
 

කාඩ් මෙමෙයුම් සඳො චර්යාධර්ෙ පද්ධතිය 

පටුන 

1. මපරවදන 

2. ප්රධාන කැපවීම් 
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4. අය කිරීම් (කුලී / ගාස්තතු /මපාළී) 

5. විකුණුම් ො අමෙවිකරණ ආචාර ධර්ෙ 

6. මෙඩිට් ක කාඩ් කුකු ක කිරීෙ  PIN 

7. ගිණුම් කටයුතු මෙමෙයවීම්   

8. ගිණුම් ම ාරතුරු වෙ රෙසයභාාවය 

9. හිඟ මුදල් එකතු කිරීෙ 

10. පැමිණිලි සම්බන්ධමයන් කටයුතු කිරීෙ 

11. මෙඩිට් ක කාඩ්ප  අ අවසන් කිරීෙ 

12. කාඩ් ආර අෂණ දැනුව කභාාවය 

13. ප්රතිචාර සෙ මයෝජනා 

 

1. මපරවදන 

මෙය මෙඩිට් ක කාඩ් කුකු ක කරන සාොක ක බැුකු   ආය න සෙ   මෙෝ ුන්න්මස සොයකනන් (මෙ ැන් 

සිට 'කුකු ක කරන්නා' මෙස ෙැඳින්මේ) විසින් සම්ෙ  කර ගැනීෙ සඳො ශ්රී ෙුකා ෙෙ බැුකුව විසින් 

කුකු ක කරන ෙද මෙඩිට් ක කාඩ් මෙමෙයුම් ොර්මගෝපමද්අ අුක 01/2010 අනුව සකස්ත කරන ෙද 

අකුවාර්ය චර්යාධර්ෙ පද්ධතියකි (මෙ ැන් සිට 'උපමදස්ත ොොව' මෙස ෙැඳින්මේ). මෙෙ 'උපමදස්ත ොොව 

 කු ගනුමදනුකරුවන් සෙඟ ගනුමදනු කිරීමම්දී මිණුම් සෙකුණු මස්තවා ප්රමිතිය අ මෙස ක්රියා කරනු 

ඇ ැන අමේ අෂා මකමර්. මෙඩිට් ක කාඩ් සෙ මවන ක කාඩ්ප ක කුපාපාදන කුකු ක කිරීමම්දී කුකු ක 

කරන්නන් විසින් ඉටු කළ යුතු වගකීම් විස්ත ර කරන අ ර මෙෙ 'උපමදස්ත ොොව ගනුමදනුකරුවන් 

සෙඟ කටයුතු කිරීමම්දී කුකු ක කරන්නන්මස කාර්ය ෙණ්ඩෙයට ෙග මපන්වනු ඇ . මෙඩිට් ක කාඩ් 

භාාවි ා කරන්නන්ට ුන්න්මස අනතිවාසිකම් සෙ ුන්න්මස අවඅය ා ආර අෂා කිරීෙට ග  යුතු 

ක්රියාොර්ග ම කරුම් ගැනීෙට මෙෙ 'උපමදස්ත ොොව උපකාරී වනු ඇ ැන අමේ අෂා මකමර්. මෙෙ 

'උපමදස්ත ොොව අනුගෙනය කරන කුකු ක කරන්නන් එය ුන්න්මස මවබ් අඩවි වෙ  ැන්ප ක කර ඉල්ලීෙ 

පරිදි පිටප ක පාරිමභාෝගිකනන්ට ෙබා මදනු ඇ . 

 

මෙෙ උපමදස්ත ොොව පිළිබඳ 

අකුවාර්ය මල්ඛනය අ මෙස, මෙෙ උපමදස්ත ොොව  රඟකාරි කවය ප්රවර්ධනය කරන අ ර 

ගනුමදනුකරුවන්මස ප්රමයෝජනය සඳො ඉෙළ මෙමෙයුම් ප්රමිීනන් ළඟා කර ගැනීෙට 

මවළඳපෙ බෙමේග දිරිෙ ක කරන. එහි `අපි   අමේ’ යන්මනන් කුකු ක කරන්නා ද අවන. ම අ මේ 

ප්රමිීනන් පාෙනය වන්මන් 2 වන වගන්තිමේ විස්ත ර කර ඇති ප්රධාන බැීමම් ෙගිකු. 

මෙෙ උපමදස්ත ොොමේ ද අවා ඇති බැීමම් සාොනය මෙමෙයුම් වයාපාරික පරිසරය අ යටම ක 

අදාළ මේ. බෙෙ කකාරමයන්, උපමදස්ත ොොව, යටම ක ඇති බැීමම් ඉටු කිරීෙට අපට මනාෙැකි 

විය ෙැකි බව පැෙැදිලිව වටො ග  යුතුය. 

 

2. ප්රධාන කැපවීම් 

අපමස කැපවීෙ: 

අපමස සියලු ගනුමදනු වෙදී සාධාරණව ො යු අති සෙග ව කටයුතු කරන්න; 

a. මෙෙ සුග්රෙමේ ප්රමිීනන් සුරරාලීෙ,  අප ෙබා මදන කුපාපාදන සෙ මස්තවාවන් සඳො වන අ ර, අපමස 

කාර්ය ෙණ්ඩෙය   කුමයෝක  යන් අනුගෙනය කරනු ෙබන ක්රියා පපාපාපා සෙ භාාවි යන් පෙ  පරිදි මේ 



 

b. අපමස කුපාපාදන සෙ මස්තවාවන් අදාළ නීති, මරගුොසි, ොර්මගෝපමද්අ, උපමදස්ත සෙ චෙමල්ඛයන්ට 

අනුකූෙ වන බවට සෙ විකුවිද භාාවමයන් යුතු බවට වග බො ගැනීෙ. 

c. නී යානුකූෙ ො සදාචාරා කෙක පාරිමභාෝගික භාාවි යන්හි කුර  වීෙ. 

 

 

පෙ  දැ අමවන ම ාරතුරු සරෙ භාාෂාමවන් ඉදිරිප ක කිරීමෙන් අපමස මෙඩිට් ක කාඩ් කුපාපාදන සෙ 

මස්තවාවන් ක්රියා කෙක වන්මන් මකමස්තද යන්න පාරිමභාෝගිකයාට ම කරුම් ගැනීෙට උදේ කරන්න; 

a. පාරිමභාෝගිකයාට ෙැමබන ප්රතිොභා මොනවාද?. 

b. ගනුමදනුකරුවන්ට ප්රතිොභා ෙබා ග  ෙැකි ආකාරය. 

c. පිරිවැය, ගාස්තතු සෙ අය කිරීම් මොනවාද? 

d. ුන්න්මස විෙසීම් සඳො පාරිමභාෝගිකයා සම්බන්ධ කර ග  ෙැ අම අ කාටද? 

පාරිමභාෝගික විෙසීම් සෙ පැමිණිලි සෙඟ ඉ අෙණින් ො ඵෙදායී මෙස කටයුතු කරන්න; 

a. ුන්න්මස විෙසුම් සඳො ෙග මපන්වීෙට නාලිකා ඉදිරිප ක කරන. 

b. ුන්න්ට ඉවසීමෙන් සවන් දීෙ. 

c. පැමිණිල්ෙ   විෙසුෙ ෙැබී වැඩකරන දින 5  අ තුළ ගනුමදනුකරුවන්ට ප්රතිචාර ෙබාදීෙ 

d. අපමස ප්රතිචාරය ගැන සහීමෙකට ප ක මනාවන්මන් නම්, ුන්න්මස පැමිණිල්ෙ ඉදිරියට මගන යන්මන් 

මකමස්තදැන පාරිමභාෝගිකනන්ට දැනුම් දීෙ. 

මෙෙ උපමදස්ත ොොව අපමස මවබ් අඩවියට ෙෙජන ප්රමේඅය සඳො ෙබා දී ගනුමදනුකරුවන්මස ඉල්ලීෙ 

ෙ  ඉුග්රීසි, සිුෙෙ සෙ මදෙළ භාාෂාමවන් පිටප ක ෙබා දිය ෙැකිය.  

 

3. ම ාරතුරු (ගනුමදනුකරුවන්ට ුන්න්මස අවඅය ා සුරරාෙන කුපාපාදන සෙ මස්තවාවන් ම ෝරා ගැනීෙට 

ඉඩ දීෙ) 

මෙඩිට් ක කාඩ්ප  අ කුකු ක කිරීෙට මපර, අපි; 

a. අපමස මෙඩිට් ක කාඩ් කුපාපාදනවෙ ප්රධාන අුග පැෙැදිලි කරන ම ාරතුරු සැපයීෙ; එනම් 

- අදාළ කුයෙයන් සෙ මකාන්මද්සි; 

- අදාළ ගාස්තතු සෙ මපාලී අනුපා ; 

- මගවිය යුතු අවෙ මුදෙ ො මපාළිය ගණනය කිරීමම් ෙෙය; 

- මපාලී ගාස්තතු සෙ දඩ මුදල් අය කිරීෙ මෙෝ අවෙ කිරීෙ කරන්මන් මකමස්තද; 

- බිල්ප ක සෙ මගවීම් පපාපාපා; 

- අලු ක කිරීමම් ො අවසන් කිරීමම් ක්රියා පපාපාපා; සෙ 

- කාඩ්ප  ක්රියා කෙක කිරීෙ සඳො අවඅය විය ෙැකි මවන ක වැදග ක ම ාරතුරු; 

 

b. නනතික ො කුයාෙන අවඅය ාවයන්ට අනුකූෙව ුන්න්මස අනනය ාවය, ලිපිනය, රැකියාව යනාදිය 

සම්බන්ධ ලියකියවිලි ඇතුළු මෙඩිට් ක කාඩ්ප  අ කුකු ක කිරීෙට සෙ වයවස්තථාාපි  බෙධාරීන් විසින් කුයෙ 

කර ඇති මවන ක ලියවිල්ෙ අ ඇතුළුව පාරිමභාෝගිකයාට අවඅය අවෙ ම ාරතුරු   ලියකියවිලි පිළිබඳව 

පාරිමභාෝගිකයා දැනුව ක කිරීෙ.. 

c. අවඅය නම්, දුරකථානමයන් ො   මෙෝ මම් සඳො අප විසින් ප ක කරන ෙද ආය න ෙරො සම්බන්ධ 

වීමෙන් මෙඩිට් ක කාඩ් අයදුම්පම ක පාරිමභාෝගිකයා විසින් සපයන ෙද ම ාරතුරු ස යාපනය කරන්න. 

භාාණ්ඩය අ   මස්තවාව අ සඳො ගනුමදනුකරුවන් ඉල්ලුම් කරන විට අපමස ඉෙ අකග  නව ප්රතිප කති 

අනුගෙනය කළයුතු මේොවන් අපි දැනුම් මදන්මනමු. 

මෙඩිට් ක කාඩ්ප  නැති ව විට   අකුසි මෙස භාාවි ා කළ මො ක ගනුමදනුකරුමස අනතිවාසිකම් සෙ වගකීම් 

සෙ මෙඩිට් ක කාඩ්ප  භාාවි ා කිරීෙ සම්බන්ධමයන් අදාළ අදාළ ම ාරතුරු, විස්ත ර කරන මස්තවා 

ොර්මගෝපමද්අය අ පළමු මෙඩිට් ක කාඩ්ප  සෙඟ අපි ෙබා මදන්මනමු. 



 

පාරිමභාෝගිකනන්ට අවඅය විමටක අපව සම්බන්ධ කර ගැනීෙට ෙැකිවන පරිදි දුරකථාන අුක,  ැපැල් 

ලිපිනය, මවබ් අඩවිය   විදු ක  ැපැල් ලිපිනය වැකු අපමස සම්බන්ධ ා ම ාරතුරු අපි ෙබා මදන්මනමු. 

ුන්න්මස ොසික ප්රකාඅයන් සෙථායකට ප ක කිරීෙ සඳො සියලු මගවීම් ෙැබීම් එකතු කරන මෙස අපි 

පාරිමභාෝගිකයාට උපමදස්ත මදමු. මෙඩිට් ක කාඩ් ප්රකාඅමේ දිස්තවන ගනුමදනුව අ පාරිමභාෝගිකයා ෙුනනා 

මනාගන්මන් නම්, ඉල්ලීෙ අ කළමො ක වැඩිට් විස්ත ර සපයනු ෙැමබ්. සෙෙර අවස්තථාාවෙදී, ගනුමදනුකරුවකු 

ගනුමදනුවකට අවසර දී මනාෙැති බව සනාථා කිරීෙ සඳො අපට  ෙන්රු කිරීෙ අ මෙෝ සා අි සැපයීෙට 

පාරිමභාෝගිකයාට අවඅය විය ෙැකිය. 

4.    අය කිරීම් (කුලී / ගාස්තතු /මපාළී) 

අපමස ගාස්තතු ො අයකිරීම් (මපාලී අනුපා  ඇතුළුව) අපි ෙබා මදන්මනමු; 

a. අයදුම්ප  සෙග, 

b. පිළිගැනීමම් ඇසුරුමම්, 

c. පාරිමභාෝගිකයා පාරිමභාෝගික මස්තවා අුක ඇෙතූ විට, 

d. අපමස මවබ් අඩවිමයන්, මෙෝ  

e. අමේ නම් කරන ෙද කාර්ය ෙණ්ඩෙය ෙරො. 

මෙඩිට් ක කාඩ් ප්රකාඅමේ ම ාරතුරු සෙ මවබ් අඩවිමේ ඇති ප්රකාඅනයට අෙ රව ඉල්ලීම් ෙ  අපි 

ගනුමදනුකරුවන්මස ගිණුෙට මපාලී සෙ   මෙෝ ගාස්තතු අය කරන්මන් මකමස්තද යන්න අපි පැෙැදිලිව 

විස්ත ර කරන්මනමු. 

අපමස ගාස්තතු වෙ මවනස්තකම් 

 

5. විකුණුම් ො අමෙවිකරණ ආචාර ධර්ෙ 

 අමපාත්ර පිරිස්ත 

a. අපමස කුපාපාදන කුමයෝක  නන් කාඩ්ප ක කුපාපාදන විකිණීෙ සඳො ගනුමදනුකරුවන් සෙ අනාග  

ගනුමදනුකරුවන් මව  ළඟා වන විට ුන්න් ෙුනනාවාමදනු ඇ . 

b. අපමස කුමයෝක  යා කිසියම් නුසුදුසු ෙැසිරීෙක කුර  වී ඇති බවට ගනුමදනුකරුවන්මගන් යම් 

පැමිණිල්ෙ අ ෙැබුනමො ක, කුසි පිළියම් මයදීෙ සඳො අපි සුදුසු පියවර ගන්මනමු. 

මටලි ොර්කපාන් 

a. අපමස මටලි ොර්කපාන් කාර්ය ෙණ්ඩෙය   කුමයෝක  නන් අපමස ඕනහෙ මෙඩිට් ක කාඩ් කුපාපාදන විකිණීෙ 

සඳො මෙෝ ෙරස්ත විකිණීමම් දීෙනාව අ සෙඟ දුරකථානමයන් ගනුමදනුකරුවන් අෙ න්මන් නම්, 

අෙ න්නා  ො   ඇය ෙුනන්වාදී ුහු   ඇය අප මවනුමවන් මුනගැසීෙට පාරිමභාෝගිකයාමගන්  අවස්තථාාව 

ඉල්ො සිපානු ඇ . 

b. බී.ඇෙතුෙ පාරිමභාෝගිකයා අපෙසු ාවයට ප ක කරනු ඇ ැන අමේ අෂා මනාකරන විට පෙණ අ 

සාොනයමයන් මප.ව. 09.00  ක ප.ව.  07.00  ක අ ර. ගනුමදනුකරුවන් සම්බන්ධ කර ගන්නා බව සෙතික 

මකමර්.  

c. කුයමි  කාෙ සීොවට මපර මෙෝ පසුව ඇෙතුම් ෙබා ග  ෙැ අම අ පාරිමභාෝගිකයා ලිඛි ව මෙෝ වාචිකව 

එමස්ත කිරීෙට අවසර දී ඇති විට පෙණි. 

මටලි ොර්කපාන් ආචාර ධර්ෙ  

අපමස මටලි ොර්කපාන් කාර්ය ෙණ්ඩෙය පෙ  පරිදි පිළිග  ෙැකි දුරකථාන ඇෙතුම් ආචාර විධි අනුගෙනය 

කරනු ඇ ;  

 

මපර ඇෙතුෙ 

බැුකුව මෙෝ බැුකුව විසින් ප ක කරන ෙද සෘජු විකුණුම් කුමයෝක  යා විසින් අනුෙ  කර ඇති ෙැනස්තතු මව  

පෙණ අ ඇෙීනෙ. 



 

ඇෙතුෙ අ රතුර 

a)  ෙන් සෙ අපමස බැුකුව ෙුනන්වාදීෙදී ඇෙීනෙට මේතුව සඳෙන් කරන්න. 

b) ඉදිරියට යාෙට අවසර ඉල්ෙන්න අවසරය ප්රති අමපාප න්වමො ක, සොව අයැද, ආචාරශීලීව විසන්ධි 

කරන්න. 

c) ජුගෙ දුරකථානයකට ඇෙතුෙ අ ෙබා මදන්මන් නම් ස්තථාාවර දුරකථානයකට නැව  ඇෙීනෙට සැෙවිටෙ 

විෙසා සිපාන්න. 

d) ෙැකි  ා අ දුරට, පාරිමභාෝගිකයාට වඩා ක සුවපෙසු භාාෂාමවන් ක ා කරන්න. 

e) සුවාදය වයාපාරික කටයුතුවෙට පෙණ අ සීො කරන්න. කිසි විමටක ක බාධා මෙෝ  ර්ක මනාකරන්න. 

f)  පාරිමභාෝගිකයා භාාණ්ඩය මිෙදී ගැනීෙට අදෙස්ත කරන්මන් නම් ‘වඩා කෙ වැදග ක කුයෙයන් සෙ 

මකාන්මද්සි’ පිළිබඳ පාරිමභාෝගිකයාමස අවමබෝධය පරී අෂා කරන්න. 

g) පාරිමභාෝගිකයා ඉල්ෙන්මන් නම් ුබමස දුරකථාන අුකය, ුබමස අධී අෂකමස නෙ මෙෝ අපමස බැුකු 

සම්බන්ධ ා ම ාරතුරු ෙබා මදන්න. 

h) පාරිමභාෝගිකයාට ුන්න්මස කාෙය මවනුමවන් ස්තතූතින. 

පසු ඇෙතුම් 

a) දීෙනාව සඳො පාරිමභාෝගිකයා උනන්දුව අ මනාද අවන නම්, ඉදිරි ොස 6 සඳො එකෙ දීෙනාව සෙඟ 

නැව  පාරිමභාෝගිකයා ඇෙීනෙට අපි උ කසාෙ මනාකරමු. 

b) දැනටෙ ක විකුණා අවසන් කුපාපාදන පිළිබඳව ගනුමදනුකරුමවකු ඇෙතුෙ අ ෙබා මදන්මන් නම්, එවැකු 

විෙසීම් ෙැසිරවීෙ සඳො විකුණුම් කාර්ය ෙණ්ඩෙය පාරිමභාෝගිකයා බැුකුමේ අදාළ මදපාර් මම්න්තුවට 

  ඒකකයට මයාමු කරනු ඇ . 

 

 

 

පාරිමභාෝගික ම ාරතුරු වෙ රෙසයභාාවය 

විකුණුම් කුමයෝක  නන් සහෙ විටෙ පාරිමභාෝගිකයාමස මපෞද්ගලික කවයට ගරු කරනු ඇ . 

ගනුමදනුකරුමස උනන්දුව සාොනයමයන් සාක්ඡා කළ ෙැ අම අ පාරිමභාෝගිකයා සෙ  පාරිමභාෝගිකයා විසින් 

ලිඛි ව අවසර දී තිමබ් නම්, විදු ක  ැපහමෙන්, පපාග  කරන ෙද දුරකථාන ොර්ගමයන්, ෆැ අස්ත මෙෝ මකපා 

පණින්ඩ ෙගින්.  ගනුමදනුකරුමස ගණකාධිකාරී   මල්කම්   කෙත්රයා වැකු මවන ක ඕනහෙ ුරද්ගෙමයකු   පන්මල්  

සාොක කමයකු සෙඟ පෙණි.  

 

ුරහුණුව 

විකුණුම් කුමයෝක  නන්ට ුන්න්මස කාර්යය ඵෙදායී මෙස ඉටු කිරීෙ සඳො අවඅය ුරහුණුව ො ෙග මපන්වීෙ 

ෙබා මදනු ෙැමබ්. 

6. මෙඩිට් ක කාඩ්   PIN අුක කුකු ක කිරීෙ 

අපි සාොනයමයන් ගනුමදනුකරුමස මෙඩිට් ක කාඩ්ප  පාරිමභාෝගිකයා සඳෙන් කළ  ැපැල් ලිපිනයට කුරියර් 

  ලියාපදිුචි  ැපහමෙන් යවනු ෙැමබ්. විකල්පය අ මෙස, අපි මෙඩිට් ක කාඩ්ප  පාරිමභාෝගිකයාමස කුචචි  

උපමදස්ත යටම ක ලිපිනයකට භාාර මදන්මනමු. 

පාරිමභාෝගිකයාට ෙැමබන මෙඩිට් ක කාඩ්ප  සක්රිය කර මනාෙැති නම්, බැුකුව විසින් කුයෙ කර ඇති පරිදි 

කාඩ්ප  සක්රීය කළ ෙැකිය. 

 

PIN (ුරද්ගලික ෙැුනනුම් අුකය) සූදානම් කෙ පසු මවන මවනෙ පාරිමභාෝගිකයා මව  යවනු ෙැමබ්. 

 

7. ගිණුම් මෙමෙයුම් සෙ මෙඩිට් ක කාඩ් ප්රකාඅණ 

මෙඩිට් ක කාඩ් ගිණුෙ කළෙනාකරණය කිරීෙට සෙ මෙඩිට් ක කාඩ් භාාවි ා කර මිෙදී ගැනීම්   මුදල් ගැනීම් 

පිළිබඳ විස්ත ර පාරිමභාෝගිකයාට උපකාර කිරීෙ සඳො, අපි  ැපහමෙන් මෙෝ විදු ක  ැපහමෙන් මෙඩිට් ක 

කාඩ් ගනුමදනු ම ාරතුරු ෙබා ගැනීමම් පෙසුකෙ පාරිමභාෝගිකයාට ෙබා මදන්මනමු. සහෙ ෙසකෙ කලින් 

ීනරණය කළ දිනයක මෙඩිට් ක කාඩ් ප්රකාඅය ජනනය වන අ ර එය පාරිමභාෝගිකයාට දැනුම් මදනු ෙැමබ්. 



 

මෙඩිට් ක කාඩ් ප්රකාඅය මනාෙැබුනමො ක, ප්රකාඅමේ පිටප  අ ෙබා ගන්නා මෙස අප මව  දන්වන මෙස 

අපි පාරිමභාෝගිකයාට උපමදස්ත මදමු. කුයමි  කාෙය තුෙ මගවීම් කිරීෙට පාරිමභාෝගිකයාට ෙැකිවීෙ වනු 

පිකුස එය දින 10  අ ඇතුළ  යවනු ෙැමබ්.  

ඕනහෙ නව මස්තවාවන් සෙ අගය එකතු කිරීම් පිළිබඳව අපි වරින් වර පාරිමභාෝගිකයාට දැනුම් මදන්මනමු, 

පිළිගැනීෙට මෙෝ ප්රති අමපාප කිරීෙට ඇති විකල්පය සෙඟ අපි ෙුනන්වා මදන අ ර එවැකු නව මස්තවාවන් 

සඳො අදාළ ගාස්තතු   අයකිරීම් කල්තියාෙ ද අවනු ඇ . 

ගනුමදනුකරුමස කාඩ්ප ක ගිණුෙට  ැන්ප ක කළ මච අප  අ ආපසු ෙරවා එවනු ෙැබුවමො ක, එවැකු 

මනාමග ව මච අප ක ෙැබුණු දින සිට දින 7  අ ඇතුළ  අපි නැව  පැමිණීෙ පිළිබඳව පාරිමභාෝගිකයාට 

දන්වන්මනමු. 

අප විසින් කුයෙ කරන ෙද කාෙ සීොව තුළ මගවීම් කළ යුතු දිනට මපර මච අප ක  ැන්ප ක කළද, අප 

විසින් සිදුකරන ෙද මදෝෂ   ප්රොදයන් මේතුමවන් කුයමි  දිනට පසුව අවමබෝධ කරගනු ෙැබුවමො ක අපි 

පාරිමභාෝගිකයාට අනවඅය මෙස දඬුවම් මනාකරමු. 

කිසියම් මයෝක   වැඩිට්දියුණු කිරීෙ අ සෙ   මෙෝ පාරිමභාෝගිකයාමස ගිණුමම් වැඩිට් දියුණු කිරීම් සීො කිරීෙ 

පිළිබඳව අපි පාරිමභාෝගිකයාට දැනුම් මදන්මනමු. මයෝක   වැඩිට්දියුණු කිරීෙ පිළිගැනීෙට මෙෝ ප්රති අමපාප 

කිරීෙට සෙ   මෙෝ කුයමි  කාෙ සීොව තුළ වැඩිට් දියුණු කිරීෙ සීො කිරීෙට පාරිමභාෝගිකයාට අවස්තථාාව 

ෙබා මදනු ඇ . ගනුමදනුකරුවන් එවැකු දැනුම්දීම් ප්රමේඅමෙන් කියවා ඒ අනුව ප්රතිචාර ද අවනු ඇ ැන 

අපි අමේ අෂා කරමු. 

8. ගනුමදනුකරුමස මෙඩිට් ක කාඩ්ප  අකුසි මෙස භාාවි ා කිරීමෙන් ආර අෂා කර ග  ෙැකි මද් අපි 

පාරිමභාෝගිකයාට උපමදස්ත මදන්මනමු. 

ගනුමදනුකරුමස මෙඩිට් ක කාඩ්ප  නැතිවී මෙෝ මසාරකම් කර තිමබ් නම් මෙෝ ගනුමදනුකරුමස PIN 

අුකය මෙෝ මවන ක ආර අෂක ම ාරතුරු ම වන පාර්අවයකට දැනග  මො ක, පාරිමභාෝගිකයා අපට 

දැනුම් දීමෙන් පසු, පාරිමභාෝගිකයාමස කාඩ්ප  අක්රිය කිරීෙට  අෂණික පියවර මගන කාඩ්ප ක 

හිමියන්මස ගිවිසුමම් කුයෙයන් ො මකාන්මද්සි අනුව පියවර ගනු ඇ . 

 

 

 

9.  ගිණුම් විස්ත ර වෙ රෙසයභාාවය 

අපි ගනුමදනුකරුමස ුරද්ගලික ම ාරතුරු ුරද්ගලික සෙ රෙසය මෙස සෙකන්මනමු (ුරද්ගෙයා 

 වදුරට ක ගනුමදනුකරුමවකු මනා වව ක). පෙ  සඳෙන් සුවිමචෂී අවස්තථාා ෙැරුණු විට අපි 

ගනුමදනුකරුමස ගිණුම්වෙ ගනුමදනු ම ාරතුරු ම වන පාර්අවයකට මෙළි මනාකරන්මනමු.; 

a. නීතිමයන් ඉල්ලීෙ අ කෙ විට. 

b. ගනුමදනුකරු විසින් ලිඛි ව, විදු ක  ැපහමෙන්, පපාග  කරන ෙද දුරකථාන ඇෙතුෙකින්, ෆැ අස්ත මෙෝ 

මකපා පණින්ඩ ෙගින් ඉල්ො සිටී නම් (මෙෙ ඉල්ලීම් අනාග  විෙර්අනය සඳො සුර අෂණය මකමර්). 

c. නීතියට අනුකූෙ වීෙ සඳො. 

d. අපමස අවඅය ාවයන් නම්, වුචා වැළැ අවීෙ, විගණනය යනාදිය සඳො ම ාරතුරු ෙබා දීෙ අවඅය මේ. 

10. හිඟ මුදල් එකතු කිරීෙ 

පාරිමභාෝගික විචවාසය සෙ දිගුකාලීන සම්බන්ධ ාවය. සෙෙර අවස්තථාා වෙදී අපමස බැුකුමේ හිඟ මුදල් 

එකතු කිරීමම් ප්රතිප කතිය අනුග්රෙය, සාධාරණ සැෙකීෙ සෙ ඒ කතු ගැන්වීෙ ෙ  මගාඩනගා ගැනීෙට 

වඩා කලින් මෙෝ පසුව ඇෙතුම් ෙබා මදනු ඇ . ගනුමදනුකරුමස මෙඩිට් ක කාඩ්ප  බාධා මනාෙැතිව 

ක්රියා කෙක කිරීෙ සෙතික කිරීෙට අදාෙ හිඟ මුදල් මගවීම් සම්බන්ධමයන් ගනුමදනුකරු සම්බන්ධ කර 

ගැනීෙ සඳො කුර්මද්ශි  සුදුසුෙ කාෙ සීොව පැය 0900 සෙ පැය 1900 බව අපි විචවාස කරමු,  



 

 

අපමස කාර්ය ෙණ්ඩෙය මෙෝ හිඟ මුදල් එකතු කිරීමම්දී සෙ   මෙෝ ආර අෂක නැව  ෙබා ගැනීමම්දී අප 

මවනුමවන් මපනී සිටීෙට බෙයෙ ක ඕනහෙ ුරද්ගෙමයකු විසින් ුහු   ඇය ෙුනනාමගන පාරිමභාෝගිකයා 

සෙඟ සිවිල් ආකාරයකින් කටයුතු කරනු ඇති අ ර අපි ගනුමදනුකරුට හිඟ මුදල් පිළිබඳ සියලු ම ාරතුරු 

ෙබා මදන අ ර හිඟ මුදල් මගවීෙ සඳො ප්රොණව ක දැනුම් දීෙ අ කරන්මනමු. 

 

සාධාරණ කාෙ සීොව අ තුළ පාරිමභාෝගිකයාමස හිඟ මුදල් සෙ අයකර ගැනීමම් ලිපි සම්බන්ධමයන් 

පාරිමභාෝගිකයා විසින් කරන ෙද විෙසීම් මෙෝ පැෙැදිලි කිරීම් වෙට අපි ප්රතිචාර ද අවන්මනමු. 

 

11. පැමිණිලි ෙැසිරවීෙ 

• සුවිධානය තුළ අපට පැමිණිලි ෙැසිරවීමම් ක්රියා පපාපාපාය අ ඇ . 

ගනුමදනුකරුවන්මස පැමිණිලි වෙට ප්රතිචාර දැ අවීමම් මේොවන් සෙ ීන්ර කිරීමම් ක්රියාවලිය ඇතුළුව 

අපමස පැමිණිලි ෙැසිරවීමම් ක්රියා පපාපාපාය අපමස මවබ් අඩවිමේ ප්රදර්අනය මකමර් 

ශ්රී ෙුකාමේ ල්ෙය ුම්බුඩ්ස්තෙන්වරයාට පැමිණිල්ෙ අ කිරීෙ 

 

ගනුමදනුකරුමස පැමිණිල්ෙට දින 30  අ ඇතුළ  පාරිමභාෝගිකයාමගන් සහීමෙකට ප කවිය ෙැකි ප්රතිචාරය අ 

මනාෙැබුමන් නම් සෙ පාරිමභාෝගිකයා මවන ක විසුනම් මසවීෙට අමේ අෂා කරන්මන් නම්, පාරිමභාෝගිකයාට ශ්රී 

ෙුකාමේ ල්ෙය ුම්බුඩ්ස්තෙන් මව  ළඟා විය ෙැකිය.Address; No. 143A, Vajira Road, Colombo – 05. Telephone: +94 

11 259 5624 Fax : +94 11 259 5626 Email : fosril@sltnet.lk Website : www.financialombudsman.lk 

11. මෙඩිට් ක කාඩ් අවසන් කිරීෙ 

ගනුමදනුකරු අපට දැනුම් දීමෙන් සෙ කාඩ්ප ක හිමියන්මස ගිවිසුමම් අපමස කුයෙයන් ො මකාන්මද්සි අනුව 

අප විසින් කුයෙ කර ඇති ක්රියා පපාපාපාය අනුගෙනය කිරීමෙන් ණය මුදල් අවසන් කළ ෙැකිය. ගනුමදනුකරු 

කාඩ්ප ක හිමියන්මස ගිවිසුෙ උල්ෙුඝනය කර ඇ කනම් සෙ ආරන්ල් විසීමමම් ක්රියා පපාපාපායට අනුව 

මනාවිසුනනු ගැටළු විසීමෙට අවඅය පියවර ගන්මන් නම් අපට ගනුමදනුකරුමස ණය ප  අවසන් කළ ෙැකිය. 

 

 

 

12 කාඩ්ප ක ආර අෂණ දැනුව කභාාවය 

ුන්-ෙනන් වුචාව යනු කුෙ අද? 

යමෙකු ුරද්ගලික ද ක  ෙබා ගැනීෙ සඳො නී යානුකූෙ සොගෙ අ මෙස මපනී සිපාමින් ුමබ් පවතින ගිණුම්වෙ 

වුචකුක මෙස ගනුමදනු කරන විට එය ුන්-ෙනන් වුචාවකි. මෙය මබාමෙෝ විට “ෆිින්” (Phishing)  මෙෝ “ෆාමිු” 

(Pharming) මෙස ෙැඳින්මේ. ුන්-ෙනන් වුචාවන්හි වඩා ක මපාදු ෙෙ වන්මන් වුචකුක මමම්ල්, මවබ් අඩවි සෙ 

උ කප න කන්ළු (Pop-up windows) මෙෝ මම්වාමේ ඕනහෙ සුමයෝජනයකි. 

ගිණුෙ මෙෝ මෙඩිට් ක කාඩ් අුක, පද්ධති මුරපද මෙෝ පාරිමභාෝගික ෙුනනාගැනීමම් අුක ඇතුළුව ුමබ් ුරද්ගලික 

ම ාරතුරු ුන්න්මස මවබ් අඩවියට සබැඳිය අ (Link) ෙරො යාව කකාලීන කරන මෙස කිසිදු පිළිග ක වයාපාරය අ 

විදු ක  ැපැල් ෙරො ුමබන් ඉල්ලුම් මනාකරනු ඇ . 

“ෆිින්” (Phishing)  යනු කුෙ අද? 



 

“ෆිින්”  යනු අන් ර්ජාෙ වුචාකරුවන් අන් ර්ජාෙය ෙරො පරිශීෙකනන්මගන් ුරද්ගලික ම ාරතුරු ඉල්ො 

සිපාන වුචාවකි. මෙෙ ඉල්ලීම් මබාමෙෝ විට ුබ වයාපාර කළ ෙැකි මෙෝ මනාකළ ෙැකි ආය නයක මමම්ල් 

ස්තවරූපමයන් මේ. මබාමෙෝ අවස්තථාාවන්ීමදී, මමම්ල් එක ෙරියටෙ නී යානුකූෙ සුවිධානයක විදු ක  ැපහෙ 

සොගම් ොුඡන සෙ මවන ක ඒ කතු ගැන්මවන ම ාරතුරු සෙඟ සම්ුරර්ණමයන්ෙ දිස්තවන ආකාරයට මපමන්. 

සාොනයමයන් ුමබ් ුරද්ගලික ම ාරතුරු යාව කකාලීන කිරීෙට සොගෙට අවඅය බව මෙෝ ුමබ් ගිණුෙ අක්රිය 

වීෙට ආසන්නව ඇති බව මමම්ල් පණින්ඩමේ සඳෙන් මේ. වයාජ මවබ් අඩවියට මගාස්ත ුබමස සියලු ම ාරතුරු 

ඇතුළ ක කිරීෙට ුබ සබැඳිය (Link)  අලි අ කළමො ක, ුබ ෆිින් ප්රොරයකට මගාදුරු වී ඇ . වුචාකරුවන් 

අන් ර්ජාෙය ෙරො ුබමස ගිණුම් මව  පිවිසීෙට අවඅය සියලු ම ාරතුරු ෙබාමගන ඇ . 

 

“ෆාමිු” (Pharming) යනු කුෙ අද? 

“ෆාමිු” (Pharming) යනු මෙඩිට් ක කාඩ් සෙ බැුකු ගිණුම් අුක වැකු රෙසය ම ාරතුරු ඉල්ො සිපාන නී යානුකූෙ 

මවබ් අඩවි වලින් පරිශීෙකනන් වුචකුකනන් මව  ෙරවා යැවීෙට අපරාධකරුවන් භාාවි ා කරන ක්රියාකාරකෙකි. 

 

“ප්රිමට අස්තපාුස” Pretexting යනු කුෙ අද? 

ුමබ් ල්ෙය ආය නමයන් ුබව සම්බන්ධ කර ගන්නා බව පවසන අමයකුමගන් ුබට දුරකථාන ඇෙතුෙ අ ෙැමබ්. 

ුන්න් ුමබ් ගිණුම් සෙ ුරද්ගලික ම ාරතුරු නී යානුකූෙ විය යුතු යැන මයෝජනා කරන ආකාරමයන් ුන්න් සෙඟ 

ක ා කරන. මකමස්ත මව  ක, මෙෙ ුරද්ගෙයා ඇ ක  වඅමයන්ෙ අනනය ා මසාමරකු වන අ ර ුහු ුබ ගැන යම් 

ම ාරතුරු අනාවරණය කරමගන ඇති අ ර  ව ක මබාමෙෝ මද් මසායන. බ්රේසර් ආර අෂාව 

 

Auto-Complete (ස්තවයුක්රීයව සම්ූර්ණ කරන්න) ක්රියා වරහි  කිරීෙ 

ුබමස මුරපද ෙ ක නැති වන පරිදි බ්රේසරය සකසා ඇති බවට වග බො ගන්න.එ අ මෙනු එකකින් ුබට එෙ 

විකල්පය සැකසුම් තුළ සැකසිය ෙැකිය. එෙ සැකසුම් වෙ කුචචි  පිහිටීෙ එ අ එ අ බ්රේසරයට මවනස්ත මේ. 

ුමබ් බැුකුමේ මවබ් අඩවි ලිපිනය මකලින්ෙ ටනේ කරන්න 

සබැඳි (Link)  වලින් ු මබ් බැුකු මවබ් අඩවියට පිවිමසන්න එපා. සහෙ විටෙ මවබ් ලිපිනය බ්රේසරමේ ලිපින ීනරුමවහි 

ටනේ කරන්න. ස යය මද්ට සොන විය ෙැකි නවීන වයාජ බැුකු මවබ් අඩවි මව  මිකුසුන් ෙරවා යවන “ෆාමිු” 

(Pharming)  වුචා කිරීමම් අවස්තථාාව අඩු කිරීෙට මෙය උපකාරී මේ. ුමබ් බැුකුමේ මවබ් අඩවි ලිපිනය සෙකුණු කර 

මවබ් අඩවියට පිවිසීෙට මෙය භාාවි ා කරන්න. 

ුමබ් බැුකු සැසිය අවසන් කිරීෙ 

ුබ අවසන්  ව විට සැෙවිටෙ ුබමස ගිණුමෙන් ඉව ක වන්න,  වද බ්රේසරමේ ගබඩා කර ඇති අෙ ර ම ාරතුරු 

ඉව ක කිරීෙට බ්රේසරය වසා දැීමෙට වග බො ගන්න. 

 

ආර අෂක සුම අ  පරී අෂා කරන්න 

මවබ් අඩවියක ුරද්ගලික ම ාරතුරු මබදා ගැනීමම්දී, සහෙ විටෙ බ්රේසරමේ   කව ීනරුමේ ඇති අගුෙක 

(පහඩ්මො අ) සුම අ ය මසායන්න. මෙය මනාපවතින්මන් නම් සම්මේෂණය අඩු ආර අි  සම්බන්ධ ාවය අ 

ෙරො සිදු මේ. 

මවබ් අඩවි URL පරී අෂා කරන්න 

සාොනයමයන් URL එක ආරම්භා වන්මන් “http” අ අෂර වලින්. මකමස්ත මව  ක සම්බන්ධ ාවය ආර අි  නම් 

ලිපිනය “Https” වලින් ආරම්භා විය යුතුය. 

 

විදු ක  ැපැල් ආර අෂාව 



 

ුබමස ගිණුමම් ම ාරතුරු සෙ   මෙෝ මුරපදය මෙෝ ඉල්ො මනාදන්නා යවන්නන්මස විදු ක  ැපහෙ වලින් පැමිණි 

සැක සහි  මමම්ල් විවෘ  කිරීමෙන් වළකින්න. ුබ කිසියම් සැක සහි  විදු ක  ැපහෙ අ විවෘ  කර ඇ කනම්, 

එහි අඩුගු විය ෙැකි ඇමුණුෙ අ මෙෝ සබැඳිය අ විවෘ  මනාකරන්න, ෙකා දෙන්න. 

සාොනය  

ුන්ෙනන් බැුකුකරණයට සාර්ථාකව පිවිසීමෙන් පසු, අවසාන සාර්ථාක පිවිසුෙ සෙ අවසාන පිවිසුම් දිනය සඳො 

කාෙ මුද්රාව පරී අෂා කිරීෙට වග බො ගන්න. ස්තවයුක්රීය යාව කකාලීන කිරීමම් අුගය අ සහි  ප්රති-වනරස සෙ 

ඇඩ්මවයාර්   ස්තපනමවයාර් ෙෘදුකාුග වැඩසටෙන අ වන ෆයර්ර්මවෝෙය අ ෙ ඔන් ුමබ් පද්ධතිය ආර අෂා කරන 

බවට සෙතික වන්න. ුබමස ගිණුම් ගනුමදනු කුතිප ා සොමෙෝචනය කරන්න. 

 

ුමබ් මෙඩිට් ක   මඩබි ක කාඩ්ප  ආර අෂා කිරීෙ 

• ුමබ් මෙඩිට් ක කාඩ්   මඩබි ක කාඩ් භාාවි ා කිරීෙට මවන ක කිසිමවකුට ඉඩ මනාමදන්න 

• නව කාඩ්ප  ෙැබුණු වොෙ එහි පිටුපස අ කසන මයාදන්න 

• කු රෙ ුබමස පැරණි, කල් ඉකු ක  ව කාඩ්ප ක කපා දැීමමෙන් ඒවා විනාඅ කරන්න 

ුමබ් කාඩ්ප  ආර අි  ස්තථාානයක  බා ුබ මුදල් සෙ   මෙෝ මවන ක ල්ෙය උපකරණය අ සෙකන 

ආකාරයටෙ එය සෙකන්න 

 

ුමබ් ගිණුම් ප්රකාඅනයට ඇතුෙ කවන කුසා කාඩ්ප ක ගනුමදනු සෙ ස්තවයුක්රීය මටෙර් යන්ත්ර ෙගින් ෙැබුනු 

රිසි කප ක පරිස්තසමින් ඉව ෙන්න. ුබ සෙ ුබමස කාඩ්ප ක පිළිබඳ ම ාරතුරු අන් අය ෙබා ගැනීෙ වැළැ අවීෙට 

මෙය උපකාරී මේ. 

 

ුබ ුමබ් කාඩ්ප  භාාවි ා කරන සහෙ අවස්තථාාවකෙ එය නැව  ෙබා ගැනීෙට වග බො ගන්න 

 

• ුමබ් මෙඩිට් ක කාඩ් අුකය කිසි විමටක ක විදු ක  ැපහමෙන් එවන්න එපා 

 

ජුගෙ දුරකථාන අුකය ඇතුළුව ුබමස ුරද්ගලික ම ාරතුරු යාව කකාලීනව  බා ගන්න එවිට අසාොනය 

ගනුමදනුව අ අනාවරණය න්වමො ක අපට ුබව සම්බන්ධ කර ග  ෙැකිය 

 

මකපා පණින්ඩ අනතුරු ඇඟවීමම් පෙසුකෙ ෙබා ගන්න, එවිට ුබට ුබමස සෙ ුමබ් අතිමර්ඛ කාඩ්ප ක 

හිමියන්මස ගනුමදනු පිළිබඳව මසායා බැලීෙට ෙැකි මේ. 

 

 

ුබට ුබමස කාඩ්ප  අහිමි වී ඇ කනම් මෙෝ එය මසාරකම් කර ඇ ැන සි න්මන් නම් +94 11 2350000 ට 

වොෙ අපට දන්වන්න. එවිට අපට කාඩ්ප  අවෙුගු කර වුචකුක ගනුමදනු වෙ අවා ග  ෙැකිය. 

ුබමස කාඩ් ප    මුරපද ආර අෂා කිරීෙ 

 

ුමබ් මුදල් පසුම්බි , පසුම්බිය මෙෝ දිනමපාම හි කිසි විමටක ක PIN  බා මනාගන්න, නැ මො ක අන් අයට 

ම කරුම් ග  මනාෙැකි ආකාරයට එය සටෙන් කරන්න 

 

ුබමස PIN අුකය, මුරපදය මෙෝ ආර අෂක ම ාරතුරු මවන ක කිසිමවකුට මනාකියන්න 

 

ුමබ් අුකය අන් අය දැකීෙ වැළැ අවීෙ සඳො ස්තවයුක්රීය මටෙර් යන්ත්රයකින් ුමබ් PIN අුකය ඇතුළ ක කිරීමම්දී 

සහෙ විටෙ ුමබ් අ  වසා ගැනීෙට උ කසාෙ කරන්න 

 

ුබ සෙඟ පෙසුමවන් සම්බන්ධ විය ෙැකි PIN එක අ ම ෝරා මනාගන්න, උදා: - ුබමස උපන් දිනය, දුරකථාන 

අුකය මෙෝ ුබමස කාඩ්ප ක අුකමේ මකාටස්ත 

 



 

ුමබ් මුදල් පසුම්බිය, පසුම්බිය මෙෝ දිනමපාම හි කිසි විමටක ක PIN  බා මනාගන්න, නැ මො ක අන් අයට 

ම කරුම් ග  ෙැකි ආකාරයට එය සටෙන් කරන්න 

 

ුබමස PIN අුකය, මුරපදය මෙෝ ආර අෂක ම ාරතුරු මවන ක කිසිමවකුට මනාකියන්න 

 

Number ුමබ් අුකය අන් අය දැකීෙ වැළැ අවීෙ සඳො ස්තවයුක්රීය මටෙර් යන්ත්රයකින් ුමබ් PIN අුකය ඇතුළ ක 

කිරීමම්දී සහෙ විටෙ ුමබ් අ  වසා ගැනීෙට උ කසාෙ කරන්න 

 

You ුබ සෙඟ පෙසුමවන් සම්බන්ධ විය ෙැකි PIN එක අ ම ෝරා මනාගන්න, උදා: - ුබමස උපන් දිනය, 

දුරකථාන අුකය මෙෝ ුබමස කාඩ්ප ක අුකමේ මකාටස්ත 

 

අ අතිෙ ක මුරපද සාදන්න 

අබ්ද මකෝෂයක මසායාග  ෙැකි වචන භාාවි ා මනාකරන්න 

සහෙ මවබ් අඩවියකටෙ එකෙ මුරපදය භාාවි ා මනාකරන්න 

කැපියල් ඉෙළ ො සිම්පල් අකුරු, අුක සෙ අවෙ වඅමයන් එ අ සුම අ ය අ මිශ්ර කරන්න 

විවිධ මුරපද භාාවි ා කරන්න 

මුරපද ලියා මනාගන්න 

ගබඩා උපාුගවෙ මුරපද ගබඩා මනාකරන්න 

විදු ක  ැපහෙ ෙරො මුරපද යවන්න එපා 

 

 

Tips to Shop Wisely Online 

ුබ සරෙ රීතිය අ අනුගෙනය කරන  ා අ කල් ුබමස කාඩ්ප  ුන්ෙනන් භාාවි ා කිරීෙ ආර අි  

සෙ පෙසුය. අන් ර්ජාෙය ෙරො සාේුර යාමම්දී, ුබමස කාඩ්ප ක විස්ත ර ඇතුළ ක කළ විට “ආර අි ” 

මවබ් පිටු පෙණ අ භාාවි ා කරන්න. ුබමස බ්රේසරමේ පෙළ දකුණු මකළවමර් අගුලු දො ඇති 

පහඩ්මො අ තිමබ් නම් මෙෝ ලිපිනය ‘https’ සෙඟ ආරම්භා වන්මන් නම්, ‘s’ ආර අි ව පවීන නම් මවබ් 

පිටුව අ ආර අි  මේ. එමස්තෙ, පරිගණක ආර අි  පියවර අ ගැනීෙ ුමබ් වගකීෙකි (උදා: 

ගුේ ම අ නය, නවරස්ත පරිමෙෝකන ෙෘදුකාුග, ෆයර්මවෝල්, ු කතු-විමරෝධී ෙෘදුකාුග සෙ මවන ක 

සොන ආර අෂණ) 

 

අන් ර්ජාෙය ෙරො මිෙදී ගැනීෙට ුමබ් කාඩ්ප  භාාවි ා කරන විට, පිළිග ක අන් ර්ජාෙ මවළඳසැල් 

මසායා බෙන්න. 

අන් ර්ජාෙ මවමළන්දාට මෙෝ ගබඩාවට ප්රතිොභා සෙ මුදල් ආපසු මගවීමම් ප්රතිප කතිය අ තිමබ්දැන 

පරී අෂා කරන්න 

මස්තවාව අ මව  ප්රමේඅ වීෙට ුබට මුරපදය අ භාාවි ා කිරීෙට සිදුන්වමො ක, මෙය පෙසුමවන් 

ෙුනනාග  මනාෙැකි බවට වග බො ගන්න සෙ එය කිසිමවකුට මෙළි මනාකරන්න 

ුබ ොර්ගග  මිෙදී ගැනීෙ අ කරන්මන් නම්, ුමබ් වාර් ා සඳො ගනුමදනුමේ පිටප  අ මුද්රණය 

කරන්න. මෙය ුබමස මෙඩිට් ක කාඩ් ප්රකාඅය පරී අෂා කිරීෙ පෙසු කරන 

 

ුමබ් එ අ ප්රකාඅයක ෙුනනා මනාග ක ගාස්තතුව අ මෙෝ අය කිරීෙ අ දිස්තවන්මන් නම් ෙැකි ඉ අෙකුන් +94 

11 2350000 අුකමයන් ඩීඑෆසසීසී බැුකු ඇෙතුම් ෙධයස්තථාානය අෙ න්න. 

 

 

 

ුන් ෙනන් බැුකුකරණය සඳො උපමදස්තුබ එහි ල්ොශ්රය මනාදන්මන් නම් කිසි විමටක ක මුදල් භාාර 

මනාගන්න. 

ුන්න් මවනුමවන් අරමුදල් ෙබා ගන්නා මෙස ඉල්ො සිපාන ුරද්ගෙනන්   සුවිධාන වලින් පරිස්තසම් වී එය 

නම් කරන ෙද ලිපිනයකට ොරු කරන්න. 

ුබමස ුරද්ගලික ම ාරතුරු දුරකථානමයන් මසාරකම් කිරීෙට සෙ ුමබ් මකපා පණින්ඩ කඩාකේපල් 

කිරීෙට ෙැකි දුරකථාන මයදුම් වලින් පරිස්තසම් වන්න. 

අවයාජ මවබ් අඩවි වලින් ුබමස ජුගෙ දුරකථානමේ මයදුම් ස්තථාාපනය මෙෝ බාග  මනාකරන්න. අදාළ 

ක්රීඩා මවළඳසැමෙන් සැෙවිටෙ බාග  කර ප්රකාඅකයාමස නෙ මසායන්න. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

ුමබ් ම ාරතුරු ආර අෂා කිරීෙ සඳො සහෙ විටෙ යාව කකාලීන කරන ෙද ප්රති-වනරසය අ ුබමස 

දුරකථානමේ සෙ පරිගණකමේ  බා ගන්න 

 

 

 

 

ස්තවයුක්රීය මටෙර් යන්ත්ර භාාවි ා කිරීෙ සඳො උපමදස්ත 

 

ස්තවයුක්රීය මටෙර් යන්ත්රය අ භාාවි ා කිරීෙට මපර ුමබ් වටපිටාව කුරී අෂණය කරන්න 

ස්තවයුක්රීය මටෙර් යන්ත්රය අ භාාවි ා කරන විට ුබට උදේ කිරීෙට ආගන්තුකමයකුට ඉඩ මනාමදන්න. 

ුමබ් කාඩ්ප  එළියට මගන භාාවි යට සූදානම්ව සිපාන්න 

සෙ යතුරුුරවරුව ආර අෂා කරන්න එවිට ස්තවයුක්රීය මටෙර් යන්ත්රය භාාවි ා කිරීෙට බො සිපාන ඕනහෙ 

මකමනකුට ුබමස PIN අුකය මෙෝ ගනුමදනු මුදෙ ඇතුළ ක කළ මනාෙැක 

ුමබ් මුදල්, කාඩ්ප  සෙ රිසි කප  වොෙ ඉව ට දෙන්න. ුබමස මුදල් පසුව ගණන් කරන්න, සහෙ විටෙ ුමබ් 

රිසි කප   බා ගන්න 

ුබ යමෙකු මෙෝ සැක සහි  මදය අ දුටුවමො ක, ුමබ් ගනුමදනුව අවෙුගු කර වොෙ පිටව යන්න 

ගනුමදනුව අ කිරීමෙන් පසු යමෙකු ුබ පසුපස යන්මන් නම්, මොඳින් ජනාකීර්ණ ප්රමද්අයකට මගාස්ත 

මපාලිසියට ක ා කරන්න 

ඩ්රනේ-අේ ස්තවයුක්රීය මටෙර් යන්ත්රය අ භාාවි ා කරන විට, සියලුෙ ෙගී මෙෝටර් රථා මදාරවල් අගුළු දො ජමන්ෙ 

සවි කර ඇති බවට වග බො ගන්න 

ුබ ස්තවයුක්රීය මටෙර් යන්ත්රය අ භාාවි ා කිරීෙට පිට කව යන විට ුමබ් මෙෝටර් රථාය අගුළු ඇරීෙට මෙෝ එන්ක ෙ 

ධාවනය මනාකරන්න 

ස්තවයුක්රීය මටෙර් යන්ත්ර මබාමෙෝෙය අ පැය 24 ුරරාෙ ෙබා ග  ෙැකි අ ර සෙෙර ඒවා විවෘ ව පවතින්මන් 

මද්ශීය වයාපාරික ස්තවයුක්රීය මටෙර් යන්ත්රවෙ නුහුරු සවිකිරීම් මසායා බෙන්න. මෙෙ සවිකිරීම් සාොනය 

ස්තවයුක්රීය මටෙර් යන්ත්රමේ මකාටස අ මෙස මනාමපන්වන, නැ මො ක ුබ ුමබ් කාඩ්ප  ඇතුළු කරන  ේ 

එකට අමුණා ඇ . සැක සහි  මදය අ ුබ දුටුවමො ක එය භාාවි ා මනාකර වොෙ බැුකුවට වාර් ා කරන්න 

විමද්අයන්හි කාඩ්ප ක භාාවි ා කරන විට උපමදස්ත 

•  

 ුබ කුවාඩුව අ ග  කිරීෙට සැෙසුම් කරන විට, යාව කකාලීන කළ සම්බන්ධ ා ම ාරතුරු සෙඟ ුමබ් 

සුචාරක  

 සැෙැස්තෙ පිළිබඳව ුමබ් බැුකුවට දැනුම් මදන්න. 

 ුමබ් කාඩ්පම න් සිදුකරන සියලුෙ ගනුමදනු පිළිබඳව ුබ දැනුව ක වන පරිදි මකපා පණින්ඩ අනතුරු 

ඇඟවීමම් පෙසුකෙ ෙබා ගන්න 

 ුබ විමද්අ ග ව සිපාන කාෙය තුළ සිදු කරන ෙද සියලුෙ ගනුමදනු වෙ රිසි කප ක  බා ගන්න, එවිට 

ප්රකාඅය ෙැබීමෙන් පසු ුමබ් ගනුමදනු සැසදිය ෙැකිය 

 කාඩ්ප   බා එකට ඇෙවීෙ මනාකරන්න 

 . ෙදිසි අවස්තථාාවකදී සහෙ විටෙ අෙ ර මුදල් පාක අ ුබ සෙඟ රැමගන යන්න 

 

Card ුබමස කාඩ්ප ක සඳො ෙදිසි පැය 24 දුරකථාන අුක ුබ සතුව ඇති බවට වග බො ගන්න, එවිට 

ුබට ඕනහෙ මසාරකෙ අ මෙෝ අොභාය අ වොෙ වාර් ා කළ ෙැකිය 

 

 

ුමබ් මෙඩිට් ක   මඩබි ක කාඩ්පම ක ගනුමදනුව අ විවාද කරන්මන් මකමස්තද? 

 



 

• ුබමස මඩබි ක කාඩ්පම ක කිසියම් ෙුනනා මනාග ක මෙෝ අනවසර ගනුමදනුව අ ුබ දුටුවමො ක, 

ගනුමදනුව පිළිබඳ වැඩිට්දුර ම ාරතුරු සඳො ුබට බැුකු පාරිමභාෝගික මස්තවා ඇෙතුම් අුකයට ඇෙතිය 

ෙැකිය. ුබට  වෙ ක ඒ කතු ගැන්වී මනාෙැති නම්, ගනුමදනුව පිළිබඳ ආරන්ෙ අ ඉල්ො සිපාය ෙැකිය. 

• ුබ එකඟ මනාවන ඕනහෙ ගනුමදනුව අ ගිණුම් ප්රකාඅය ජනනය කළ දින සිට දින 20  අ ඇතුළ  බැුකුවට 

සන්කුමේදනය කළ යුතුය. මකපා පණින්ඩ අනතුරු ඇඟවීෙ ෙරො බැුකුව විසින් ුබට දැනුම් මදන ඕනහෙ 

ගනුමදනුව අ ුබ විසින් පිළිග ක ගනුමදනුව අ මෙස සෙකනු ෙැමබ්. 

• ුමබ් ආරන්ෙ විසීමෙ සඳො අදාළ මවමළන්දා සෙ අ කප ක කර ගැනීමම් ආය නය සෙඟ අය කිරීෙ අ කළ 

ෙැකිය. එවැකු ගාස්තතු ආපසු මගවීෙ අදාළ කාඩ්ප ක මයෝජනා ෙෙ ජාෙ සුවිධානය විසින් කුයෙ කර ඇති 

නීති රීති ො කාෙ රාමු වෙට බැීම ඇ . 

ගනුමදනුව සිදු කිරීෙට ුබ එකඟ න්වමො ක, ගනුමදනුව අවෙුගු කිරීෙට ුබට අවඅය නම්, මෙෝ 

මවමළන්දාමගන් ණය මුදෙ අ ුබට ෙැබිය යුතු යැන විචවාස කරන්මන් නම්, ුමබ් ආරන්ල් නඩුවට සොය වන 

සියලු උපකාරක ලියකියවිලි ෙබා ගන්න. බැුකුවට පැමිණිලි කිරීෙට මපර, ුබ ගනුමදනු කළ මවමළන්දා සෙඟ 

ගනුමදනු ආරන්ෙ මකලින්ෙ විසීමෙට උ කසාෙ කරන්න. 

 

13 ප්රතිචාර සෙ මයෝජනා 

ගනුමදනුකරුවන්ට අපමස මස්තවාවන් පිළිබඳ ප්රතිමපෝෂණ ෙබා දිය ෙැකි අ ර ුන්න්මස මයෝජනා අපමස 

මස්තවාවන් වැඩිට්දියුණු කිරීෙට උපකාරී මේ. 0112350000 අෙ න්න මෙෝ info@dfccbank.com මව  විදු ක 

 ැපහමෙන් මෙෝ කළෙනාකරු පාරිමභාෝගික මස්තවය, ඩී.එෆස.සී.සී බැුකු පීඑල්සී අුක 73/5 ගාමල් පාර මකාළඹ 3 


