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1. පපරවදන  

1.1 පමයමය අනිවා ර්ා චර්ාා ධර්මය පකග්ර ා (පමයහි මින් මයතු ‘පකග්ර ා’ ානුපවන්  ැඳින්පේ) ානු, 

පක්රඩිට් ක කා පතපත් නිකුත් කරනු නබන පා මයා ක ක බැකකුගආා න (පමයහි මින් මයතු ‘නිකුත්කරන්නා ’ 

ානුපවන්  ැඳින්පේ) ප ගප   ඔවුන්පේ පම්බන්ධි ාන් විසින් පාොදා  ගැීමමය පිණිප ශ්රී නකකා  

මය  බැකකුව විසින් නිකුත් කරන නද පමයප යුම් මයා ර්පග පපගලශ් අකක 01ග2010 අනුව පකපන 

නගලදිය.   නි ුරගලගනාන් වශ්පාන් ගනුපදනුකරුවන් පමයග කටයුතු ියීමපම් දී පමයමය පකග්ර ා, 

පප වා  රමිතිචා පිිබඳ මිනුම් දණ්ඩක් පනපට ක්රිාා  කරනු ැ ැ අ අප්ක් ා  පකපර අ.  පක්රඩිට් ක 

කා පතපත් ප  කා පතපත්  ා  බැඳුණු පවනත් පැනුමම් නිකුත් ියීමපම් දී නිකුත් කරන්නන් විසින් 

ාා රගනු නබන වගකීම් පමයමය පකග්ර ා මයගින් විප් ර පකපර අ.  ගනුපදනුකරුවන් පමයග කටයුතු 

ියීමපම් දී නිකුත් කරන්නා පේ කා ර්ාමයණ්ඩනාට පමයමය පකග්ර ා මයගින් අවශ්ය මයගපපන්වීම් සිු 

කරනු ැ .  පක්රඩිට් ක කා පතපත් ාා වි  කරන්නන්  ට ඔවුන්පේ අ අතීන් ප  ඔවුන්පේ නැදිාා වන් 

ුමරැකීපම් දී අනුගමයනා කළ යුතු පිාවර අවපබ ධ කරගැීමමයට ප ා දීමය පමයමය පකග්ර පාන් 

අප්ක් ා  පකපර අ.  පමයමය පකග්ර ා පාොදා  ගනු නබන නිකුත් කරන්නන් ඔවුන්පේ පව්අඅඩවි 

වන පමයා පළ කරන්නටත්, ඉල්නා  සිටින විට ගනුපදනුකරුවන් පව  නබා දීමය පිණිප පමයමය 

පල්ඛනපේ පිටපත් සූදා නම් කර  ැබීමයටත් කටයුතු කරනු ැ .      

 

ක්රෙොසංග්රෙයාළිබ ඳව 

  

1.2 අනිවා ර්ා පල්ඛනාක් වශ්පාන්, පමයමය පකග්ර ා මයගින්  රගකා ිතත්වා රවර්ධනා කරමින්, 

ගනුපදනුකරුවන්ට රතිචනා ා දපදපා  පවළඳපපොළ බනකා ාන් විසින් වඩා ත් දපප් පමයප යුම් 

රමිතීන් පා ක් ා ත් කරගැීමමය දිිතමයත් කර අ.  පකග්ර පේ ‘අපගඅපපේ’ මයගින් දැක්පවන්පන්, නිකුත් 

කරන්නා  ා.  2 වන වගන්තිචපාහි විප් ර කර ැතිච මූලික කැපවීම් මයගින් පමයමය පකග්ර පේ රමිතීන් 

පා නනා පේ.  අනයා කා රාියන් දක්වා  පනොමයැතිච නම් මිප, අප විසින් කවුන්ටරා  ර ා , 

ුරකථනා මයගින්, අන් ර්ජා නා ප ගප   පවනත් ඕනෑමය ක්රමයපේදාක්  ර ා  නබා පදන පක්රඩිට් ක 

කා පතපත් පිිබඳ සිාලුමය පැනුමම් ප  පප වා වන් පඳ ා  පමයමය පකග්ර පේ සිාලුමය පකොටප් අදා ළ 

පේ.     

 

පමයමය පකග්ර පේ පපන්නුම් කර ැතිච කැපවීම්, පා මයා නය පමයප යුම් වයා පා ිතක පිතපරාක් 

ාටප හි අදා ළ පේ.  අනප්ක්ෂි  විප කදී, පමයමය පකග්ර ා ාටපත් වන කැපවීම් පුරරා ීමමයට 

අපට පනො ැිය විා  ැිය බව පැ ැදිලිවමය අවපබ ධ කරපගන සිටිා යුතු පේ.   



2. මූලික කැපවීම්  

්ෙතාඩරුණුාක්රවතාඅළිාඩැ්ක්රවමු: 

2.1. ප   පිතදි, අප සිුකරන සිාලු කටයුතු වනදී අපක් පා තීව  ා  පා ධා රණව ක්රිාා  කරමින්; 

a. අප පිිතනමයනු නබන පැනුමම් ප  පප වා වන් පම්බන්ධපාන්, ප  අප පේ 

කා ර්ාමයණ්ඩනාගනිපා ක  ාන් විසින් අනුගමයනා කරනු ැතිච කා ර්ාපටිපා ටි ප  පිිපවත් 

වනදී, පමයමය පකග්ර පේ රමිතීන් අනුව කටයුතු ියීමමය. 

b. අපපේ පැනුමම් ප  පප වා වන් අදා ළ ීමතිච, පරගුනා සි, මයා ර්පග පපගලශ්, නිපා ග ප  

චක්රපල්ඛ වනට අනුකූන බව ප තිචක ියීමමය.  

c. ගනුපදනුකරුවන් පමයග අප සිු කරන කටයුතු අවකක ාා වපේ ප  විනිවිද ාා වපේ 

පදා චා රා ත්මයක මූනධර්මය මය  රඳා  පවත්නා  බව ප තිචක ියීමමය. 

d. ීම යා නුකූන ප  පදා චා රා ත්මයක පා ිතපා ගික පිිපවත් අනුගමයනා ියීමමය. 

 

2.2. ප   දක්වා  ැතිච ප ොරතුරු පරන ාා  ා වියන් නබා පදමින්, අපපේ පක්රඩිට් ක කා පතපත් පඳ ා  වන 

පැනුමම් ප  පප වා වන් හි පමයප යුම් කටයුතු සිුවන ආකා රා ගනුපදනුකරු  ට අවපබ ධ 

කරගැීමමයට ප ා වීමය; 

a. ගනුපදනුකරුට ැතිච රතිචනා ා පමයොනවා ද. 

b. ගනුපදනුකරු විසින් රතිචනා ා නබා ගන්පන් පකපප ද.  

c. පිිතවැා, ගා ප්තු ප  අාියීමම් පමයොනවා ද. 

d. සිා ගැටලු විපඳා  ගැීමමය දපදපා  කා  පමයගගපකපප  පම්බන්ධ විා  ැිය ද.   

 

2.3. ගනුපදනුකරුවන්පේ ගැටලු ප  පැමිණිලි පම්බන්ධපාන් පනොපමයා ව ප  කා ර්ාක් මයව ක්රිාා  

ියීමපම්දී;  

a. ඔවුන්පේ ගැටලු පාොමු ියීමමය ට නිසි මයා ර්ග පිිතනැමීමය.   

b. ඉව සීපමයන් යුතුව ඔවුන්ට පවන්දීමය.  

c. පැමිණිල්නක්ගගැටලුවක් නැබී වැඩ කරන දින 10ක් ැතුළ  රතිචචා රා ගනුපදනුකරු පව  

පන්නිපේදනා ියීමමය. 

d. අපපේ රතිචචා රා ඔවුන් පෑහීමයකට පත් පනොකරන්පන් නම්, ඔවුන්පේ පැමිණිල්න 

පම්බන්ධපාන් ඔවුන් විසින් ඉදිිත කටයුතු සිු කළ අයුරු ගැන ගනුපදනුකරුවන්ට දැනුම්දීමය. 

 



2.4. මය ජන ා වට පිවිසීමයට  ැිය වන පිතදි අපපේ පව්අඅඩවිා මයගින් පමයමය පකග්ර ා රසිගලධිාට පත් 

ියීමමය ප  ඉල්නා  සිටින විට පමයමය පකග්ර පේ මු්රි  පිටපත් ඉකග්රිසි, සික න ප   දමිළ ාා  ා  වලින් 

ගනුපදනුකරුවන් පව  නබා දීමය.  

 

3. ප ොරතුරු (ගනුපදනුකරුවන්පේ අවශ්ය ා  පුරරා නන පැනුමම් ප  

පප වා වන් ප  රා  ගැීමපම්  ැියාා ව ඔවුන් පව  පනපමින්)  

2.5. පක්රඩිට් ක කා පතප ක් නිකුත් ියීමමයට පපරා තුව, අප විසින්; 

a. ප   කරුණු ද ැතුළත්ව, අපපේ පක්රඩිට් ක කා පතපත් පැනුමම් පිිබඳ මූලික විපශ්  ා කග 

පැ ැදිලි කරමින් ප ොරතුරු පපාන්පනමු; 

- අදා ළ ීමතිචීමතිච ප  පකොන්පගලසි; 

- අදා ළ ගා ප්තු ප  පපොීම අනුපා තිචක; 

- පගවීමයට නිාමි  අවමය මුදන ප  පපොලිා ගණනා ියීමපම් ක්රමයපේදා;  

- පපොීම අාියීමම් ප  දඩ අාියීමම් මයග  ිතන ප   අවමය කරගන්නා  අයුරු; 

- බිල්ග  ියීමපම් ප  පගවීම් සිු ියීමපම් කා ර්ාපටිපා ටීන්;  

- අලුත් ියීමපම් ප  අවපන් ියීමපම් කා ර්ාපටිපා ටීන්; ප   

- කා පතප  ාා වි  ියීමමයට අවශ්ය විා  ැිය පවනත් ඕනෑමය වැදගත් ප ොරතුරක්; 

b. පක්රඩිට් ක කා පතප ක් නිකුත් ියීමපම්  ැියාා ව අප පව  නැබීමය පිණිප ගනුපදනුකරු පවතිචන්, 

ඔවුන්පේ අනනය ා ව, ලිපිනා, රැියාා ව ආදිා පම්බන්ධ පල්ඛන ද ැතුළුව අවශ්ය 

පකපරන අවමය ප ොරතුරුගපල්ඛන ප  නනතිචක ප  නිාා මයන අවශ්ය ා  වනට අනුකූන වීමය 

පිණිප වයවප්ථා පි  අධිකා ීමන් විසින් අවශ්ය ාැ අ දක්වනු නබන පවනත් ඕනෑමය පල්ඛනාක් 

පිිබඳව ගනුපදනුකරු දැනුවත් කරමු. 

c. පක්රඩිට් ක කා පතප  පඳ ා  වන ඉල්ලුම්ප  මයගින් ගනුපදනුකරු නබා  ුන් විප් ර ප ය බවට 

ප තිචක ියීමමය පඳ ා , අවශ්ය ාැ අ පනකනු නැුවවප ොත්, ුරකථනා මයගින් ප ගප   පමයමය 

අරමුණ දපදපා  අප විසින් පත් කරන නද නිපා ක  ා ා න  ර ා  ගනුපදනුකරු  ා  

පම්බන්ධ පවමු. 

3.2. ගනුපදනුකරුවන් අාුම් කරන පැනුමමයක්ගපප වා වක් පම්බන්ධපාන් අවශ්ය කටයුතු පම්ූරර්ණ 

කර, එා නබා දීමය පඳ ා  අපට ග  වනු ැතිච කා නා ගැන අප විසින් දැනුම් පදමු.  

3.3. ීමතිචීමතිච ප  පකොන්පගලසි, අදා ළ පපොීම ප  අාියීමම්, පක්රඩිට් ක කා පතප  නැතිච වීගඅවාා වි  කර 

ැත්නම් ගනුපදනුකරුපේ අ අතිචවා සිකම් ප  බැඳීම්, ප  පක්රඩිට් ක කා පතප  ාා වි ා 



පම්බන්ධපාන් අදා ළ පවනත් ප ොරතුරු පවිප් රා ත්මයකව අඩකගු පප වා  

මයගපපන්වුමයක්ගපා මයා ක ක පපොත්පිකචක්, පළමු පක්රඩිට් ක කා පතප ත් පමයග අප විසින් නබා  පදමු.      

3.4. ගනුපදනුකරුවන්  ට අවශ්ය ඕනෑමය පේනා වක දී අප  ා  පම්බන්ධ වීපම්  ැියාා ව ඔවුන්ට 

නැපබන පිතදි, ුරකථන අකක,  ැපැල් ලිපිනා, පව්අඅඩවිාගවිදුත්  ැපැල් ලිපිනා වැනි අප  ා  

පම්බන්ධ විා  ැිය ආකා රාන් පිිබඳ ප ොරතුරු අප විසින් නබා  පදමු.   

3.5. සිා මයා සික රකා ශ්න පපඳා  බැීමමය පිණිප පගවීම් නුපත් සිාල්න එකතු කර  බා  ගන්නා  පනපට 

ගනුපදනුකරුවන්ට අප විසින් දපපදප් පදමු.  පක්රඩිට් ක කා පතපප හි පපන්නුම් කරන ගනුපදනුවක් 

ගනුපදනුකරුට පිිග  පනො ැිය වුවප ොත්, ඉල්නා  සිටිාප ොත් වැඩිට්ුර විප් ර පපාන්පනමු.  

ැ ැම් අවප්ථා වන් හි දී, ඔවුන් විසින් ගනුපදනුවක් පඳ ා  බනා නබා  දී පනොමයැතිච බවට   වුරු 

ියීමමයක් ප   පා ක්ෂි පැපයීමයක් සිු කරන පනපට අප විසින් ගනුපදනුකරු පවතිචන් ඉල්නා  සිටිා 

 ැියා. 

 

4. ගා ප්තු අාක්රමයා (පපොලිාගගා ප්තුගඅාියීමම්)  

4.1. අපපේ ගා ප්තු ප  අාියීමම් (පපොීම අනුපා තිචකාන් ද ැතුළු) වගුව අප විසින් නබා  පදමු; 

a. අාුම්ප  පමයග. 

b. පප වා  මයගපපන්වුපමයහිගපා මයා ක ක පපොත්පිකපචහි ැතුළත් කර, 

c. පා ිතපා ගික පප වා  අකක  ර ා  ගනුපදනුකරු අප ැමයතූ විට, 

d. අපපේ පව්අඅඩවිා මයගින්, ප    

e. අපපේ, නම් කරන නද කා ර්ාමයණ්ඩනා  ර ා .  

 

4.2. ඉල්නා  සිටිා විපටක, පක්රඩිට් ක කා පතපත් රකා ශ්නපාහි ප  පව්අඅඩවිපේ පළ කරන නද 

රකා ශ්නපාහි අඩකගු ප ොරතුරු වනට අමය රව, ගනුපදනුකරුපේ ගිණුමයට අප විසින් පපොීම 

ප ගප   අාියීමම් අදා ළ කරගන්නා  අයුරු දදා  රණ ාා වි පාන් පැ ැදිලිව පත්රුම් කර දීමයට 

අප කටයුතු කරමු. 

4.3. අ්ක්රේාග්සත්ුාඅයෙොක්රඛනනක්ර ාක්රවනසඩ්ම්  

අපපේ පක්රඩිට් ක කා පතපත් පඳ ා  පැනුමම් පිිබඳව අපපේ ගා පත්ු අාක්රමය (පපොීම අනුපා තිචක ප ගප   

පවනත් ගා ප්තුගඅාියීමම්) පල්ඛනා අප විසින් පවනප් කරන විට, අවමය වශ්පාන් එකී පවනප්කම් 

ක්රිාා ත්මයක ියීමමයට දින 10ක ට පපර ගනුපදනුකරුවන් පව  දැනුම්දීමය පඳ ා  අප විසින්  අපපේ ු රකථන 

පණිවුඩ වන, පව්අඅඩවිපේ ප  පක්රඩිට් ක කා පතපත් රකා ශ්න වන අඩකගු ප ොරතුරු ාා වත්කා ීමන කරනු 

ැ .    



5. විකුණුම් ප  අපනවිකරණ ආචා රධර්මය  

 

5.1 ක්ක්ර ේත්රාළිිසස ් 

a. කා පතපත් පැනුමම් විියණීමය පඳ ා  ගනුපදනුකරුවන් ප  ගනුපදනුකරුවන් විා  ැිය අා 

පව  පිවිසීපම් දී  මයන්  ඳුන්වා දීමයට අපපේ විකුණුම් නිපා ක  වරු කටයුතු කරනු ැ .     

b. අපපේ නිපා ක  ාකු නුුමුුම  ැසිීමමයක පාුණු බවට ියසිාම් පැමිණිල්නක් 

ගනුපදනුකරුවන් පවතිචන් නැුවණු අවප්ථා වක දී, පැමිණිල්නට රතිචකර්මය නබා දීමය දපදපා  අප 

විසින් නිසි පිාවර ගනු ැ .   

 

5.2 දුරඩථනයාෙගින්ාඅක්රෙවිඩරණය  

a. අපපේ පක්රඩිට් ක කා පතපත් වනට අදා ළ ඕනෑමය පැනුමමයක් ප   පවනත් ඕනෑමය cross sell 

(මූලිකව මිනදී ගැීමමයට පා ජනා  කරන අ අ මයාන්ට අමය රව පැනුමම් ප  පප වා වන් මිනදී 

ගන්නට ඔවුන් දිිතගන්වනු නබන) දීමයනා වක් විියණීමය පඳ ා  අපපේ පටලි-අපනවිකරණ 

කා ර්ාමයණ්ඩනාගනිපා ක  ාන් ුරකථනපාන් ගනුපදනුකරුවන් අමය න විට, ැමයතුම්කරු 

විසින් ඔහුගැා  ඳුන්වා දීමයට ප  ඔහුගැා එපප  අමය න්පන් අප පවනුපවන් බව 

ගනුපදනුකරුට දැනුම් පදනු ැ .    

b. ගනුපදනුකරුවන් ැමයතීමය සිු කරන්පන් එමය ැමයතුපමයන් ගනුපදනුකරුට අප ුම ා වක් ැතිච 

පනොපේ ාැ අ අප්ක්ෂි  පේනා වන් හි දී බවට ප තිචක පකපර අ.  පා මයා නයපාන් පැා 0000 

ප  පැා 1000 අ ර කා නපේ දී ා.   

c. දක්වා  ැතිච කා නපේනා වන්ට පපර ප   පුම නබා පදන ැමයතුම් නබා දීමය ගනුපදනුකරු විසින් 

ලිඛි ව ප   වා චිකව අවපර දී ැතිච විට පමයණක් සිු කරනු ැ .   

 

5.3 ක්රෙලි-අක්රෙවිඩරණාආච්රධර්ෙ 

අපපේ පටලි-අපනවිකරණ කා ර්ාමයණ්ඩනා විසින් ප   පිතදි, පිිග   ැිය පටලි-ැමයතුම් ආචා රධර්මය 

අනුගමයනා කරනු ැ :  

 

5.3.1 පූර්වාවශක්රයන්ාසැෙසුම්ාඩළ  

බැකකුව ප   බැකකුව විසින් පත් කරන නද පෘජු විකුණුම් නිපා ක   විසින්   වුරු කරන නද නැ අප්තු 

අනුව පමයණක් ැමයතුම් නබා දීමය. 

 



5.3.2 ඇෙතුෙක්ාඅතරතුර  

a)  මයන්ව ප  අපපේ බැකකුව  ඳුන්වා  පදමින්, ප  ැමයතුමයට ප  තුව පඳ න් ියීමමය. 

b) ැමයතුමය පවත්වා පගන ාා මයට අවපර ඉල්ීමමය ප  අවපර නබා  පනොුනප ොත්, පමයා ව අාැද, 

ආචා රශීීමව ැමයතුමය විපන්ධි ියීමමය.  

c) ජකගමය ුරකථනාකට ැමයතුමය නබා  ුන්පන් නම්,  ැමය විටමය, ප්ථා වර ුරකථනාට ැමයතිචා 

 ැිය බව දැන්වීමය.  

d)  ැිය ා ක් ුරට, ගනුපදනුකරුට ප ුම ාා  ා පවන් ැමයතුමය පවත්වා පගන ාා මය. 

e) පකවා දා වයා පා ිතක කරුණු වනට පමයණක් සීමයා  ියීමමය.  බා ධා  ියීමම් ප    ර්ක ියීමම් ියසි 

විපටක පනොියීමමය.  

f) ගනුපදනුකරු, පැනුමමය මිනදී ගැීමමයට අද ප ්කරන්පන් නම්, ‘වඩා ත් වැදගත් ීමතිචීමතිච ප  

පකොන්පගලසි’ පිිබඳ ගනුපදනුකරුපේ අවපබ ධා පිිතක්පා  බැීමමය. 

g) ගනුපදනුකරු විසින් ඉල්නා  සිටි ාප ොත්, ැමයතුම්කරුපේ ුරකථන අකකා..., ඔවුන්පේ 

ුමපීමක් කපේ නමය ප  අපපේ බැකකුව  ා  පම්බන්ධවිා  ැිය ආකා රාන් පිිබඳ විප් ර 

නබා දීමය. 

h) ගනුපදනුකරු වැා කළ කා නාට ප්තුතිච ියීමමය. 

 

5.3.3 ඇෙතුෙෝසු  

a) දීමයනා ව පම්බන්ධපාන් ගනුපදනුකරු දැක්වූ දනන්ුව අඩු නම්, එමය දීමයනා ව 

පම්බන්ධපාන් ඊළඟ මයා ප 6ක කා නා තුළ නැව  ගනුපදනුකරු ැමයතීපමයන් වළියන්නට 

අප කටයුතු කරමු.  

b) විකුණා  අවපන් කළ පැනුමම් පම්බන්ධපාන් ගනුපදනුකරුවකු ැමයතීමයක් නබා ුනප ොත්, 

එවැනි විමයසීම් පම්බන්ධපාන් කටයුතු ියීමමය පිණිප බැකකුපවහි අදා ළ අකශ්ාගඒකකා පව  

එකී ගනුපදනුකරුවා  පාොමු ියීමමය විකුණුම් කා ර්ාමයණ්ඩනා විසින් සිු කරනු ැ .  

 

5.4 ගනුක්රෙනුඩ්රාක්රතොරතුරුාවොරෙසයාා්වයා 

විකුණුම් නිපා ක  ාන් පැමය විපටකමය ගනුපදනුකරුපේ පපෞගලගලිකත්වාට ගරු කරනු ැ .  

ගනුපදනුකරුපේ නැදිාා වන් පා මයා නයපාන් පා ක්ඡාා  කරනු නබන්පන්, ගනුපදනුකරු විසින් ලිඛි ව 

අවපර නබා  දී ැත්පත් නම් විදුත්  ැපෑන, පටිග  කළ ුරකථන පණිවුඩ, ෆැක්ප් ප   පකටි පණිවුඩ 

මයගින් ප  ගනුපදනුකරු  ා  ගනුපදනුකරුපේ ගණකා ධිකා ීමගපල්කම්ගකනත්රාා  වැනි පවනත්  නි 

ුරගලගනාන්ගපවුපල් පා මයා ක කාන් පමයග පමයණිය.    



5.5 පුහුණුවා  

විකුණුම් නිපා ක  ාන්  ට  මය කා ර්ාාා රා කා ර්ාක් මයා සිු ියීමමය දපදපා  අවශ්ය ුරහුණුව ප  

මයගපපන්වුම් නබා පදනු නැප්අ.   

6. පක්රඩිට් ක කා පතප ගුරගලගලික අනනය ා  අකකා (PIN) නිකුත් ියීමමය   

6.1 පා මයා නයපාන් අප විසින් සිු කරනු නබන්පන්, ගනුපදනුකරු විසින් දක්වා  ැතිච ලිපි ාැවිා යුතු 

ලිපිනා පව  දූ  පප වා වගලිාා පදිකචි  ැපෑන මයගින් අප විසින් පක්රඩිට් ක කා පතප  පබදා   ැීමමය අ.  

ඊට විකල්ප වශ්පාන්, විපශ් ෂි  දපපදප් ාටපත් ගනුපදනුකරු නබා දී ැතිච ලිපිනාක් පව  

ගනුපදනුකරුපේ පක්රඩිට් ක කා පතප  පබදා   ැීමමය ද අප විසින් සිු කරනු නබ අ.    

6.2 ගනුපදනුකරු විසින් නද පක්රඩිට් ක කා පතප  පරීා කර පනොමයැතිච නම්, බැකකුව විසින් දක්වා  ැතිච 

ආකා රාට කා පතප  පරීා ියීමපම්  ැියාා ව ගනුපදනුකරුට ැ . 

6.3 පපෞගලගලික අනනය ා  අකකා (PIN) පවන්කර ැතිච අවප්ථා වක දී, එා ගනුපදනුකරු පව  

පවනමය ාැවීමයට කටයුතු කරනු නබ අ. 

 

7. ගිණුම් පමයප ාවීමය ප  පක්රඩිට් ක කා පතපත් රකා ශ්න 

7.1 පක්රඩිට් ක කා පතප  ගිණුමය කළමයනා කරණා ප  පක්රඩිට් ක කා පතප  ාා වි පාන් සිු කළ මිනදී 

ගැීමම්ගමුදල් නබා ගැීමම් පිිබඳ විප් ර පිිතක්සීමය පම්බන්ධපාන් ගනුපදනුකරුට ප ා පිණිප, 

පක්රඩිට් ක කා පතපත් ගනුපදනු විප් රා  ැපෑන ප   අන් ර්ජා න බැකකුකරණා  ර ා  නැබීපම් 

ප ුමකමය අප විසින් ගනුපදනුකරු පව  පිිතනමයනු ැ .  පක්රඩිට් ක කා පතපත් රකා ශ්නා ූරර්ව-

වශ්පාන් තීරණා කරනු නබන දිනාක දී දත්පා දනා ියීමමය පෑමය මයපකමය සිු කර, එා 

ගනුපදනුකරු පව  නැපබන්නට පනප්වනු ැ .   

7.2 පක්රඩිට් ක කා පතපත් රකා ශ්නා ගනුපදනුකරු පව  පනොනැුවණු අවප්ථා වක දී, රකා ශ්නපේ 

පිටප ක් නබා ගැීමමය පිණිප ඒ බව අප පව  දැනුම් පදන පනපට ගනුපදනුකරුට අප විසින් 

දපපදප් පදන අ ර, ලිත් දින 10ක් ැතුළ  එා ාැවීමය මයගින් නිාමි  පේනා වට පගවීම් සිු 

ියීමපම්  ැියාා ව ගනුපදනුකරු පව  පනපනු ැ .    

7.3 කලින් කනට අප විසින්  ඳුන්වා  පදනු ැතිච නව පප වා වන් ප   අගා එකතු කළ දෑ ියසිවක් 

ප   පේ නම්, ඒවා  පිිගැීමපම්ගරතිචක්ප  ප ියීමපම් විකල්පා පහි ව ප  එකී නව පප වා වන් 

පඳ ා  අදා ළ වන ගා ප්තුගඅාියීමම් ද ගනුපදනුකරු පව  අප විසින් කල් ැතිචව දැනුම්  පදනු ැ .   



7.4 ගනුපදනුකරුපේ කා පතපත් ගිණුමයට  ැන්පත් කරන නද පචක්ප ක් අගරු වූ අවප්ථා වක දී, එකී 

පනොපගවූ පචක්ප  අප පව  නැබී ලිත් දින 7ක් ැතුළ  එකී අගරුවීමය පම්බන්ධපාන් අප 

විසින් ගනුපදනුකරු පව  දැනුම් පදනු ැ .   

7.5 පචක්පත්  ැන්පත් කර ැත්පත් අප විසින් දක්වා  ැතිච කා නසීමයා ව තුළ, පගවීම් නිාමි  දිනට 

පපර නමුු, රමයා ද පද  ගරමයා ද ප  තුපවන් එා නිශ්්කා ශ්නා වූපේ පගවීම් නිාමි  දිනට පුමව 

වුවප ොත්, අප විසින් අනිසි පනප ගනුපදනුකරු දණ්ඩනාට නක් පනොකරමු.      

7.6 ගනුපදනුකරුපේ ගිණුමය මය  ාම් පා ක   ඉ ළ දැමීමයක් ප ගප   සීමයා ව වැඩිට් ියීමමයක් පේ නම්, 

අප විසින් ඒ බව ගනුපදනුකරුට දැනුම් පදමු.  පා ක   ඉ ළ දැමීමය ප ගප   සීමයා ව වැඩිට් ියීමමය, 

එහි දැක්පවන කා න සීමයා ව ැතුළ  පිිගැීමපම් ප   රතිචක්ප  ප ියීමපම් විකල්පා ගනුපදනුකරු 

පතු පේ.  එවැනි දැනුම්දීම් ප ොඳින් ියාවා  බනා  ඒ අනුව රතිචචා ර දැක්වීමයට ගනුපදනුකරු කටයුතු 

කරනු ැ ැ අ අප අප්ක් ා  කරමු.     

7.7 ගනුපදනුකරුපේ පක්රඩිට් ක කා පතප  අවාා වි  ියීමපමයන් ආරක් ා  කරගැීමමය පඳ ා  කළ යුතු දෑ 

පිිබඳව අප විසින් ගනුපදනුකරුට දපපදප් පදන්පනමු.  

7.8 ගනුපදනුකරුපේ පක්රඩිට් ක කා පතප  නැතිචවුවප ොත් ප   පපොරකම් කරනු නැුවවප ොත්, ප   

ගනුපදනුකරුපේ පපෞගලගලික අනනය ා  අකකා (PIN) ප   පවනත් ආරක් ණ ප ොරතුරු 

ප වැනි පා ර්ශ්්වාක්  ට දැනගැීමමයට නැුවණප ොත්, ගනුපදනුකරු විසින් අපට ඒ බව දැනුම් 

ුන් පුමව, ගනුපදනුකරුපේ කා පතප  අරීා ියීමමයට ප  පක්රඩිට් ක කා පතපත් හිමිාන් පඳ ා  වන 

ගිවිුමපමයහි ීමතිචීමතිච ප  පකොන්පගලසි අනුව කටයුතු ියීමමයට අප විසින් ව ා මය පිාවර ගනු ැ .   

 

8. ගිණුම් විප් ර වන ර පය ාා වා    

8.1 ගනුපදනුකරුපේ පපෞගලගලික ප ොරතුරු, (ුරගලගනාා   වුරටත් අපපේ ගනුපදනුකරුවකු 

පනොවුවද) ුරගලගලික ප  ර සිග  පනපට අප විසින් පනකනු නැප්අ.  ප   දක්වා  ැතිච 

වයා තිචපර්ක අවප්ථා වන් හි දී  ැර, ප වැනි පා ර්ශ්්වාක් පව  ගනුපදනුකරුපේ ගිණුම් පිිබඳ 

විප් ර අප විසින් ප ිදරවු පනොකරනු ැ :   

a. ීමතිචා මයගින් අවශ්ය වුවප ොත්. 

b. ලිඛි ව, පටිග  කළ ුරකථන ැමයතුමයියන්, ෆැක්ප් ප   sms (පමයකී ඉල්ීමම්, මයතු විමයුමම් 

පඳ ා  ුමරක්ෂි  පකපරනු ැ ) මයගින් ගනුපදනුකරු විසින් ඉල්නා  සිටිාප ොත්.   

c. ීමතිචාට අනුකූන වීමය පඳ ා . 

d. අපපේ නැදිාා වන් මය , වකචා  වැළැක්වීමයට, විගණනාට ආදී කටයුතු පඳ ා  අප විසින් 

ප ොරතුරු නබා දීමය අවශ්ය වුවප ොත්.  



9. හිඟ මුදල් එකතු කරගැීමමය  

අප බැකකුපවහි, හිඟ මුදල් එකතු ියීමමය පිිබඳ රතිචපත්තිචා පකපා  ැත්පත්, ආචා රශීීමත්වා, පා ධා රණ 

පැනකීමය ප  ඒත්තු ගැන්වීමය මය  ා.  ගනුපදනුකරුපේ පක්රඩිට් ක කා පතපපත් පමයප යුම් කටයුතු අඛණ්ඩව 

සිු පකපරන බව ප තිචක ියීමමය පිණිප හිඟ මුදල් පම්බන්ධපාන්, ැ ැම් අවප්ථා වන් හි දී, දක්වා  ැතිච 

කා නපේනා වන් වන පැා 0000 ප  පැා 1000ට පපර ප   පුමව ැමයතුම් නබා දීමය සිුවිා  ැියා. 

 

හිඟ මුදල් එකතු ියීමමය ප ගප   ුමරක්ෂි  ාි-අත්පත් කරගැීමම් වනදී ඒ පවනුවට පත් කරන ැතිච 

අපපේ කා ර්ාමයණ්ඩනා ප   අවපර දී ැතිච ඕනෑමය අපාකු ප   ඔහුගැා  ඳුන්වා  දීපමයන් පුම ඒ 

පම්බන්ධපාන් ගනුපදනුකරු පමයග කටයුතු ියීමමය ශි ්ට අන්දමින් සිු කරනු ැ .   

 

හිඟ මුදල් පිිබඳ සිාලු ප ොරතුරු අප විසින් ගනුපදනුකරු පව  නබා පදනු ැතිච අ ර, හිඟ මුදල් පගවීමය 

පඳ ා  දැනුම්දීමය ද කල් ැතිචව සිු කරමු.   

 

එකතු ියීමපම් අකශ්ා පව  නැුවණු දින සිට වැඩකරන දින 8ක් ැතුළ  ගනුපදනුකරුපේ හිඟ මුදල් ප  

අත්පත් කරගැීමපම් ලිපි පම්බන්ධපාන් ගනුපදනුකරු මයතු කරනු නබන ඕනෑමය ගැටලුවක් ප  ඉල්නා  

සිටින පැ ැදිලි ියීමමයක් පම්බන්ධපාන් අප රතිචචා ර දක්වනු ැ .     

 

10. පැක-කටයුතු ගනුපදනු   වුරු ියීමම්  

ගනුපදනුකරුපේ පක්රඩිට් ක කා පතප  මය  පැක-කටයුතු ගනුපදනු පිිබඳ   වුරු ියීමම් පම්බන්ධපාන් 

ැ ැම් අවප්ථා වන් හි දී, දක්වා  ැතිච කා නපේනා වන් වන පැා 0000 ප  පැා 1000ට පපර ප   පුමව 

ැමයතුම් නබා දීමය සිුවිා  ැියා.  ගනුපදනුකරුපේ ා ප  දපදපා  එා සිු කරනුපේ, අනවපර ාා වි ා 

වැළැක්වීමය පිණිප පේ.   

 

11. පැමිණිලි පම්බන්ධපාන් කටයුතු ියීමමය  

11.1 ගනුක්රෙනුඩරුක්රේා්ැමිණිලිාසම් න්ධක්රයන්ාඅායන්තරවාඩෙයුතුාකිරීො 

 පැමිණිලි  ැසිරවීපම් ක්රිාා පටිපා ටිාක් අප විසින් අපපේ ආා නා තුළ පවත්වා  ගනු නබ අ.  



 ගනුපදනුකරුපේ පැමිණිලි පව  රතිචචා ර දැක්වීමයට ඉනක්කග  කා නපේනා වන් පහි  

අපපේ පැමිණිලි  ැසිරවීපම් ක්රිාා පටිපා ටිා ප  එා සිු ියීමපම් ක්රිාා වලිා, අපපේ 

පව්අඅඩවිපාහි දැක්පවනු ැ .   

 

11.2 ශ්රීාෙංඩ්ාල්ෙයාමම්ුඩපතසේ්න්වරය්ාක්රවතා්ැමිණිඛෙක්ාදිරිස් පාකිරීෙ  

ගනුපදනුකරුපේ පැමිණිල්න පඳ ා  දින 30ක් ැතුළ  අප පවතිචන් පතුටුදා ාක රතිචචා රාක් ගනුපදනුකරු 

පව  පනොනැුවණප ොත්, ප  රතිචකර්මය  දපදපා  පවනත් ක්රමයාක් අනුගමයනා ියීමමයට ගනුපදනුකරු 

අද ප ්කරන්පන් නම්, ශ්රී නකකා  මූනය ඔම්ුවපතප්මයා න්වරාා  පව  පාොමු වීපම්  ැියාා ව ගනුපදනුකරු පතු 

ා. 

ලිපිනා: අකක 143A, වක ර පා ර, පකොළඹ - 05.   ු රකථන: +94 11 259 5624 ෆැක්ප්: +94 11 259 5625 

විදුත්  ැපැල් : fosril@sltnet.lk පව්අඅඩවිා : www.financialombudsman.lk    

 

12. පක්රඩිට් ක කා පතප  අවපන් ියීමමය  

12.1 කා පතපත් හිමිාන් පඳ ා  වන ගිවිුමපමයහි දක්වා  ැතිච අපපේ ීමතිචීමතිච ප  පකොන්පගලසි වන දක්වා  

ැතිච ක්රිාා පටිපා ටිා අනුගමයනා කරමින් ප  පගවීමයට නිාමි  හිඟ මුදල් තිචප්අ නම් ඒ සිාලු හිඟ 

මුදල් පගවීපමයන් පුමව, අප පව  දැනුම්දීමයක් පහි ව ගනුපදනුකරු විසින් පක්රඩිට් ක කා පතප  

අවපන් කළ  ැියා.    

12.2 ගනුපදනුකරු විසින් කා පතපත් හිමිාන් පඳ ා  වන ගිවිුමමය දල්නකඝනා කර ැත්නම් අප විසින් 

ගනුපදනුකරුපේ පක්රඩිට් ක කා පතප  අවපන් ියීමමය ප  පනොවිපඳුණු ගැටලු පේ නම්, මය පේද 

විපඳීපම් ක්රිාා පටිපා ටිාට අනුව ඒවා  පිාවීමය දපදපා  අවශ්ය පිාවර ගැීමමයට ද අප කටයුතු කරනු 

ැ . 

 

13. රතිචචා ර ප  පා ජනා   

අපපේ පප වා  පම්බන්ධපාන් රතිචචා ර නබා දී මයට ගනුපදනුකරුවන්ට  ැියාා ව පවතිචන අ ර, අපපේ 

පප වා වන් වැඩිට්දියුණු ියීමපමයහි නා  ඔවුන්පේ පා ජනා  අපට දපකා ීම වනු ැ .   
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