
HSBC ரிவவோட்ஸ் கிறெடிட் கோர்ட்டுக்கோன விதிகள் மற்றும் நிபந்தனனகள் 

 

1.0 வனைவிலக்கணங்கள் 

1.1. “தகுதியுள்ள கார்ட் வைப்பாளர்/வைப்பாளர்கள்” என்பது பின்ைரும் பிரிவு ஆட்கவளத் 

தைிர, HSBC யின் சகல புதிய மற்றும் தற்பபாவதய பிரதான மற்றும்/அல்லது 

துவை கார்ட் வைப்பாளர்கவளயும் குறிக்கும்:  

a. இலங்வகயில் ைழங்கப்படாத HSBC ரிபைாட்ஸ் கிறறடிட் கார்ட்கவள 

வைத்திருக்கும் கார்ட் வைப்பாளர்(கள்) ;;  

b. றசல்லுபடியற்ற அல்லது இரத்துச்றசய்யப்பட்ட HSBC ரிபைாட்ஸ் கிறறடிட் 

கார்ட்கவள வைத்திருக்கும் மற்றும்/அல்லது நல்ல நிவலயில் இல்லாத 

கிறறடிட் கார்ட் கைக்குகவள வைத்திருக்கும் கார்ட் வைப்பாளர்(கள்) ;; 

c. கம்பனி மற்றும்/அல்லது நிறுைன HSBC கிறறடிட் கார்ட்கவள வைத்திருக்கும் 

கார்ட் வைப்பாளர்(கள்) ;. 
 

1.2. “HSBC/Bank” என்பது த ற ாங்றகாங் ஷங்காய் பாங்கிங் பகாப்பபரஷன் லிமிட்டட், 

இலங்வகக் கிவளவய குறிக்கும்.  

 

1.3. “HSBC ரிபைாட்ஸ் கிறறடிட் கார்ட்/கிறறடிட் கார்ட்” என்பது இலங்வகயில் 

ைழங்கப்பட்ட மற்றும் 4720 76 அல்லது 4679 13. என்ற ைங்கி அவடயாள 

இலக்கத்தில் (“BIN”) ஆரம்பமாகும் HSBC ரிபைாட்ஸ் கிறறடிட் கார்ட் ஒன்வறக் 

குறிக்கும். 
 

1.4. HSBC ரிபைாட் மல்டிபிவளயர் திட்டம் 2019 (இனிபமல் “ஊக்குைிப்புத் திட்டம்” என்று 

குறிப்பிடப்படும்) 2019 ஜூவல 15 முதல் HSBC இனால் முடிவுறுத்தப்படும் ைவர 

(இனிபமல் “ஊக்குைிப்புக் காலம்” என்று குறிப்பிடப்படும்) நவடமுவறயிலிருக்கும். 
 

1.5. “திட்டம்” என்பது HSBC ரிபைாட்ஸ் கிறறடிட் கார்ட் திட்டத்வதக் குறிக்கும். 

 

1.6. “ரிபைாட் புள்ளிகள்” அல்லது “RP” என்பது உள்நாட்டிலும் றைளிநாட்டிலும் ஏபதனும்        

ைைிக நிறுைனத்தில் பமற்றகாள்ளப்பட்டு, தகுதியுள்ள கைக்கு வைப்பாளரின் 

கிறறடிட்கார்ட் கைக்கில் அறைிடப்படும் மற்றும் இடுவக றசய்யப்படும் றகாடுக்கல் 

ைாங்கல்களுக்காக HSBC கிறறடிட் கார்ட் ஒன்வறப் பயன்படுத்துைதன் மூலம்        

சம்பாதிக்கப்படும் HSBC ரிபைாட் புள்ளிகவளக் குறிக்கும். இதுபை ரிபைாட்ஸ்        

திட்டத்தில் அளைடீ்டிற்கான அடிப்பவட அலகாகும். 



2.0 ரிவவோட் புள்ளிகளின் சம்போதிப்பு  

 

2.1 தகுதியுள்ள கைக்கு வைப்பாளரின் கிறறடிட் கார்ட் கைக்கில் அறைிடப்பட்டு 

இடுவக றசய்யப்படும் கீபழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை தைிர்ந்த ஒவ்றைாரு ரூ.200/- 

றகாடுக்கல் ைாங்கலுக்காகவும் ரிபைாட் புள்ளிகள் ைழங்கப்படும்:   

a. ைங்கியின் ைிதிப்பனவுகள் மற்றும் அறைடீுகளுக்கு அவமைான கட்டைங்கள் 

மற்றும் அறைடீுகளும் ஏற்புவடய ைரியும் (ஏபதனும் இருப்பின்). 

மற்றும்/அல்லது.  

b. றராக்க முற்பைம், மீதி பரிமாற்றம், பைத் தைவைத் திட்டம், மீதி மாற்றத் 

திட்டம். மற்றும்/அல்லது.  

c. உள்நாட்டில், றைளிநாட்டில் அல்லது ஒன்வலனில் பமற்றகாள்ளப்பட்ட கசீபனா 

மற்றும் சூதாட்டக் றகாடுக்கல் ைாங்கல்கள், கிரிப்படா கரன்ஸி (Crypto currency) 

றகாடுக்கல் ைாங்கல்கள்.  
 

2.2 ஒவ்றைாரு ஏவனய கிறறடிட் கார்ட் றசலவு றதாடர்பிலும் ைழங்கப்படும் 1x RP க்கு 

பமலதிகமாக. பின்ைரும் பிரிவுகளில் HSBC ரிபைாட் கிறறடிட் கார்ட்வட 

பயன்படுத்திச் றசலைிடப்படும் ; ஒவ்றைாரு ரூ.200/- றகாடுக்கல் ைாங்கலுக்காகவும் 

(இனிபமல் “தகுதியுள்ள றசலவு” என்று  குறிப்பிடப்படும்) தகுதியுள்ள கார்ட் 

வைப்பாளர்களுக்கு “ரிபைாட் மல்டிபிவளயர்கள்” கிவடக்கும். 
 

றசலவுப் 
பிரிவு 

ரிபைாட் 
புள்ளிகள்  

ரூ.100க்கு 
சம்பாதிக்கப்பட்ட 
றமாத்த ரிபைாட் 
புள்ளிகள்  

ரூ.1,000க்கு 
சம்பாதிக்கப்பட்ட 
றமாத்த ரிபைாட் 
புள்ளிகள் 

ரூ.10,000க்கு 
சம்பாதிக்கப்பட்ட 
றமாத்த ரிபைாட் 
புள்ளிகள் 

ஆவடகள் 5 X 5 50 500 

வடனிங் 

(Dining) 

5 X 5 50 500 

e ைைிகம்; 5 X 5 50 500 

காப்புறுதி 2 X 2 20 200 

மருத்துைம் 2 X 2 20 200 

பபாக்கு 

ைரத்து 

2 X 5 50 500 

கல்ைி 2 X 2 20 200 
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2.3 VISA Worldwide Pte Limited (ைசீா)/ Master Card Incorporated (மாஸ்டர் கார்ட்) 

மற்றும் கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளைாறான HSBC ைழிகாட்டுதல்கள் ஆகியைற்றின் 

அடிப்பவடயில் முன்கூட்டி நிர்ையிக்கப்பட்ட ைைிகர் பிரிவுக் குறியடீுகளுக்கு 

(“MCC”) ரிபைாட்ஸ் மல்டிபிவளயர்கள் பிரபயாகிக்கப்படும். கீபழ சரத்து 2.4 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள, குறியடீ்டின் கீழ் ைராத றகாடுக்கல் ைாங்கல்களுக்கு ரிபைாட்ஸ் 

மல்டிபிவளயர்கள் ைழங்கப்பட மாட்டா.   
 

2.4 தகுதியுள்ள வடனிங் றகாடுக்கல் ைாங்கல்கள் என்பது உள்நாட்டிலுள்ள சகல 

உைவு மற்றும் பான ைிற்பவன நிவலயங்களிலும் பமற்றகாள்ளப்படும் றகாடுக்கல் 

ைாங்கல்கவளக் குறிக்கும். எனினும், உைைகங்கள்/வடனிங் ைைிக நிவலயங்கள் 

என்று (ைங்கி மற்றும் VISA/MasterCard இனால்) ைைிகக் குறியடீு 

நிர்ையிக்கப்படாத ைைிக நிவலயங்களுடனான றகாடுக்கல் ைாங்கல்களும் 

ஏற்புவடய ைியாபாரத்திற்குப் றபாருத்தமான ைைிகக் குறியடீுகள் றகாண்டவை 

என்று றபற்றுக்றகாள்ளும் ைங்கியினால் ைைிகக் குறியடீு நிர்ையிக்கப்படாத 

ற ாட்படல் வடனிங், தனிப்பட்ட றகாண்டாட்டங்கள்/வைபைங்கள், தனிப்பட்ட 

அவற நிகழ்ச்சிகள், தனிப்பட்ட சவமயற்கூடம்/சுப்பர் மார்க்கட்கள்/பல்றபாருள் 

அங்காடிகள் என்பைற்றில் பமற்றகாள்ளப்படும் றகாடுக்கல் ைாங்கல்களும் 

சங்கங்கள்/கிளப்  வுஸ்கள் அல்லது தனி ைைிகர்களுடனான றகாடுக்கல் 

ைாங்கல்களும் பைபறதும் அதிகாரமற்ற றகாடுக்கல் ைாங்கல்களும் இைற்றில் 

உள்ளடங்க மாட்டா. 
 

MCC MCC குறியடீு ரிபைாட் 

மல்டிபிவளயர் 

ஆவடகள் 5137 

5 X 

5311 

5331 

5611 

5621 

5631 

5651 

5661 

5691 

5697 

5698 

5699 



5712 

5977 

5999 

7296 

வடனிங் (Dining) 5462 5X 

5499 

5811 

5812 

5814 

காப்புறுதி   5960 2X 

6300 

மருத்துைம்; 4119 2X 

5912 

5975 

5976 

7298 

8011 

8021 

8031 

8041 

8049 

8050 

8062 

8071 

8099 

8042 

8043 

பபாக்குைரத்து 3351 5X 

3355 

3357 

3359 

3366 

3368 

3381 

3387 

3389 

3390 

3393 

3395 

3405 

3409 

3412 

3441 



4111 

4112 

4121 

4131 

4789 

7512 

கல்ைி 7372 2X 

8211 

8220 

8244 

8249 

8299 

8351 

MCCஇனால் அன்றி “TXN 

TYPE” இனால் 

நிர்ையிக்கப்பட்ட  e ைைிகம்  

 5X 

 

2.5 ஒரு றகாடுக்கல் ைாங்கல் இரண்டு அல்லது அதற்கு பமற்பட்ட ைைிகப் 

பிரிவுகளின் கீழ் ைருமாயின், தகுதியுள்ள கார்ட் வைப்பாளர் குவறந்த 

மல்டிபிவளயர் அடிப்பவடயில் RPகவள சம்பாதிப்பார். உதா: கார்ட் வைப்பாளர் 

ஒன்வலனில் காப்புறுதிக் றகாடுப்பனவுகவளச் றசய்கின்றார் - பமற்படிக் றகாடுக்கல் 

ைாங்கலுக்காக கார்ட் வைப்பாளர் 2x RP ஐ சம்பாதிப்பார்.   
 

2.6 HSBC ரிபைாட்ஸ் மல்டிபிவளயர்ஸ் திட்டத்தில் பசர்த்துக்றகாள்ளப்படுைதற்கு 

எந்றதந்த றசலவுப் பிரிவுகள் தகுதி றபறும் என்பவதயும் ஒவ்றைாரு பிரிவும் 

எத்தவன ரிபைாட் மல்டிபிவளயர்கவள சம்பாதித்துக் றகாடுக்கும் என்பவதயும் 

சம்பாத்தியத்துடன் றதாடர்புவடய ைவரயவறகள் எவை என்பவதயும் ரிபைாட் 

புள்ளிகவள மீட்பதற்குத் பதவையான ரிபைாட் புள்ளிகள் எத்தவன என்பவதயும் 

HSBC காலத்திற்குக் காலம் அதன் பூரை தற்றுைியின் பபரில் தீர்மானிக்கும்.   
 

2.7 கார்ட் வைத்திருப்பைர் எந்த பநரத்திலாைது 4,000 ரிபைாட் புள்ளிகவளத் திரட்டிய 

பின்பு மாத்திரபம ரிபைாட் புள்ளிகவள மீட்க அல்லது மாற்றிக்றகாள்ள முடியும். 

ஒரு மீட்பு பைண்டுபகாள் 4,000 அல்லது அதற்கு பமற்பட்ட ரிபைாட் புள்ளிகளின் 

மீட்புக்கான தகுதிவயப் றபற பைண்டும்.  
 



2.8 தகுதியுள்ள கார்ட் வைப்பாளரின் கிறறடிட் கார்ட் கைக்கில் இடுவக றசய்யப்பட்ட 

றகாடுக்கல் ைாங்கலின் அடிப்பவடயிபலபய ரிபைாட் புள்ளிகள் ைழங்கப்படும். 

அவ்ைாறு ைழங்கப்படும் றதாவக கிட்டிய முழு ரூபாய் றபறுமதிக்குச் சீராக்கப்படும்.  
 

உதாரைமாக, கார்ட் வைத்திருப்பைர் ஒருைர் தனது HSBC  கிறறடிட் கார்ட்வட 

பயன்படுத்தி ரூ.9,556/-. என்ற பயன்பாட்டுக் கட்டைக் றகாடுப்பனவையும், அதன் பின்னர் 

ரூ.15,753/- என்ற பாடசாவலக் கட்டைத்வதயும் றசலுத்துகின்றார். றமாத்த ரிபைாட் 

புள்ளிகள் பின்ைருமாறு கைிக்கப்படும்:  
 

 பிரிவு றசலைிட்ட 

றதாவக  

தகுதியுள்ள RP  றமாத்த RP 

a.  பயன்பாடுக் கட்டைம் 

(ஒன்வலனில் 

றசலுத்தப்படைில்வல)  

ரூ.9,556/-  1X 48 (ரூ.47.78 – ரூ.48 

ஆக சீராக்கப்பட்டது)  

b.  பாடசாவலக் 

கட்டைம்;  

ரூ.15,753/-  2X (ரிபைாட் 

மல்டிபிவளயர்)  

158 (ரூ.157.58 – (ரூ.158 

ஆக சீராக்கப்பட்டது)  

 சம்பாதிக்கப்பட்ட றமாத்த ரிபைாட் புள்ளிகள் ; 206 

  

2.9 கலண்டர் மாதத்தினுள் கார்ட் வைத்திருப்பைரின் கைக்கிற்குப் பட்டியலிடப்படும் 

றகாடுக்கல் ைாங்கல்கள் மட்டுபம தகுதியுள்ள றகாடுக்கல் ைாங்கல்களாகக் 

கருதப்படும். கார்ட் வைத்திருப்பைர்களுக்கு பமலதிக அறிைித்தல் எதுவும் 

றகாடுக்காமபல, ஊக்குைிப்புத் திட்டத்திற்குத் தகுதியான றகாடுக்கல் ைாங்கல்கள் 

எவைறயனத் தீர்மானிக்கும் உரிவமவய ைங்கி றகாண்டுள்ளது. ஏபதனும் 

சர்ச்வசகள் எழுமாயின், ைங்கியின் தீர்மானபம இறுதியானதும் முடிைானதுமாக 

இருக்கும். 2019 ஜூவல 15ஆம் திகதிக்கு முன்னர் றசய்துறகாள்ளப்பட்ட றகாடுக்கல் 

ைாங்கல்களுக்காக ரிபைாட் புள்ளிகள் எதும் ைழங்கப்பட மாட்டாது. 
 

2.10 ஒவ்றைாரு ைைிகருக்குமான ைைிகர் பிரிவுக் குறியடீு (MCC), ைைிகர் அவடயாள 

ைிபரிப்பு (MID) என்பன அந்தந்த ைைிகரின் றகாடுப்பனவுகவளப் றபற்றுக்றகாள்ளும் 

ைங்கியினால் குறித்றதாதுக்கப்படும். சரியான MCC மற்றும் MID ஐ ஒதுக்கீடு 

றசய்ைது றபற்றுக்றகாள்ளும் ைங்கியின் றபாறுப்பாகும். றபற்றுக்றகாள்ளும் ைங்கி 

தைறான MCC  மற்றும் MID ஐ ஒதுக்கீடு றசய்த காரைத்தினால் தகதியுள்ள 



கார்ட் வைப்பாளரின் கைக்கில்  பமலதிக ரிபைாட் புள்ளிகள் ைரவு 

வைக்கப்படாைிட்டால், HSBC யின் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட அத்தவகய 

முரண்பாடுகளுக்கு HSBCஐ எவ்ைிதத்திலும் றபாறுப்பாளியாக்க முடியாது.   
 

3.0 ரிபைாட் பங்காளித்துை நிறுைனங்களிலான ஏபதனும் மாற்றங்கள் உள்ளடங்கலாக 

ரிபைாட்ஸ் திட்டம் றதாடர்பான இந்த ைிதிகள் மற்றும் நிபந்தவனகளில் 

மாற்றங்கவளச் றசய்ைதற்கு ைங்கி உரிவம றகாண்டுள்ளது. அத்தவகய மாற்றங்கள் 

கிறறடிட் கார்ட் ைிபரக்கூற்றில் குறிப்பிடப்படும் அல்லது அதனுடன் 

இவைக்கப்படும் அறிைித்தல்/ HSBC யின் பகிரங்க ைவலத்தளம்/குறுந்தகைல் 

பசவை மூலம் அல்லது ைங்கியினால் றபாருத்தறமனக் கருதப்படும் பைபறதும்  

றதாடர்பால் ஊடகத்தின் மூலம் கார்ட் வைப்பாளர்களுக்கு அறிைிக்கப்படும். 
 

4.0 காலத்திற்குக் காலம் திருத்தப்படக்கூடிய இந்த ைிதிகள் மற்றும் நிபந்தவனகள், இத் 

திட்டத்வத ைிளம்பரப்படுத்தும் பைபறதும் ஊக்குைிப்புச் சாதனங்களில் அடங்கியுள்ள 

ஏபதனும் ஏற்பாடுகள் அல்லது பிரதிநிதித்துைங்களுக்கு பமலான ஆதிக்கத்வதக் 

றகாண்டிருக்கும். 
 

5.0 இந்த ைிதிகள் மற்றும் நிபந்தவனகள், கார்ட் வைப்பாளர் ஒப்பந்தத்வத ஒரு 

பகுதியாகக் றகாண்டதும் HSBC யினால் ைழங்கப்படும் கிறறடிட் கார்ட் ைசதிகள் 

மற்றும் HSBC ரிபைாட்ஸ் திட்டத்திற்கான ைிதிகள் மற்றும் நிபந்தவனகவள 

ஒழுங்குபடுத்துைதுமான HSBC கிறறடிட் கார்ட்களின் றபாது ைிதிகள் மற்றும் 

நிபந்தவனகளுக்கு (“GTCs”)  பமலதிகமானவை. GTCs மற்றும் HSBC ரிபைாட்ஸ் 

திட்டத்திற்கான ைிதிகள் மற்றும் நிபந்தவனகவள www.hsbc.lk என்ற HSBC யின் 

பகிரங்க ைவலத்தளத்தில் றபற்றுக்றகாள்ளலாம். 
 

6.0 இந்த ைிதிகள் மற்றும் நிபந்தவனகள், GTCs மற்றும் HSBC ரிபைாட்ஸ் 

திட்டத்திற்கான ைிதிகள் மற்றும் நிபந்தவனகள், HSBC கிறறடிட் காட்களுக்கான 

றபாது ைிதிகள் மற்றும் நிபந்தவனகள் ஆகியைற்றிற்கிவடபய ஏபதனும் முரண்பாடு 

காைப்படும் பட்சத்தில், HSBC கிறறடிட் கார்ட்களுக்கான  றபாது ைிதிகள் மற்றும் 

நிபந்தவனகபள இத் திட்டத்வதப் றபாறுத்தைவரயில் பமலாதிக்கம் றசலுத்தும். 
 

7.0 சந்பதகத் தைிர்ப்புக்காக, HSBC இனால் இத் திட்டம் இரத்துச்றசய்யப்படும், 

முடிவுறுத்தப்படும் அல்லது இவடநிறுத்தப்படும் பட்சத்தில், அத்தவகய 



இரத்துச்றசய்வக, முடிவுறுத்தல் அல்லது இவடநிறுத்தத்தின் பநரடி அல்லது 

பநரடியற்ற ைிவளைினால் ஏற்படக்கூடிய ஏபதனும் மற்றும் சகல இழப்புகள் 

அல்லது பசதங்களுக்காக தகுதியுள்ள கார்ட் வைப்பாளர்கள்(கள்) HSBC க்கு எதிராக 

உரிவமக்பகாரல் அல்லது இழப்படீ்டுக் பகாரிக்வக எதவனயும் சமர்ப்பிக்க முடியாது. 
 

7.1 இத் திட்டம் றதாடர்பான சகல ைிடயங்களிலும் HSBC யின் தீர்மானபம 

இறுதியானதும் முடிைானதும் ஆகும்.  
 

7.2 இத் திட்டம் றதாடர்பில் ஏற்புவடய ஏபதனும் சட்டங்களின் கீழ் ைிதிக்கப்படக்கூடிய 

ைரிகள், இறுப்பனவுகள், அரசாங்கக் கட்டைங்கள் அல்லது பைபறதும் அறைடீுகள் 

அவனத்திற்கும் தகுதியுள்ள கார்ட் வைப்பாளபர தனிப்பட்ட முவறயில் 

றபாறுப்பாளியாைார். 
 

7.3 கார்ட் வைப்பாளரின் கிறறடிட் கார்ட் றதாவலந்துைிட்டால் அல்லது திருடப்பட்டால், 

அைர் பதிலீட்டுக் கிறறடிட் கார்ட் மூலம் றதாடர்ந்து றகாள்ைனவுகவளச் றசய்யலாம் 

என்பதுடன், அத்தவகய சகல றகாள்ைனவுகளும் இத் திட்டத்திற்குத் றதாடர்ந்து 

தகுதி றபறும். 
 

8.0 சர்ச்வசக்குரிய பநர்மாற்றப்பட்ட / பைம் மீளளிக்கப்பட்ட அல்லது இரத்துச் 

றசய்யப்பட்ட / றசல்லுபடியற்றதாக்கப்பட்ட றகாடுக்கல் ைாங்கல்கள் எதுவும் 

திட்டத்திற்கான றசல்லுபடியாகும் றகாடுக்கல் ைாங்கலாகத் தகுதி றபற மாட்டாது. 

அத்தவகய றகாடுக்கல் ைாங்கல்களுக்காகச் சம்பாதிக்கப்பட்ட ஏபதனும் ரிபைாட் 

புள்ளிகள் ைங்கியினால் பநர்மாற்றம் றசய்யப்படும். 
 

9.0 இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எதுவும், எதிர்காலத்தில் இது பபான்ற திட்டங்கள் 

பமற்றகாள்ளப்படும் என்பதற்கு ைங்கியினால் ைழங்கப்படும் ைாக்குறுதியாக 

அல்லது உத்தரைாதமாக அவமயாது. 
 

10.0 HSBC ஆனது ைைிகரினால் ைழங்கப்படும் பண்டங்கள் மற்றும்/அல்லது 

பசவைகளின் ைழங்குநர் அல்ல என்பதால், அவை றதாடர்பிலான ஏபதனும் 

றபாறுப்புகவள அது ஏற்றுக்றகாள்ள மாட்டாது. 
 

11.0 பைறு ைிதமாகத் றதரிைிக்கப்பட்டாலன்றி, இத் திட்டம் மற்றறந்த HSBC கிறறடிட் 

கார்ட்களுக்கும் ஏற்புவடயதல்ல. 



 

12.0 இந்த ஊக்குைிப்புத் திட்டம் றதாடர்பான சகல எழுத்துமூல றதாடர்பாடல்களும் 

“முகாவமயாளர், கிறறடிட் கார்ட்களின் பாைவன மற்றும் பங்காளித்துைங்கள், த 

ற ாங்றகாங் அன்ட் ஷங்காய் பாங்கிங் பகாப்பபரஷன் லிமிட்டட், இல. 163, 

யூனியன் பிபளஸ், றகாழும்பு 02 என்னும் முகைரிக்கு அனுப்பப்பட பைண்டும். 4 4722 

00 என்ற ைங்கியின் அவழப்பு நிவலய றதாவலபபசி இலக்கத்தினூடாக அல்லது 

personalbanking@hsbc.com.lk என்ற மின்னஞ்சல் முகைரி ஊடாகவும் 

ைிசாரவைகவள பமற்றகாள்ள முடியும். 
 

13.0 இந்த ைிதிகள் மற்றும் நிபந்தவனகள், இலங்வகயின் சட்டங்களினால் ஆட்சி 

றசய்யப்படுைபதாடு, அைற்றிற்கு அவமந்தவையாகவும் றகாள்ளப்படும் என்பதுடன், 

இலங்வகயிலுள்ள நீதிமன்றங்களின் பிரத்திபயாகமான நியாயாயாதிக்கத்திற்கு 

உட்பட்டவையாகவும் இருக்கும். 
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