සමි ම්ෙවන්

ෙවනව් දමඅ්ව ්ෙකොනෙෙද්ිම්සහ හනම්  ව්ෙවම්ැමසහමත ක්ෙ . 

 

24.3්්හය්ෙවඅප්සි්ම හැ් කන්හහනෙක්සමණ්්ිම්ෙස්වමවන්සපිම්ව ම ැ්ෙිත්ි ් ි්පත ැ් ්ම්ෙද ්

 වසි්මවකම්කමුතත්ාඩගැැ ්ි්්නැෙ ්ත්පත ම්්්්දහ.් 

 

24.4  ෙ  ්ක්  ්ත ය ් වසි්මවකම්ෙව සිපත ම්්ැ් වම් යනහ්දන් හ්,්එවන්ෙව සි්පත ැ්දන්හවෙිොත්ේ

ාඩ්පව්කමුතතසිහම්දැ වත්ක් ්දහ.්එ ් දමඅ්දැ යමෙ න්ත ව්කමුතතසිහම්්දන්හ ්කමුතහ්සම්හම්ක ්

ෙිොත,්දැ යමෙ ස්සපින්කිි්ස ග්කමුතතසිහම්එකට්ුවමෙස්්්සැ ෙැ.්කමුතතසිහම් දමඅ්ෙව සිකය්ස ග්

එකට්ෙ ොවනෙන ය්කමුතෙහස්දන් යසක්නිව්කැරහ ්තකම්හම්කමුතහ්කතම,්එ ්ෙකොමසි් ැවහ්්ැ් ව්ෙවහ්

සම්ිහ්ෙතහ.්එවන් ව ්ං්පත කම්ෙත්්දනව ්සය ්ගමසිත් හ්ක්්ගැැ ක ්වගක ්කමුතතසිහම්සත්ෙ .  



 

24.5  හයපද්්ැ් ්කි ක/්කිය්පසතහක්ෙිත්කමුතත්සම්හහ්ිම්සය්නබව් දමඅ්සහ හන්ක්ව ්්වම්්ැ් ව්

්දන්දැ ගහ්ෙිොත්ෙිත්එවැන ැ්ාඩ්පව්සැකහැ් තහවෙිොත,්්ැ් ව්්දන්හ ්හස් ් හහ්තමි්එ ්ග ෙද ව්

සපිම් වස්් ්ම්ම ්ි්එනැෙ ්ත්ක් ් හ්්ේාඩ්පව්ිැප්්ැ සන්කමුතතසිහම්දැ වත්ක් ්දහ. 

 

24.6  කමුතහ් ්ම්ම /්සම්හහ/් සි්ම ගහක ්සි/ෙිත් ෙග්ක්්ිසි් ්කහ්(PIN)්සි/ෙිත්OTAC්සි/ෙිත්

න්ක් ්්ිසි් ්කහ්(T-PIN)්හ ්කිි්ිම්සය්නබෙහන්දනව ්  මස්ෙිත්තමි්සපිම්්ැ් ව්වගපහ ්

ෙ ො ැෙද.් 

 

 

 

25.්්ැනහ්සි් අක්්්් හ 

 

ෙ  ්ක්  ්රිත්් ්කමෙ ්තවන ්ැන්ව ම්  ව් ර්්ක්්ි්ක්්් තවතව ් ැෙද.්ැනහ,්්ජෙන්ේං මද්ෙිත්රිත හ් ් ්කම්

 ිම්්ැ් ව්ෙිත්ෙව ත් යවසි්මාහ්ස්්බම හැ් කන්ස ත්ක් ් ් ් තෙදසි්ව ්හය්ෙව සැ්දනහවෙිොත්ේ

  ව්ෙ  ්ක්  ද්සිවහ්ැත හව්ෙව සි්ව ්දහ.්කමුතහ්සම්හ්ක ්ිැැෙැ් වස් ත්ැතහ    ්කමෙත්සපිම්

ත න.්එෙස්්ෙ ොව ්ෙව ත්කමෙත්සපිම්කමුතතසිහම්ෙිත්කුතතසිහම්්දන්ෙව ත් ෙහ ් වම්කමුතහ්සම්හ්

කඅෙිොත්එ කන්දනව ්දහය්  මසහන්ිම්්හදය්්ැ් ව්ෙවහ්ෙිත්MasterCard්ජමතහ්නහ්්ස මග ්ෙවහ්තත ්

ෙගක ම්කමුතතසිහම්ිම්දනව ්දහ.්  

 

26. තැවත ්ිම්සය්නබ්ෙකොනෙෙද්  

 

වරහ ම හමත් න ගහහමත්් තැෙවතෙව ්තමි්ෙ  ්ක්  ,්සය  ර්්වරෙහන්ෙිත්එැ්ෙකොමසැ,්්ැ් ව්්දන්

MasterCard්ිහමහතහ නහ්්ස ග ්ෙිත්ේිම්  ්ෙබ්ත ය ්ස මග කම්තැවත ්සි,්එවැස්තැවත ැ්්ැ් ව්්දන්ෙිත්

MasterCard්ිහමහතහ නහ්්ස ග ්ෙිත්ෙිම්  ්ෙබ්ත ය ්ස මග ැ්්දන්කමුතතසිහම්ිම් ්මෙද ්තැවත ්ිම්

සය්නබ්සෙ ද ෙහස්ෙ ක්තැවත ්් තැෙවතෙව ්ි හ්ෙ ස්සපින්ක්දන්ි ්දම්එහ්් ්තැෙවතෙව ්්වම්

එකට්ව ්්ව්ින්ි්්නර්ෙද ් ැෙද.් 

 


