PayPal ව්යාපාරික ගාස්තු
ඔබ අප සමග විකුණන විට, ඔබට ව්යාපාරයේ ව්ඩාත්ම තරඟකාරී මිල ගණන් ලබා ගත
හැකි ය.

අව්ස්න් ව්රට යාව්ත්කාලීන කළ ත: 2021 න
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අපයේ ගාසතු සහ ගාසතුව්ල යව්නසතකම් සහ ඒව්ා අපයේ ප්රතිපත්ති යාව්ත්කාල පිටුයව්හි අදාළ ව්නු ඇත්යත් කව්දා
සිට ද යන්න පිළිබඳ විසතතර ඔබට යසායා ගත හැකි ය. ඕනෑම යව්බ් පිටුව්ක පහළින් ඇති 'නනතික' ක්ලික්ල කර
'ප්රතිපත්ති යාව්ත්කාල කිරීම්' යත්රීයමන් ඔබට යමම යව්නසතකම් දැක ගත හැකි ය.
ළේශීය:යව්න්නා සහ ලබන්නා යන යදයදනාම එකම රටක/යේශ සීමාව්ක පදිංචිකරුව්න් යලස PayPal සමග
ියාපදිංචි වූ විට යහෝ එයසත හඳුනාගත් විට සිදු ව්න ගනුයදනුව්කි.
ජාත්යන්ත්ර: යව්න්නා සහ ලබන්නා විවිධ රටව්ල/යේශ සීමාව්ල පදිංචිකරුව්න් යලස PayPal සමග ියාපදිංචි වී
සිටින විට යහෝ එයසත හඳුනාගත් විට සිදුව්න ගනුයදනුව්කි. ජාතයන්තර ගනුයදනු අනුපාත ගණනය කිරීයම් දී ඇතැම්
රටව්ල් එකට කාණ්ඩගත කර ඇත. අපයේ කණ්ඩායම් ලැයිසතුගත කිරීම සඳහා කරුණාකර අපයේ
යව්යළඳයපාළ/කලාප කාණ්ඩකරණ ව්ගුව්ට පිවියසන්න.
යුයරෝපීය ආර්ථික කලාපයේ (EEA) පදිංචිකරුයව්කු යලස PayPal විසින් යව්න ලද සහ හඳුනාගත් අයැදුම්කරු සහ
ලබන්නා යන යදයදනාම අන්තර්ථජාතික යුයරෝ (EUR) යහෝ සතවීඩන් යරෝනා (SEK) ගනුයදනු ගාසතු අය කිරීම සඳහා
යේශීය ගනුයදනු යලස සලකනු ලැයබ්.
ළේශ ළේත් ව්ගුව්: අපයේ ගාසතු පිටු පුරා අකුරු යදකක යව්යළඳයපාළ යක්ලත සඳහන් කර ඇත. PayPal යේශ
යක්ලතව්ල සම්ූර්ථණ ලැයිසතුව්ක්ල සඳහා කරුණාකර අපයේ යව්යළඳයපාළ යක්ලත ව්ගුව්ට පිවියසන්න.

අදා ළව්ළ ඳළපා /කලාපය
පහත දැක්ලයව්න අනුපාත පහත සඳහන් ප්රාන්ත/ප්රයේශව්ල පදිංචිකරුව්න්යේ PayPal ගිණුම්ව්ලට අදාළ යේ:

ළව් ඳපල/කලාප ලැයිස්තුව්
ඇල්යබ්නියාව් (AL)
ඇල්ීරියාව් (DZ)
ඇන්යඩෝරා (AD)
ඇන්යගෝලා (AO)
ඇන්ගුයිලා (AI)
ඇන්ටිගුව්ා සහ බාබියුඩා
(AG)
ආර්ථජන්ටිනාව් (AR)
ආර්ථයම්නියාව් (AM)
අරුබා (AW)
අසර්ථබයිජාන ජනරජය (AZ)
බහමාසත (BS)
බහයර්ථන් (BH)
බිංේලායේශය (BD)
බාබයඩෝසත (BB)
යබලාරුසත (BY)
යබලීසත (BZ)

යකාිංයගෝ ප්රජාතාන්ික
ජනරජය (CD)
යඩාමිනිකා (DM)
ජිබුටි (DJ)

මාලදව්යින් (MV)

යඩාමිනිකන් ජනරජය (DO)
ඉක්ලව්යදෝරය (EC)
ඊජිේුව් (EG)

යමානායකෝ (MC)
යමාරිය්නියා (MR)
මුරිසිය (MU)

ශාන්ත වින්සන්් සහ
යෙනඩින්සත (VC)
සැයමෝව්ා (WS)
සාඕ යතෝයම් සහ ප්රින්සියේ
(ST)
යසෞද අරාබිය (SA)
සිිංගේූරුව් (SG)
යසාලමන් දූපත් (SB)

එල් සැල්ව්යදෝරය (SV)
එරිියාව් (ER)
ඉතියයෝපියාව් (ET)
ය ෝක්ලලන්් දූපත් (FK)
ායරෝ දූපත් (FO)
මයියරානීෂියානු
සමූහාණ්ුව් (FM)
ෆීජි (FJ)
ප්රිංශ යපාිනීසියාව් (PF)
ගැයබාන් (GA)
ගැම්බියාව් (GM)

යමෝල්යඩෝව්ා (MD)
යමාිංයගෝියාව් (MN)
යමාන්ටිනියෙෝ (ME)
යමාන්්යසරා් (MS)
යමායරාක්ලයකෝව් (MA)
යමාසැම්බික්ල (MZ)

යසයනගල් (SN)
සර්ථබියාව් (RS)
සීයෂල්සත (SC)
සියරා ියයාන් (SL)
සිිංගේූරුව් (SG)
යසෝමාියාව් (SO)
දකුණු අප්රිකාව් (ZA)
ශ්රී ලිංකාව් (LK)
සුරිනාමය (SR)
සතයව්ෝල්බාර්ථ් සහ ජෑන්
මයීන් (SJ)
සතව්ාසිලන්තය (SZ)
තජිකිසතතානය (TJ)
ටැන්සානියාව් (TZ)
යටෝයගෝ (TG)
යටාිංගා (TO)
ට්රිනිඩෑ් සහ යටාබැයගෝ
(TT)
ටියුනීසියාව් (TN)
ටර්ථක්ලයමනිසතතානය (TM)
ටර්ථක්ලසත සහ කයියකෝසත දූපත්
(TC)
ටුව්ාලු (TV)
උගන්ඩාව් (UG)
යුක්ලයර්ථනය (UA)
එක්ලසත් අරාබි එමීර්ථ රාජයය
(AE)
උරුගුයේ (UY)
ව්නුව්ාටු (VU)
යව්නිසියුලාව් (VE)
යව්ාිසත සහ ෆියුටුනා දූපත්
(WF)
යේමනය (YE)

මාි (ML)
මාෂල් දූපත් (MH)

යබනින් (BJ)
බර්ථමියුඩා (BM)
භූතානය (BT)
යබාිවියාව් (BO)
යබාසතනි යා සහ
හර්ථසයගාවිනා (BA)
යබා්සතව්ානා (BW)

යජෝර්ථජියා (GE)
ග්රීන්ලන්තය (GL)
යෙනඩා (GD)
ේව්ාතමාලාව් (GT)
ගිනියා-බිසේ (GW)

නැමීබියාව් (NA)
නාවුරු (NR)
යන්පාලය (NP)
යනදර්ථලන්ත ඇන්ටිලසත
(AN)
නිේ කැියඩෝනියාව් (NC)
නව්සීලන්තය (NZ)
නිකරගුව්ාව් (NI)
නයිජර්ථ (NE)
නයිීරියාව් (NG)

ගයනා (GY)

නියු (NU)

බ්රිතානය ව්ර්ථජින් දූපත් (VG)
බෲයනයි (BN)
බුර්ථකිනා ායසෝ (BF)

යහාන්ුරාසත (HN)
අයිසතලන්තය (IS)
ඉන්දුනීසියාව් (ID)

යනාර්ථය ාක්ල දූපත (NF)
ඕමානය (OM)
පලාවු (PW)

බුරුන්ඩි (BI)
කාම්යබෝජය (KH)
කැමරූන් (CM)
යක්ලේ ව්ර්ථ් (CV)

ජැයමයිකාව් (JM)
යජෝර්ථදානය (JO)
කසකසතතානය (KZ)
යකන්යාව් (KE)

පැනමා (PA)
පැපුව්ා නිේගිනියාව් (PG)
පැරගුයේ (PY)
යේරු (PE)

යක්ලමන් දූපත් (KY)
චැ් (TD)
චිලී (CL)
යකායලාම්බියා (CO)

කිරිබාති (KI)
කුයේ් (KW)
කිර්ථගිසතතානය (KG)
ලාඕසය (LA)

පිිපීනය (PH)
පි්යක්ලන් දූපත් (PN)
කටාර්ථ (QA)
යකාිංයගෝ ජනරජය (CG)

යකාමයරෝසත (KM)

යලයසෝයතෝ (LS)

රුව්න්ඩාව් (RW)

කුක්ල දූපත් (CK)
යකාසතටාරිකාව් (CR)

මැසියඩෝනියාව් (MK)
මැඩගසතක රය (MG)

යකෝ් ඩි අයියව්ෝර්ථ (CI)
යරාඒෂියාව් (HR)

මලාවි (MW)
මැයල්සියාව් (MY)

ශාන්ත යහයල්නා (SH)
ශාන්ත කි්සත සහ යනවිසත
(KN)
ශාන්ත ලුසියා (LC)
ශාන්ත පියයර්ථ සහ
මියකයලාන් (PM)

සැම්බියාව් (ZM)
සිම්බාබ්යේ (ZW)

ව්ාණිජ ගනුළදනු අනුපාත්
ඔබ භාණ්ඩ යහෝ යසතව්ා මිලට ගන්නා විට යහෝ විකුණන විට, යව්නත් කිසියම් ව්ාණිජ ගනුයදනුව්ක්ල සිදු කරන විට,
පුණයාධාරයක්ල යැවීම යහෝ ලැබීම යහෝ ඔබ PayPal භාවිත කර “මුදල් ඉල්ලා සිටින විට” යගවීමක්ල ලබා ගන්නා විට,
අප එය හඳුන්ව්න්යන් “ව්ාණිජ ගනුයදනුව්ක්ල” යලසයි.

ළේශීය ගනුළදනු ලැබීම ස්ඳහා ස්ම්මත් අනුපාත්ය
ලබන්නායේ ිපිනයයහි යව්යළඳයපාළ/කලාපය
AG, BB, BM, BS, BZ, CL, CR, DM, DO, EC, GD, GT, HN,
JM, KN, KY, LC, NI, PA, PE, SV, TC, TT, UY, සහ VE
MY සහ SG
MA
BH, DZ, FJ, JO, NC, OM, PF, PW, සහ SA
අයනකුත් සියලුම යව්යළඳයපාළව්ල්

අනුපාතිකය
5.40% + සතථ ාව්ර ගාසතුව්
3.90% + සතථ ාව්ර ගාසතුව්
4.40% + සතථ ාව්ර ගාසතුව්
4.90% + සතථ ාව්ර ගාසතුව්
3.40% + සතථ ාව්ර ගාසතුව්

ගනුළදනු ලැබීම ස්ඳහා ළව් ඳ අනුපාත්ය
සුදුසුකම්ව්ලට යටත්ව්, PayPal විසින් අයදුම්පත් අනුමත කිරීම සහ පරිශීලක ගිවිසුයම්, යමම අනුපාතය සියලු ම ව්ාණිජ
ගනුයදනු සඳහා අදාළ යේ. PayPal විසින් පහත සඳහන් නිර්ථණායකයන්ට සීමා යනාවී එක්ල එක්ල සිේිය අනුව් අයදුම්පත්
ඇගයීමට ලක්ල කළ හැකි ය: මාසික විකුණුම් පරිමාව් සුදුසුකම් ලැබීම, සාමානය සාේපු කරත්තයේ ප්රමාණය සහ යහාඳ
තත්ත්ව්යේ ගිණුමක්ල. ව්ැඩි විසතතර සඳහා අපයේ පරිශීලක ගිවිසුම බලන්න.
ලබන්නායේ ිපිනයයහි
යව්යළඳයපාළ/කලාපය
AG, AR, BB, BM, BS, BZ, CL, CO, CR,
DM, DO, EC, GD, GT, HN, JM, KN,
KY, LC, NI, PA, PE, SV, TC, TT, UY,
සහ VE

යපර දන දර්ථශන මාසය ුළ ලැබුණු
ව්ාණිජ ගනුයදනුව්ල සමසතත මුදල්
ප්රමාණය
0.01 – 3,000.00 USD
3,000.01 – 10,000.00 USD
10,000.01 – 100,000.00 USD
100,000.01+ USD

අනුපාතිකය
5.40% + සතථ ාව්ර ගාසතුව්
4.90% + සතථ ාව්ර ගාසතුව්
4.70% + සතථ ාව්ර ගාසතුව්
4.40% + සතථ ාව්ර ගාසතුව්

ජාත්යන්ත්ර ගනුළදනු ලැබීම
විකුණුම්කරුයේ යව්ළඳයපාල/කලාපය
AD, AL, BA, FO, GE, MD, සහ RS

AG, AR, BB, BM, BS, BZ, CL, CO, CR,
DM, DO, EC, GD, GT, HN, JM, KN,
KY, LC, NI, PA, PE, SV, TC, TT, UY,
සහ VE

ගැනුම්කරුයේ යව්ළඳයපාල/කලාපය
යුයරෝපා ආර්ථික කලාපය සහ එක්ලසත්
රාජධානිය
අයනකුත් සියලුම යව්යළඳයපාළව්ල්
සියලුම යව්යළඳයපාළව්ල්

අනුපාතිකය
4.69% + සතථ ාව්ර ගාසතුව්
5.39% + සතථ ාව්ර ගාසතුව්
5.40% + සතථ ාව්ර ගාසතුව්

BH, DZ, FJ, JO, NC, OM, PF, PW, සහ
SA
HR, IS, සහ MC

අයනකුත් සියලුම යව්යළඳයපාළව්ල්

සියලුම යව්යළඳයපාළව්ල්

4.90% + සතථ ාව්ර ගාසතුව්

යුයරෝපා ආර්ථික කලාපය
එක්ලසත් රාජධානිය
අයනකුත් සියලුම යව්යළඳයපාළව්ල්
සියලුම යව්යළඳයපාළව්ල්

3.40% + සතථ ාව්ර ගාසතුව්
4.69% + සතථ ාව්ර ගාසතුව්
5.39% + සතථ ාව්ර ගාසතුව්
4.40% + සතථ ාව්ර ගාසතුව්

එේස්ත් රාජධානිය පදනම් කරගත් ජාත්යන්ත්ර ව්ාණිජ ගනුළදනු ලබන්නන්
ස්ඳහා අතිළේක ළස්තව්ා ගාස්තුව්ේ (අදා ළව් ඳළපාල - HR, IS, ස්හ MC)
යමම ගාසතුව් අදාළ ව්න්යන් PayPal සමග යව්නම ගිවිසුම් ඇති යව්ළඳුන්ට පමණි. ව්ාණිජ ගනුයදනු යැවීම යහෝ
ලැබීම සම්බන්ධ අදාළ නීති, යරගුලාසි යහෝ කා් යයෝජනා රම නීති යව්නසත කිරීයමන් පසු යුයරෝපා ආර්ථික කලාපයේ
යව්යළඳයපාළ/ප්රයේශය ුළ ියාපදචි PayPal ගිණුමක්ල සහිත ව්යාපාරිකයන් ලබන ව්ාණිජ ගනුයදනු මුදලට, එක්ලසත්
රාජධානි යව්යළඳයපාළ/කලාපය ුළ ියාපදිංචි වී ඇති යහෝ එයසත හඳුනාගනු ලබන යව්න්යනකු යව්තින් අමතර
ගාසතුව්ක්ල අදාළ විය හැකි ය.
යගවීම් ව්ර්ථගය
ලබන්නායේ යව්ළඳපල/කලාපය යුයරෝපා ආර්ථික කලාපය
ියාපදිංචි යහෝ PayPal විසින් එයසත හඳුනාගනු ලබන ව්ාණිජ
ගනුයදනු

ගාසතුව්
1.29%

ව්ානිජ ගනුළදනු ස්ඳහා ස්තථාව්ර ගාස්තුව් (ලැබුණු මුදල් ව්ේගය මත් පදනම්ව්)
ව්යව්හාර මුදල
ඔසතයේියානු යඩාලර්ථ
බ්රසීල රියාල්
කැයන්ඩියානු යඩාලර්ථ
යචක්ල යකාරූනා
ඩැනිෂත යරෝන්
යූයරෝ
යහාිං යකාිං යඩාලර්ථ
හිංයේරියානු ය ාරින්ත්
ඊශ්රායල් නව් යෂතක්ල ල්
ජපන් යයන්
මැයල්සියානු රිිංගි්

ගාසතුව්
0.30 AUD
0.60 BRL
0.30 CAD
10.00 CZK
2.60 DKK
0.35 EUR
2.35 HKD
90.00 HUF
1.20 ILS
40.00 JPY
2.00 MYR

යමක්ලසිකානු යපයසෝ

4.00 MXN

ව්යව්හාර මුදල
නව් තායිව්ාන යඩාලර්ථ
නව්සීලන්ත යඩාලර්ථ
යනෝවීජියානු යරෝන්
පිිපීන යපයසෝ
යපෝලන්ත සතයලාටි
රුසියානු රූබල්
සිිංගේූරු යඩාලර්ථ
සතවීඩන් යරෝනා
සතවිසත ෆ්රෑන්ක්ල
තායි බාත්
එක්ලසත් රාජධානි සතටර්ථින්
පවුම්
ඇමරිකන් යඩාලර්ථ

ගාසතුව්
10.00 TWD
0.45 NZD
2.80 NOK
15.00 PHP
1.35 PLN
10.00 RUB
0.50 SGD
3.25 SEK
0.55 CHF
11.00 THB
0.20 GBP
0.30 USD

විකල්ප ළගවීළම් ක්රම අනුපාතික
මිල දී ගැනීම් සඳහා ඔබට යගවීම සඳහා පිටවීයම් දී අපයේ APM ගිවිසුයම් ලැයිසතුගත කර ඇති විකල්ප යගවීම් රම
(APM) යතෝරා ගැනීමට අපි ඔයබ් ගනුයදනුකරුව්න්ට ඉඩ යදන්යනමු.
අප සහාය දක්ලව්න APM පිළිබඳ සම්ූර්ථණ ලැයිසතුව්ක්ල සඳහා, කරුණාකර ඔයබ් රය් APM ගිවිසුයම් ඇමුණුම 1
බලන්න. APM යගවීම් ලැබීමට යපර ඔබ ඔයබ් රය් APM ගිවිසුයම් යකාන්යේසි පිළිගත යුත්යතහි ය.
ඔබට APM අරමුදල් යගවීම් ලැයබන විට අපයේ ව්ාණිජ ගනුයදනු අනුපාත අදාළ යේ.

PayPal ළගවීම්
PayPal යගවීම් (මීට යපර මහා යගවීම් යලස හැඳින්වූ යසතව්ාව්ද ඇුළුව්) ඔබට එකව්ර ලබන්නන් පිරිසකට
පහසුයව්න් යගවීම් යැවීමට ඉඩ යදයි. PayPal යගවීම් භාවිත කරමින් ඔබ යව්න සෑම යගවීමක්ල සඳහාම අපි
ගාසතුව්ක්ල අය කරමු. ගාසතුව් පදනම් ව්න්යන් එය යව්න යගවීම් ව්ර්ථගය සහ මුදල් ව්ර්ථගය මත ය.

PayPal ළගවීම් යැවීම
ලබන්නායේ ිපිනයයහි
යව්යළඳයපාළ/කලාපය
AL, AD, BA, GE, HR, IS, MC, MD, RS,
සහ UA

ගනුයදනුව්

අනුපාතිකය

යේශීය PayPal යගවීම්

මුළු ගනුයදනු ප්රමාණයයන් 2% (පහත
දැක්ලයව්න යේශීය උපරිම ගාසතු සීමාව්
ඉක්ලමව්ා යනායා යුු ය)
මුළු ගනුයදනු ප්රමාණයයන් 2%ක්ල
(ජාතයන්තර උපරිම ගාසතු සීමාව්
ඉක්ලමව්ා යනායා යුු ය)
මුළු ගනුයදනු ප්රමාණයයන් 2% (පහත
දැක්ලයව්න යේශීය උපරිම ගාසතු සීමාව්
ඉක්ලමව්ා යනායා යුු ය)
මුළු ගනුයදනු ප්රමාණයයන් 2%ක්ල
(ජාතයන්තර උපරිම ගාසතු සීමාව්
ඉක්ලමව්ා යනායා යුු ය)
මුළු ගනුයදනු ප්රමාණයයන් 2%ක්ල
(ජාතයන්තර උපරිම ගාසතු සීමාව්
ඉක්ලමව්ා යනායා යුු ය)

ජාතයන්තර PayPal යගවීම්

MY, NZ, PH, සහ SG

යේශීය PayPal යගවීම්

ජාතයන්තර PayPal යගවීම්

අයනකුත් සියලුම යව්යළඳයපාළව්ල්

යේශීය සහ ජාතයන්තර PayPal යගවීම්

AL, AD, BA, GE, HR, IS, MC, MD, RS, ස්හ UA – PayPal ළගවීම් ස්ඳහා උපරිම
ගාස්තු
යගවීම් මුදල් ව්ර්ථගය මත පදනම්ව්:
ව්යව්හාර මුදල
ඔසතයේියානු යඩාලර්ථ
බ්රසීල රියාල්
කැයන්ඩියානු යඩාලර්ථ
යචක්ල යකාරූනා
ඩැනිෂත යරෝන්
යූයරෝ
යහාිං යකාිං යඩාලර්ථ
හිංයේරියානු ය ාරින්ත්
ඊශ්රායල් නව් යෂතක්ල ල්
ජපන් යයන්
මැයල්සියානු රිිංගි්
යමක්ලසිකානු යපයසෝ
නව් තායිව්ාන යඩාලර්ථ
නව්සීලන්ත යඩාලර්ථ
යනෝවීජියානු යරෝන්
පිිපීන යපයසෝ
යපෝලන්ත සතයලාටි

යේශීය උපරිම ගාසතු සීමාව්
16.00 AUD
24.00 BRL
14.00 CAD
280.00 CZK
84.00 DKK
12.00 EUR
110.00 HKD
3080.00 HUF
50.00 ILS
1200.00 JPY
50.00 MYR
170.00 MXN
440.00 TWD
20.00 NZD
90.00 NOK
640.00 PHP
46.00 PLN

ජාතයන්තර උපරිම ගාසතු සීමාව්
100.00 AUD
150.00 BRL
90.00 CAD
1700.00 CZK
500.00 DKK
70.00 EUR
660.00 HKD
18,500.00 HUF
320.00 ILS
8000.00 JPY
300.00 MYR
1080.00 MXN
2700.00 TWD
120.00 NZD
540.00 NOK
3800.00 PHP
280.00 PLN

රුසියානු රූබල්
සිිංගේූරු යඩාලර්ථ
සතවීඩන් යරෝනා
සතවිසත ෆ්රෑන්ක්ල
තායි බාත්
එක්ලසත් රාජධානි සතටර්ථින් පවුම්
ඇමරිකන් යඩාලර්ථ

480.00 RUB
20.00 SGD
100.00 SEK
16.00 CHF
460.00 THB
10.00 GBP
14.00 USD

2800.00 RUB
120.00 SGD
640.00 SEK
100.00 CHF
2800.00 THB
60.00 GBP
90.00 USD

MY, NZ, PH, ස්හ SG – PayPal ළගවීම් ස්ඳහා උපරිම ගාස්තු සීමාව්
යගවීම් මුදල් ව්ර්ථගය මත පදනම්ව්:
ව්යව්හාර මුදල
ඔසතයේියානු යඩාලර්ථ
බ්රසීල රියාල්
කැයන්ඩියානු යඩාලර්ථ
යචක්ල යකාරූනා
ඩැනිෂත යරෝන්
යූයරෝ
යහාිං යකාිං යඩාලර්ථ
හිංයේරියානු ය ාරින්ත්
ඊශ්රායල් නව් යෂතක්ල ල්
ජපන් යයන්
මැයල්සියානු රිිංගි්
යමක්ලසිකානු යපයසෝ
නව් තායිව්ාන යඩාලර්ථ
නව්සීලන්ත යඩාලර්ථ
යනෝවීජියානු යරෝන්
පිිපීන යපයසෝ
යපෝලන්ත සතයලාටි
රුසියානු රූබල්
සිිංගේූරු යඩාලර්ථ
සතවීඩන් යරෝනා
සතවිසත ෆ්රෑන්ක්ල
තායි බාත්
එක්ලසත් රාජධානි සතටර්ථින් පවුම්
ඇමරිකන් යඩාලර්ථ

යේශීය උපරිම ගාසතු සීමාව්
1.25 AUD
2.00 BRL
1.25 CAD
24.00 CZK
6.00 DKK
0.85 EUR
7.00 HKD
210.00 HUF
4.00 ILS
120.00 JPY
4.00 MYR
11.00 MXN
33.00 TWD
1.50 NZD
6.75 NOK
50.00 PHP
3.00 PLN
30.00 RUB
1.60 SGD
9.00 SEK
1.30 CHF
36.00 THB
0.65 GBP
1.00 USD

ජාතයන්තර උපරිම ගාසතු සීමාව්
60.00 AUD
100.00 BRL
60.00 CAD
1000.00 CZK
300.00 DKK
40.00 EUR
400.00 HKD
15,000.00 HUF
200.00 ILS
5000.00 JPY
200.00 MYR
750.00 MXN
2000.00 TWD
75.00 NZD
300.00 NOK
2500.00 PHP
150.00 PLN
1500.00 RUB
80.00 SGD
400.00 SEK
50.00 CHF
2000.00 THB
35.00 GBP
50.00 USD

අළනේ සියලු ම ළව්ළ ඳළපා ව්ල් – PayPal ළගව්ා දැමීම් ස්ඳහා උපරිම ගාස්තු
සීමාව්
යගවීම් මුදල් ව්ර්ථගය මත පදනම්ව්:
ව්යව්හාර මුදල

උපරිම ගාසතු සීමාව්

ඔසතයේියානු යඩාලර්ථ

1.25 AUD

බ්රසීල රියාල්

2.00 BRL

කැයන්ඩියානු යඩාලර්ථ

1.25 CAD

යචක්ල යකාරූනා

24.00 CZK

ඩැනිෂත යරෝන්

6.00 DKK

යූයරෝ

0.85 EUR

යහාිං යකාිං යඩාලර්ථ

7.00 HKD

හිංයේරියානු ය ාරින්ත්

210.00 HUF

ඊශ්රායල් නව් යෂතක්ල ල්

4.00 ILS

ජපන් යයන්

120.00 JPY

මැයල්සියානු රිිංගි්

4.00 MYR

යමක්ලසිකානු යපයසෝ

11.00 MXN

නව් තායිව්ාන යඩාලර්ථ

33.00 TWD

නව්සීලන්ත යඩාලර්ථ

1.50 NZD

යනෝවීජියානු යරෝන්

6.75 NOK

පිිපීන යපයසෝ

50.00 PHP

යපෝලන්ත සතයලාටි

3.00 PLN

රුසියානු රූබල්

30.00 RUB

සිිංගේූරු යඩාලර්ථ

1.60 SGD

සතවීඩන් යරෝනා

9.00 SEK

සතවිසත ෆ්රෑන්ක්ල

1.30 CHF

තායි බාත්

36.00 THB

එක්ලසත් රාජධානි සතටර්ථින් පවුම්

0.65 GBP

ඇමරිකන් යඩාලර්ථ

1.00 USD

ේුද්ර ළගවීම
PayPal අයදුම්පතට සහ ූර්ථව් අනුමැතියට යටත්ව්, ඔබට ක්ලුද්ර යගවීම් ගාසතු ලබා ගැනීම සඳහා පව්තින ගිණුමක්ල
යාව්ත්කාල කළ හැකි ය. 5.00 SGD යටයත් යගවීම් ක්රියාව්ට නිංව්න ව්යාපාර සඳහා සම්මත ව්ාණිජ ගනුයදනු
අනුපාතයන්ට විකල්පයක්ල යලස ක්ලුද්ර යගවීම් අනුපාත ව්ඩාත් සුදුසු යේ. ඔබ ක්ලුද්ර යගවීම් අනුපාතයට යාව්ත්කාලීන

කරන්යන් නම්, යමම අනුපාතය ඔයබ් PayPal ගිණුමට ලැයබන සියලු ම ව්ාණිජ ගනුයදනු යගවීම් සඳහා අදාළ යේ.
ක්ලුද්ර යගවීම් ගාසතු සඳහා අයදුම් කිරීමට කරුණාකර අප අමතන්න.

ේුද්ර ළගවීම් ලැබීම
ලබන්නායේ ිපිනයයහි
යව්යළඳයපාළ/කලාපය
AG, AI, AN, AR, AW, BB, BM, BZ, CL,
CO, CR, DM, DO, EC, FK, GD, GT,
GY, HN, JM, KN, KY, LC, MS, NI, PA,
PE, PY, SR, SV, TC, TT, UY, VC, VE,
සහ VG
අයනක්ල සියලු ම යව්යළඳයපාළව්ල් (ලද
හැකි අව්සතථ ාව්ල)

ගනුයදනුව්

අනුපාතිකය

යේශීය හා ජාතයන්තර ක්ලුද්ර යගවීම්

6.50% + ක්ලුද්ර යගවීම් සතථ ාව්ර ගාසතු

යේශීය ක්ලුද්ර යගවීම්
ජාතයන්තර ක්ලුද්ර යගවීම්

5.00% + ක්ලුද්ර යගවීම් සතථ ාව්ර ගාසතුව්
6.00% + ක්ලුද්ර යගවීම් සතථ ාව්ර ගාසතු

ඩිජිටල් භාණ්ඩ ස්ඳහා ේුද්ර ළගවීම් ලැබීම
විකුණුම්කරුයේ
යව්ළඳයපාල/කලාපය
AL, AD, BA, GE, HR, IS,
MC, MD, සහ RS

ID සහ PH
MY සහ SG

අයනක්ල සියලු ම
යව්යළඳයපාළව්ල් (ලද හැකි
අව්සතථ ාව්ල)

ගැනුම්කරුයේ
යව්ළඳයපාල/කලාපය
විකුණන්නාට සමානය

ගනුයදනුව්

අනුපාතිකය

යේශීය ක්ලුද්ර යගවීම්

කැනඩාව්, යුයරෝපය I, සහ
එක්ලසත් ජනපදය
යුයරෝපය II

ජාතයන්තර ක්ලුද්ර යගවීම්

උුරු යුයරෝපය

ජාතයන්තර ක්ලුද්ර යගවීම්

අයනකුත් සියලුම
යව්යළඳයපාළව්ල්
අයනකුත් සියලුම
යව්යළඳයපාළව්ල්
විකුණන්නාට සමානය

ජාතයන්තර ක්ලුද්ර යගවීම්

අයනකුත් සියලුම
යව්යළඳයපාළව්ල්
විකුණන්නාට සමානය

ජාතයන්තර ක්ලුද්ර යගවීම්

අයනකුත් සියලුම
යව්යළඳයපාළව්ල්

ජාතයන්තර ක්ලුද්ර යගවීම්

5.00% + ක්ලුද්ර යගවීම්
සතථ ාව්ර ගාසතුව්
5.50% + ක්ලුද්ර යගවීම්
සතථ ාව්ර ගාසතුව්
6.00% + ක්ලුද්ර යගවීම්
සතථ ාව්ර ගාසතු
5.40% + ක්ලුද්ර යගවීම්
සතථ ාව්ර ගාසතුව්
6.50% + ක්ලුද්ර යගවීම්
සතථ ාව්ර ගාසතු
6.00% + ක්ලුද්ර යගවීම්
සතථ ාව්ර ගාසතු
5.50% + ක්ලුද්ර යගවීම්
සතථ ාව්ර ගාසතුව්
6.00% + ක්ලුද්ර යගවීම්
සතථ ාව්ර ගාසතු
5.00% + ක්ලුද්ර යගවීම්
සතථ ාව්ර ගාසතුව්
5.50% + ක්ලුද්ර යගවීම්
සතථ ාව්ර ගාසතුව්

ජාතයන්තර ක්ලුද්ර යගවීම්

ජාතයන්තර ක්ලුද්ර යගවීම්
යේශීය ක්ලුද්ර යගවීම්

යේශීය ක්ලුද්ර යගවීම්

ේුද්ර ළගවීම් ස්තථාව්ර ගාස්තුව්
යගවීම් මුදල් ව්ර්ථගය මත පදනම්ව්:
ව්යව්හාර මුදල
ඔසතයේියානු යඩාලර්ථ
බ්රසීල රියාල්
කැයන්ඩියානු යඩාලර්ථ
යචක්ල යකාරූනා
ඩැනිෂත යරෝන්
යූයරෝ

ගාසතුව්
0.05 AUD
0.10 BRL
0.05 CAD
1.67 CZK
0.43 DKK
0.05 EUR

ව්යව්හාර මුදල
නව් තායිව්ාන යඩාලර්ථ
නව්සීලන්ත යඩාලර්ථ
යනෝවීජියානු යරෝන්
පිිපීන යපයසෝ
යපෝලන්ත සතයලාටි
රුසියානු රූබල්

ගාසතුව්
2.00 TWD
0.08 NZD
0.47 NOK
2.50 PHP
0.23 PLN
2.00 RUB

යහාිං යකාිං යඩාලර්ථ
හිංයේරියානු ය ාරින්ත්
ඊශ්රායල් නව් යෂතක්ල ල්
ජපන් යයන්
මැයල්සියානු රිිංගි්

0.39 HKD
15.00 HUF
0.20 ILS
7.00 JPY
0.20 MYR

යමක්ලසිකානු යපයසෝ

0.55 MXN

සිිංගේූරු යඩාලර්ථ
සතවීඩන් යරෝනා
සතවිසත ෆ්රෑන්ක්ල
තායි බාත්
එක්ලසත් රාජධානි සතටර්ථින්
පවුම්
ඇමරිකන් යඩාලර්ථ

0.08 SGD
0.54 SEK
0.09 CHF
1.80 THB
0.05 GBP
0.05 USD

නැව්ත් අය කිරීළම් ගාස්තුව්
ගැණුම්කරුයව්කුයේ PayPal ගිණුමක්ල හරහා යහෝ ආගන්ුක යචක්ලපතක්ල හරහා ක්රියාව්ට නිංව්ා නැති ගනුයදනු සඳහා,
අපි ණයපත් සහ හර පත් ගනුයදනු ගාසතු සඳහා විකුණුම්කරුව්න්ට පියවීයම් ගාසතුව්ක්ල තක්ලයසතරු කරමු
(ගැණුම්කරුයව්කු ඔහුයේ යහෝ ඇයයේ කා්පයත් ගාසතුව්ක්ල ප්රතික්ලයෂතප කළ විට යහෝ ආපසු හරව්න විට කා්පත්
නිකුත් කරන්නා හරහා අය කිරීමක්ල සිදුවිය හැකි ය).
අය කිරීම් ගාසතුව් පහත පරිද ලැයබන මුදල් මත පදනම් යේ:

AL, AD, BA, GE, HR, IS, MC, MD, ස්හ RS – ගාස්තු අය කිරීළම් ගාස්තු
ව්යව්හාර මුදල
ඔසතයේියානු යඩාලර්ථ
බ්රසීල රියාල්
කැයන්ඩියානු යඩාලර්ථ
යචක්ල යකාරූනා
ඩැනිෂත යරෝන්
යූයරෝ
යහාිං යකාිං යඩාලර්ථ
හිංයේරියානු ය ාරින්ත්
ඊශ්රායල් නව් යෂතක්ල ල්
ජපන් යයන්
මැයල්සියානු රිිංගි්

ගාසතුව්
22.00 AUD
35.00 BRL
20.00 CAD
400.00 CZK
120.00 DKK
16.00 EUR
155.00 HKD
4325.00 HUF
75.00 ILS
1875.00 JPY
65.00 MYR

යමක්ලසිකානු යපයසෝ

250.00 MXN

ව්යව්හාර මුදල
නව් තායිව්ාන යඩාලර්ථ
නව්සීලන්ත යඩාලර්ථ
යනෝවීජියානු යරෝන්
පිිපීන යපයසෝ
යපෝලන්ත සතයලාටි
රුසියානු රූබල්
සිිංගේූරු යඩාලර්ථ
සතවීඩන් යරෝනා
සතවිසත ෆ්රෑන්ක්ල
තායි බාත්
එක්ලසත් රාජධානි සතටර්ථින්
පවුම්
ඇමරිකන් යඩාලර්ථ

ගාසතුව්
625.00 TWD
28.00 NZD
125.00 NOK
900.00 PHP
65.00 PLN
640.00 RUB
28.00 SGD
150.00 SEK
22.00 CHF
650.00 THB
14.00 GBP
20.00 USD

අළනේ සියලු ම ළව්ළ ඳළපා ව්ල් – නැව්ත් අය කිරීම් ගාස්තු
ව්යව්හාර මුදල
ඔසතයේියානු යඩාලර්ථ
බ්රසීල රියාල්
කැයන්ඩියානු යඩාලර්ථ
යචක්ල යකාරූනා
ඩැනිෂත යරෝන්
යූයරෝ
යහාිං යකාිං යඩාලර්ථ
හිංයේරියානු ය ාරින්ත්
ඊශ්රායල් නව් යෂතක්ල ල්
ජපන් යයන්

ගාසතුව්
15.00 AUD
20.00 BRL
15.00 CAD
250.00 CZK
60.00 DKK
11.25 EUR
75.00 HKD
2,000.00 HUF
40.00 ILS
1,300.00 JPY

ව්යව්හාර මුදල
නව් තායිව්ාන යඩාලර්ථ
නව්සීලන්ත යඩාලර්ථ
යනෝවීජියානු යරෝන්
පිිපීන යපයසෝ
යපෝලන්ත සතයලාටි
රුසියානු රූබල්
සිිංගේූරු යඩාලර්ථ
සතවීඩන් යරෝනා
සතවිසත ෆ්රෑන්ක්ල
තායි බාත්

ගාසතුව්
330.00 TWD
15.00 NZD
65.00 NOK
500.00 PHP
30.00 PLN
320.00 RUB
15.00 SGD
80.00 SEK
10.00 CHF
360.00 THB

මැයල්සියානු රිිංගි්

40.00 MYR

යමක්ලසිකානු යපයසෝ

110.00 MXN

එක්ලසත් රාජධානි සතටර්ථින්
පවුම්
ඇමරිකන් යඩාලර්ථ

7.00 GBP
10.00 USD

මත්ළේද ගාස්තු
ගැණුම්කරුයව්කු විසින් PayPal ගිණුම යහෝ PayPal Checkout විසඳුමක්ල හරහා ක්රියාව්ට නිංව්න ලද ගනුයදනුව්ක්ල
සඳහා මතයේද ඉල්ලීමක්ල යහෝ අය කිරීමක්ල යගානු කරන විට අප මතයේද ගාසතුව්ක්ල අය කළ හැකි ය. සම්මත සහ
ඉහළ පරිමාව් මතයේද ගාසතු පිළිබඳ ව්ැඩි විසතතර සඳහා කරුණාකර පරිශීලක ගිවිසුම බලන්න.
මුල් ගනුයදනුයේ ව්යව්හාර මුදල් ව්ර්ථගය සඳහා මතයේද ගාසතු අදාළ යේ.

ස්ම්මත් මත්ළේද ගාස්තු
යව්යළඳයපාළ
AE, AG, AL, AR,
BA, BB, BH, BM,
BS, BW, BZ, CL,
CO, CR, DM, DO,
DZ, EC, EG, FJ, FO,
GE, GD, GL, GT,
HN, HR, ID, IS, JM,
JO, KE, KN, KW,
KY, LC, LS, MA,
MC, MD, MU,
MW, MY, MZ, NC,
NI, NZ, OM, PA,
PE, PF, PH, PR,
PW, QA, RS, SA,
SC, SG, SN, SV,
TC, TT UY, VE, සහ
ZA

ව්යව්හාර මුදල
ඔසතයේියානු යඩාලර්ථ
බ්රසීල රියාල්
කැයන්ඩියානු යඩාලර්ථ
යචක්ල යකාරූනා
ඩැනිෂත යරෝන්
යූයරෝ
යහාිං යකාිං යඩාලර්ථ
හිංයේරියානු ය ාරින්ත්
ඉන්දයානු රුපියල්
ඊශ්රායල් නව් යෂතක්ල ල්
ජපන් යයන්

ගාසතුව්
12.00 AUD
35.00 BRL
10.00 CAD
185.00 CZK
55.00 DKK
7.00 EUR
65.00 HKD
2450.00 HUF
580.00 INR
30.00 ILS
870.00 JPY

මැයල්සියානු රිිංගි්
යමක්ලසිකානු යපයසෝ

35.00 MYR
160.00 MXN

ව්යව්හාර මුදල
නව් තායිව්ාන යඩාලර්ථ
නව්සීලන්ත යඩාලර්ථ
යනෝවීජියානු යරෝන්
පිිපීන යපයසෝ
යපෝලන්ත සතයලාටි
රුසියානු රූබල්
සිිංගේූරු යඩාලර්ථ
සතවීඩන් යරෝනා
සතවිසත ෆ්රෑන්ක්ල
තායි බාත්
එක්ලසත් රාජධානි
සතටර්ථින් පවුම්
ඇමරිකන් යඩාලර්ථ

ගාසතුව්
250.00 TWD
13.00 NZD
75.00 NOK
405.00 PHP
30.00 PLN
600.00 RUB
11.00 SGD
75.00 SEK
8.00 CHF
250.00 THB
6.00 GBP

ව්යව්හාර මුදල
නව් තායිව්ාන යඩාලර්ථ
නව්සීලන්ත යඩාලර්ථ
යනෝවීජියානු යරෝන්
පිිපීන යපයසෝ
යපෝලන්ත සතයලාටි
රුසියානු රූබල්
සිිංගේූරු යඩාලර්ථ
සතවීඩන් යරෝනා
සතවිසත ෆ්රෑන්ක්ල
තායි බාත්
එක්ලසත් රාජධානි
සතටර්ථින් පවුම්
ඇමරිකන් යඩාලර්ථ

ගාසතුව්
500.00 TWD
26.00 NZD
150.00 NOK
810.00 PHP
60.00 PLN
1200.00 RUB
22.00 SGD
150.00 SEK
16.00 CHF
500.00 THB
12.00 GBP

8.00 USD

මහා පරිමාණ මත්ළේද ගාස්තු
යව්යළඳයපාළ
AE, AG, AL, AR,
BA, BB, BH, BM,
BS, BW, BZ, CL,
CO, CR, DM, DO,
DZ, EC, EG, FJ, FO,
GE, GD, GL, GT,
HN, HR, ID, IS,
JM, JO, KE, KN,
KW, KY, LC, LS,
MA, MC, MD,
MU, MW, MY,
MZ, NC, NI, NZ,
OM, PA, PE, PF,
PH, PR, PW, QA,

ව්යව්හාර මුදල
ඔසතයේියානු යඩාලර්ථ
බ්රසීල රියාල්
කැයන්ඩියානු යඩාලර්ථ
යචක්ල යකාරූනා
ඩැනිෂත යරෝන්
යූයරෝ
යහාිං යකාිං යඩාලර්ථ
හිංයේරියානු ය ාරින්ත්
ඉන්දයානු රුපියල්
ඊශ්රායල් නව් යෂතක්ල ල්
ජපන් යයන්

ගාසතුව්
24.00 AUD
70.00 BRL
20.00 CAD
370.00 CZK
110.00 DKK
14.00 EUR
130.00 HKD
4900.00 HUF
1160.00 INR
60.00 ILS
1740.00 JPY

මැයල්සියානු රිිංගි්
යමක්ලසිකානු යපයසෝ

70.00 MYR
320.00 MXN

16.00 USD

RS, SA, SC, SG,
SN, SV, TC, TT UY,
VE, සහ ZA

ව්යව්හාර මුදල් පරිව්ේත්නය
අප මුදල් පරිව්ර්ථතනය කරන්යන් යකයසතද යන්න පිළිබඳ යතාරුරු සඳහා කරුණාකර පරිශීලක ගිවිසුම බලන්න.
යමම ගනුයදනුව් විනිමය අනුපාතය ඔයබ් මුදල් පරිව්ර්ථතකය භාවිත කර අප ඉහත පරිද අය කරන ගාසතු පදනම්
විනිමය අනුපාතය යේ. ගාසතුව් පහත සඳහන් පරිද මුදල් ව්ර්ථග පරිව්ර්ථතනය මත රඳා පව්තී:

ළගවීම් යැවීළම් දී ළහෝ මුදල් ආපසු ලැබීළම් දී පරිව්ේත්න
පුේගික යගවීම් යහෝ ව්ාණිජ ගනුයදනු සිදු කරන විට සහ මුල් යගවීයම් දනයේ සිට දන 1ක්ල ඉක්ලමව්ා මුදල් ආපසු ලබා
ගැනීයම් දී සිදුව්න ඕනෑම මුදල් පරිව්ර්ථතනයක්ල සඳහා.
අනුපාතිකය
ළව් ඳළපා /කලාප
අළමරිකානු රටව්ල්:
4.5%
ඇන්ගුයිලා, ඇන්ටිගුව්ා සහ බාබියුඩා, ආර්ථජන්ටිනාව්, අරූබා,
බහමාසත, බාබයඩෝසත, යබලීසත, බර්ථමියුඩා, යබාලීවියාව්,
යක්ලමන් දූපත්, චිි, යකායලාම්බියාව්, යකාසතටාරිකාව්,
යඩාමිනිකා, යඩාමිනිකානු ජනරජය, ඉක්ලව්යදෝරය, එල්
සැල්ව්යදෝරය,
ය ෝක්ලලන්ත
දූපත්,
යෙයනඩාව්,
ේව්ාතමාලාව්,
ගයනාව්, යහාන්ුරාසත, ජැයමයිකාව්,
යමාන්්යසරැ්, යනදර්ථලන්ත ඇන්ටිලසත, නිකරගුව්ා, පැනමා,
පැරගුයේ, පීරු, ශාන්ත කි්සත සහ යනවිසත, ශාන්ත ලුසියා,
ශාන්ත වින්සන්් සහ යෙනඩීන්සත, සුරිනාමය, ට්රිනිඩෑ් සහ
යටාබායගෝ, ටර්ථක්ලසත සහ කයියකාසත දූපත්, උරුගුයේ,
යව්නිසුයේලාව්, ව්ර්ථජින් දූපත්
ආසියා පැසිෆිේ:
භූතානය, කාම්යබෝජය, මයියරානීසියාව් සමූහාණ්ුව්,
ඉන්දුනීසියාව්, ලාඕසය, මාලදව්යින්, යමාන්යගෝියාව්,
යන්පාලය, නව්සීලන්තය, පිිපීනය, සැයමෝව්ා, සිිංගේූරුව්,
ශ්රී ලිංකාව්, යටාිංගා
මැදළපරදිග ස්හ අප්රිකාව්:
ඇල්ීරියාව්,
ඇන්යගෝලාව්,
බහයර්ථන්,
යබනින්,
යබා්සතව්ානාව්, බුර්ථකිනා ායසෝ, බුරුන්ඩි, කැමරූන්, යක්ලේ
ව්ර්ථ්, චැ්, යකායමායරෝසත, යකාිංයගෝව්, යකාිංයගෝ
ප්රජාතාන්ික ජනරජය, කුක්ල දූපත්, ජිබූටි, ඊජිේුව්, එරිියාව්,
ඉතියයෝපියාව්, ගැයබාන්, ගැම්බියාව්, ඝානාව්, ගිනියාව්,
ගිනියා බිසේ, අයිව්රි යකෝසත්, යජෝර්ථදානය, කසකසතථ ානය,
යකන්යාව්,
කුයේ්,
කිර්ථගිසතතානය,
යලයසෝයතෝව්,
මැඩගසතක රය, මලාවි, මාි, යමාරිටානියා, මුරුසිය,
යමායරාක්ලයකෝව්, යමාසැම්බික්ල, නැමීබියාව්, නයිජර්ථ,
නයිීරියාව්, ඕමානය, කටාර්ථ, රුව්න්ඩාව්, සායව්ෝ යතෝයම් සහ
ප්රින්සියේ, යසෞද අරාබිය, යසයනගාලය, සීයෂල්සත, සියයරා
ියයාන්, යසෝමාියාව්, දකුණු අප්රිකාව්, ශාන්ත යහයල්නා,
සතව්ාසිලන්තය, තජිකිසතථ ානය, ටැන්සානියාව්, යටෝයගෝ,
ටියුනීසියාව්, ුර්ථක්ලයමනිසතතානය, උගන්ඩාව්, එක්ලසත් අරාබි
එමීර්ථ රාජයය, යේමනය, සැම්බියාව්, සිම්බාබ්යේ

4.0%

4.0%

ගිනිළකානදිග යුළරෝපය:
ඇල්යබ්නියාව්, ඇන්යඩෝරාව්, යබලරූසත, යබාසතනි යාව් සහ
හර්ථසියගාවීනාව්, යරාඒෂියාව්, යජෝර්ථජියාව්, අයිසතලන්තය,
මැසියඩෝනියාව්, යමාල්යඩෝව්ාව්, යමාන්ටිනියෙෝ, සර්ථබියාව්,
යුයරතන ය

4.0%

මැළල්සියාව් – ළගවීම් යැවීළම් දී ළහෝ මුදල් ආපසු ලැබීළම් දී කරන පරිව්ේත්න
ව්ානිජ ගනුයදනු සිදු කරන විට සහ මුල් යගවීයම් දනයේ සිට දන 1ක්ල ඉක්ලමව්ා මුදල් ආපසු ලබා ගැනීයම් දී සිදුව්න
ඕනෑම මුදල් පරිව්ර්ථතනයක්ල සඳහා.
ව්යව්හාර මුදල

ඔසතයේියානු යඩාලර්ථ
(AUD)
බ්රසීල රියාල් (BRL)
කැයන්ඩියානු යඩාලර්ථ
(CAD)
යචක්ල යකාරූනා (CZK)
ඩැනිෂත යරෝන් (DKK)
යුයරෝ (EUR)
යහාිං යකාිං යඩාලර්ථ (HKD)
හිංයේරියානු ය ාරින්ත්
(HUF)
ඊසතරායල් නව් යෂයකල්
(ILS)
ජපන් යයන් (JPY)
මැයල්සියානු රිිංගි් (MYR)
යමක්ලසිකානු යපයසෝ
(MXN)

මූික විනිමය අනුපාතයට
ව්ඩා ඉහළින් (ගනුයදනු
විනිමය අනුපාතය
සැකසීමට)
4.00%

ව්යව්හාර මුදල

මූික විනිමය අනුපාතයට
ව්ඩා ඉහළින් (ගනුයදනු
විනිමය අනුපාතය
සැකසීමට)
4.00%

4.00%
3.50%

නව් තායිව්ාන් යඩාලරය
(TWD)
නව්සීලන්ත යඩාලර්ථ (NZD)
යනෝවීජියානු යරෝන් (NOK)

4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%

පිිපීන යපයසෝ (PHP)
යපෝලන්ත සතයලාටි (PLN)
රුසියානු රූබල් (RUB)
සිිංගේූරු යඩාලර්ථ (SGD)
සතවීඩන් යරෝනා (SEK)

4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%

4.00%

සතවිසත ෆ්රෑන්ක්ල (CHF)

4.00%

4.00%
4.00%

තායි බාත් (THB)
එක්ලසත් රාජධානි සතටර්ථින්
පවුම් (GBP)
ඇමරිකානු යඩාලරය (USD)

4.00%
4.00%

4.00%

4.00%
4.00%

3.50%

ළමානාළකෝ – ළගවීම් යැවීළම් දී ළහෝ මුදල් ආපසු ලැබීළම් දී කරන පරිව්ේත්න
පුේගික යගවීම් යහෝ ව්ාණිජ ගනුයදනු සිදු කරන විට සහ මුල් යගවීයම් දනයේ සිට දන 1ක්ල ඉක්ලමව්ා මුදල් ආපසු ලබා
ගැනීයම් දී සිදුව්න ඕනෑම මුදල් පරිව්ර්ථතනයක්ල සඳහා.
ව්යව්හාර මුදල

ඔසතයේියානු යඩාලර්ථ
(AUD)
බ්රසීල රියාල් (BRL)
කැයන්ඩියානු යඩාලර්ථ
(CAD)
යචක්ල යකාරූනා (CZK)
ඩැනිෂත යරෝන් (DKK)
යුයරෝ (EUR)
යහාිං යකාිං යඩාලර්ථ (HKD)

මූික විනිමය අනුපාතයට
ව්ඩා ඉහළින් (ගනුයදනු
විනිමය අනුපාතය
සැකසීමට)
4.00%

ව්යව්හාර මුදල

4.00%
3.50%

නව් තායිව්ාන් යඩාලරය
(TWD)
නව්සීලන්ත යඩාලර්ථ (NZD)
යනෝවීජියානු යරෝන් (NOK)

4.00%
4.00%
4.00%
4.00%

පිිපීන යපයසෝ (PHP)
යපෝලන්ත සතයලාටි (PLN)
රුසියානු රූබල් (RUB)
සිිංගේූරු යඩාලර්ථ (SGD)

මූික විනිමය අනුපාතයට
ව්ඩා ඉහළින් (ගනුයදනු
විනිමය අනුපාතය
සැකසීමට)
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%

හිංයේරියානු ය ාරින්ත්
(HUF)
ඊසතරායල් නව් යෂයකල්
(ILS)
ජපන් යයන් (JPY)
මැයල්සියානු රිිංගි් (MYR)

4.00%

සතවීඩන් යරෝනා (SEK)

4.00%

4.00%

සතවිසත ෆ්රෑන්ක්ල (CHF)

4.00%

4.00%
4.00%

4.00%
4.00%

යමක්ලසිකානු යපයසෝ
(MXN)

4.00%

තායි බාත් (THB)
එක්ලසත් රාජධානි සතටර්ථින්
පවුම් (GBP)
ඇමරිකානු යඩාලරය (USD)

3.50%

ළශතෂය, මාරු වීම් ස්හ ලැබුණු ළගවීම් ළව්නත් ව්යව්හාර මුදලකට පරිව්ේත්නය
කිරීම
යව්නත් යගවීම් ලැබීයම් දී (PayPal යගවීම් ඇුළුව්), ඔයබ් PayPal ගිණුමට අරමුදල් එකු කිරීම, ඔයබ් බැිංකු/කා්පත්
ගිණුමට අරමුදල් මාරු කිරීම සහ විවිධ මුදල් ව්ර්ථගව්ින් තියබ් නම් ඔයබ් PayPal යශතෂ අතර අරමුදල් මාරු කිරීයම් දී
සිදුව්න ඕනෑම මුදල් පරිව්ර්ථතනයක්ල සඳහා.
අනුපාතිකය
ළව් ඳළපා /කලාප
අළමරිකානු රටව්ල්:
3.5%
ඇන්ගුයිලා, ඇන්ටිගුව්ා සහ බාබියුඩා, ආර්ථජන්ටිනාව්, අරූබා,
බහමාසත, බාබයඩෝසත, යබලීසත, බර්ථමියුඩා, යබාලීවියාව්,
යක්ලමන් දූපත්, චිි, යකායලාම්බියාව්, යකාසතටාරිකාව්,
යඩාමිනිකා, යඩාමිනිකානු ජනරජය, ඉක්ලව්යදෝරය, එල්
සැල්ව්යදෝරය,
ය ෝක්ලලන්ත
දූපත්,
යෙයනඩාව්,
ේව්ාතමාලාව්,
ගයනාව්, යහාන්ුරාසත, ජැයමයිකාව්,
යමාන්්යසරැ්, යනදර්ථලන්ත ඇන්ටිලසත, නිකරගුව්ා, පැනමා,
පැරගුයේ, පීරු, ශාන්ත කි්සත සහ යනවිසත, ශාන්ත ලුසියා,
ශාන්ත වින්සන්් සහ යෙනඩීන්සත, සුරිනාමය, ට්රිනිඩෑ් සහ
යටාබායගෝ, ටර්ථක්ලසත සහ කයියකාසත දූපත්, උරුගුයේ,
යව්නිසුයේලාව්, ව්ර්ථජින් දූපත්
ආසියා පැසිෆිේ:
භූතානය, කාම්යබෝජය, මයියරානීසියාව් සමූහාණ්ුව්,
ඉන්දුනීසියාව්, ලාඕසය, මාලදව්යින්, යමාන්යගෝියාව්,
යන්පාලය, නව්සීලන්තය, පිිපීනය, සැයමෝව්ා, සිිංගේූරුව්,
ශ්රී ලිංකාව්, යටාිංගා
මැදළපරදිග ස්හ අප්රිකාව්:
ඇල්ීරියාව්,
ඇන්යගෝලාව්,
බහයර්ථන්,
යබනින්,
යබා්සතව්ානාව්, බුර්ථකිනා ායසෝ, බුරුන්ඩි, කැමරූන්, යක්ලේ
ව්ර්ථ්, චැ්, යකායමායරෝසත, යකාිංයගෝව්, යකාිංයගෝ
ප්රජාතාන්ික ජනරජය, කුක්ල දූපත්, ජිබූටි, ඊජිේුව්, එරිියාව්,
ඉතියයෝපියාව්, ගැයබාන්, ගැම්බියාව්, ඝානාව්, ගිනියාව්,
ගිනියා බිසේ, අයිව්රි යකෝසත්, යජෝර්ථදානය, කසකසතථ ානය,
යකන්යාව්,
කුයේ්,
කිර්ථගිසතතානය,
යලයසෝයතෝව්,
මැඩගසතක රය, මලාවි, මාි, යමාරිටානියා, මුරුසිය,
යමායරාක්ලයකෝව්, යමාසැම්බික්ල, නැමීබියාව්, නයිජර්ථ,
නයිීරියාව්, ඕමානය, කටාර්ථ, රුව්න්ඩාව්, සායව්ෝ යතෝයම් සහ
ප්රින්සියේ, යසෞද අරාබිය, යසයනගාලය, සීයෂල්සත, සියයරා
ියයාන්, යසෝමාියාව්, දකුණු අප්රිකාව්, ශාන්ත යහයල්නා,
සතව්ාසිලන්තය, තජිකිසතථ ානය, ටැන්සානියාව්, යටෝයගෝ,
ටියුනීසියාව්, ුර්ථක්ලයමනිසතතානය, උගන්ඩාව්, එක්ලසත් අරාබි
එමීර්ථ රාජයය, යේමනය, සැම්බියාව්, සිම්බාබ්යේ
මැයල්සියාව්

3.0%

3.0%

2.5%

ගිනිළකානදිග යුළරෝපය:
ඇල්යබ්නියාව්, ඇන්යඩෝරාව්, යබලරූසත, යබාසතනි යාව් සහ
හර්ථසියගාවීනාව්, යරාඒෂියාව්, යජෝර්ථජියාව්, අයිසතලන්තය,
මැසියඩෝනියාව්,
යමාල්යඩෝව්ාව්,
යමානායකෝව්,
යමාන්ටිනියෙෝ, සර්ථබියාව්, යුයරතන ය

3.0%

අළනේ සියලු ම අව්ස්තථාව්න්ි පරිව්ේත්න
අයනකුත් සියලු ම මුදල් පරිව්ර්ථතන සඳහා අනුපාත:
අනුපාතිකය
3.0%

ඉළෙේපත් ගාස්තු
සමහර විට ඔබට ලැයබන යගවීමක යව්න්නා සිය බැිංකු ගිණුයමන් යකයරන යගවීමක්ල යලස ඔවුන්යේ PayPal
ගිණුයමන් යැවීම සඳහා අරමුදල් සම්පාදනය කිරීයම් රමයක්ල යලස ඉයචක්ලපත් භාවිත කළ හැකි ය. ඉයචක්ලපත් පිළිබඳ
ව්ැඩි විසතතර සඳහා කරුණාකර පරිශීලක ගිවිසුම බලන්න. ඔබට ඉයචක්ලපත් අරමුදල් සහිත යගවීමක්ල ලැබුණු විට, පහත
දක්ලව්ා ඇති මුදල් සීමාව් දක්ලව්ා යගවීම ලැබීමට ඔබ යගවීමට එකඟ වූ ගාසතුව් අපි අය කරමු (ලැබුණු මුදල් මත
පදනම්ව්):

ඉළෙේපත් ගාස්තු ලැබීම්
යව්යළඳයපාළ
AL, AD, BA, GE, HR, ID, IS, MD, MO, MY, NZ, PH, RS, සහ
SG

ඉළෙේපත් ස්ඳහා උපරිම ගාස්තු සීමාව්
ව්යව්හාර මුදල
ඔසතයේියානු යඩාලර්ථ
බ්රසීල රියාල්
කැයන්ඩියානු යඩාලර්ථ
යචක්ල යකාරූනා
ඩැනිෂත යරෝන්
යූයරෝ
යහාිං යකාිං යඩාලර්ථ
හිංයේරියානු ය ාරින්ත්
ඊශ්රායල් නව් යෂතක්ල ල්
ජපන් යයන්
මැයල්සියානු රිිංගි්
යමක්ලසිකානු යපයසෝ
නව් තායිව්ාන යඩාලර්ථ
නව්සීලන්ත යඩාලර්ථ
යනෝවීජියානු යරෝන්
පිිපීන යපයසෝ
යපෝලන්ත සතයලාටි
රුසියානු රූබල්
සිිංගේූරු යඩාලර්ථ

උපරිම ගාසතු සීමාව්
50.00 AUD
75.00 BRL
45.00 CAD
850.00 CZK
250.00 DKK
35.00 EUR
330.00 HKD
9,250.00 HUF
160.00 ILS
4,000.00 JPY
150.00 MYR
540.00 MXN
1,350.00 TWD
60.00 NZD
270.00 NOK
1,900.00 PHP
140.00 PLN
1,400.00 RUB
60.00 SGD

අනුපාතිකය
ව්ාණිජ ගනුයදනු අනුපාත

සතවීඩන් යරෝනා
සතවිසත ෆ්රෑන්ක්ල
තායි බාත්
එක්ලසත් රාජධානි සතටර්ථින් පවුම්
ඇමරිකන් යඩාලර්ථ

320.00 SEK
50.00 CHF
1,400.00 THB
30.00 GBP
45.00 USD

PayPal ළව්තින් මුදල් ආපසු ගැනීම
ඔයබ් සබැඳි බැිංකු ගිණුමට යහෝ සුදුසුකම් ලත් කා්පත් යව්ත මුදල් ලබාගැනීම/ සම්මත මාරුකිරීම මගින් ඔබට
සාමානයයයන් PayPal යව්තින් මුදල් ලබා ගත හැකි ය. සියලුම යව්යළඳයපාළව්ල්/කලාපව්ල බැිංකු ගිණුම් යහෝ
ක්පත්ව්ලට මුදල් ලබාගැනීමට යනාහැකි විය හැකි ය. මුදල් පරිව්ර්ථතනයක්ල (සහ මුදල් පරිව්ර්ථතන ගාසතු) ද අදාළ විය
හැකි ය.

ව්යාපාර PayPal ගිණුමකින් ළශතෂයේ ආපසු ගැනීම
ආපසු ගැනීම/යව්ත මාරු කිරීම
බැිංකු ගිණුම

යව්ළඳයපාළ/කලාපය
AE

AR
CL
CO
CR
DO
ID

KE

MA

MY

අනුපාතිකය
ආපසු ගැනීයම් මුදල 750.00 AEDට
ව්ඩා ව්ැඩි නම් කිසිදු ගාසතුව්ක්ල (මුදල්
පරිව්ර්ථතනයක්ල සිදු යනාව්න විට)
11.00 AED
ආපසු ගැනීයම් මුදල 750.00 AEDට
ව්ඩා අු නම්
75.00 ARS (මුදල් ආපසු ගැනීමකට)
800.00 CLP (මුදල් ආපසු ගැනීමකට)
3500.00 COP (මුදල් ආපසු ගැනීමකට)
625.00 CRC (මුදල් ආපසු ගැනීමකට)
100.00 DOP (මුදල් ආපසු ගැනීමකට)
ආපසු ගැනීයම් මුදල 1,500,000.00
IDRට ව්ඩා ව්ැඩි නම් කිසිදු ගාසතුව්ක්ල
(මුදල් පරිව්ර්ථතනයක්ල සිදු යනාව්න විට)
16,000.00 IDR
මුදල් ආපසු ගැනීයම් මුදල
1,500,000.00 IDRට ව්ඩා අු නම්
ආපසු ගැනීයම් මුදල 20,000.00 KESට
ව්ඩා ව්ැඩි නම් කිසිදු ගාසතුව්ක්ල (මුදල්
පරිව්ර්ථතනයක්ල සිදු යනාව්න විට)
105.00 KES
මුදල් ආපසු ගැනීයම් මුදල 20,000.00
KESට ව්ඩා අු නම්
ආපසු ගැනීයම් මුදල 2000.00 MADට
ව්ඩා ව්ැඩි නම් කිසිදු ගාසතුව්ක්ල (මුදල්
පරිව්ර්ථතනයක්ල සිදු යනාව්න විට)
30.00 MAD
මුදල් ආපසු ගැනීයම් මුදල 2000.00
MADට ව්ඩා අු නම්
ආපසු ගැනීයම් මුදල 400.00 MYRට
ව්ඩා ව්ැඩි නම් කිසිදු ගාසතුව්ක්ල (මුදල්
පරිව්ර්ථතනයක්ල සිදු යනාව්න විට)
3.00 MYR

PE
PH

අයනක්ල සියලු ම යව්යළඳයපාළව්ල් (ලද
හැකි අව්සතථ ාව්ල)

මුදල් ආපසු ගැනීයම් මුදල 400.00
MYRට ව්ඩා අු නම්
4.00 PEN (මුදල් ආපසු ගැනීමකට)
ආපසු ගැනීයම් මුදල 7000.00 PHPට
ව්ඩා ව්ැඩි නම් කිසිදු ගාසතුව්ක්ල (මුදල්
පරිව්ර්ථතනයක්ල සිදු යනාව්න විට)
50.00 PHP
මුදල් ආපසු ගැනීයම් මුදල PHP
7000.00ට ව්ඩා අු නම්
ගාසතු නැත (මුදල් පරිව්ර්ථතනයක්ල සිදු
යනාව්න විට)

එක්ලසත් ජනපද බැිංකු ගිණුම
AE, ID, KE, NZ, PH, සහ SG
AR සහ CO
CL, CR, DO, සහ PE
අයනකුත් සියලුම යව්යළඳයපාළව්ල්
කා්පත්

HR, KU, PH, QA, RS, සහ SG

AL, DZ, AG, BS, BH, BB, BZ, BA, BW,
CL, DM, EG, FJ, PF, GE, GD, HN, IS,
JO, KZ, LS, MW, MU, MD, MA, MZ,
NC, OM, PW, KN, LC, SA, SN, SC, TT,
TC, AE, සහ UY
ID සහ MY

අතින් ආපසු ගැනීම/වීසා ණයපතට
මාරු කිරීම

AL, AG, BA, BB, BZ, DM, DZ, EG, FJ,
PF, GD, KN, LC, LS, MW, NC, PW,
SC, TC, සහ TT

3.00%
3.50%
0.50%
ගාසතු නැත (මුදල් පරිව්ර්ථතනයක්ල සිදු
යනාව්න විට)
මාරු කළ මුදින් 1%
• කා්පත් ආපසු ගැනීයම් මුදල්
මත පදනම්ව් අව්ම සහ
උපරිම ගාසතු පහත ව්ගුයේ
දැක්ලයේ
කා්පතින් ආපසු ගැනීම සඳහා සතථ ාව්ර
ගාසතුව්ක්ල අදාළ යේ
• කා්පත්ව්ින් ආපසු ගැනීම
මුදල් ව්ර්ථගය මත පදනම්ව්
අදාළ ගාසතු, පහත ව්ගුයේ
දැක්ලයේ
කා්පතින් ආපසු ගැනීම සඳහා සතථ ාව්ර
ගාසතුව්ක්ල අදාළ යේ
• කා්පත්ව්ින් ආපසු ගැනීම
මුදල් ව්ර්ථගය මත පදනම්ව්
අදාළ ගාසතු, පහත ව්ගුයේ
දැක්ලයේ
5.00 USD (යහෝ ඊට සමාන)

මුදල් පරිව්ේත්නය: ඔයබ් ගිණුයම් යශතෂය නියම කර ඇති මුදල් හැර යව්නත් මුදලකින් ඔබ ඔයබ් යශතෂ ය ඉව්ත් කර ගන්යන් නම්, ඊට අමතරව් ඔබට මුදල්
පරිව්ර්ථතන ගාසතු අය යකයර්ථ.

HR, KU, PH, QA, RS ස්හ SG - අව්ම ස්හ උපරිම ගාස්තු
කා්පත් මුදල් ආපසු ගැනීයම් මුදල් ව්ර්ථගය මත පදනම්ව්:
ව්යව්හාර මුදල
ඔසතයේියානු යඩාලර්ථ
බල්යේරියානු යලේ
කැයන්ඩියානු යඩාලර්ථ
යරාඒෂියානු කුනා
යචක්ල යකාරූනා
ඩැනිෂත යරෝන්
යූයරෝ
යහාිං යකාිං යඩාලර්ථ

අව්ම ගාසතුව්
0.25 AUD
0.50 BGN
0.25 CAD
2.00 HRK
5.70 CZK
1.80 DKK
0.25 EUR
2.00 HKD

උපරිම ගාසතුව්
10.00 AUD
20.00 BGN
10.00 CAD
70.00 HRK
230.00 CZK
70.00 DKK
10.00 EUR
80.00 HKD

හිංයේරියානු ය ාරින්ත්
ඊශ්රායල් නව් යෂතක්ල ල්
ජපන් යයන්
කුයේ් ඩිනාර්ථ
මැයල්සියානු රිිංගි්
යමක්ලසිකානු යපයසෝ
නව්සීලන්ත යඩාලර්ථ
යනෝවීජියානු යරෝන්
පිිපීන යපයසෝ
යපෝලන්ත සතයලාටි
කටාරි රියාල්
රුයම්නියාව් නිේ ලී
රුසියානු රූබල්
සර්ථබියානු ඩිනාර්ථ
සිිංගේූරු යඩාලර්ථ
දකුණු අප්රිකානු රැන්්
ශ්රී ලිංකා රුපියල්
සතවීඩන් යරෝනා
සතවිසත ෆ්රෑන්ක්ල
තායි බාත්
ුර්ථකි ලීරා
එක්ලසත් අරාබි එමීර්ථ රාජය ඩිරාම්
එක්ලසත් රාජධානි සතටර්ථින් පවුම්
ඇමරිකන් යඩාලර්ථ
අයනක්ල සියලුම මුදල් ව්ර්ථග

70.00 HUF
1.00 ILS
30.00 JPY
1 KWD
1.00 MYR
5.00 MXN
0.40 NZD
1.00 NOK
10.00 PHP
1.00 PLN
1.00 QAR
1.00 RON
20.00 RUB
25.00 RSD
0.50 SGD
3.60 ZAR
50.00 LKR
2.50 SEK
0.25 CHF
8.00 THB
1.50 TRY
0.90 AED
0.20 GBP
0.25 USD
අව්මයක්ල නැත

2900.00 HUF
40.00 ILS
1100.00 JPY
උපරිමයක්ල නැත
40.00 MYR
200.00 MXN
15.00 NZD
40.00 NOK
500.00 PHP
40.00 PLN
40.00 QAR
40.00 RON
700.00 RUB
1000.00 RSD
15.00 SGD
145.00 ZAR
1800.00 LKR
100.00 SEK
10.00 CHF
320.00 THB
60.00 TRY
36.70 AED
8.00 GBP
10.00 USD
උපරිමයක්ල නැත

මුදල් පරිව්ේත්නය: ඔයබ් ගිණුයම් යශතෂය නියම කර ඇති මුදල් හැර යව්නත් මුදලකින් ඔබ ඔයබ් යශතෂ ය ඉව්ත් කර ගන්යන් නම්, ඊට අමතරව් ඔබට මුදල්
පරිව්ර්ථතන ගාසතු අය යකයර්ථ.

AL, DZ, AG, BS, BH, BB, BZ, BA, BW, CL, DM, EG, FJ, PF, GE, GD, HN, IS,
JO, KZ, LS, MW, MU, MD, MA, MZ, NC, OM, PW, KN, LC, SA, SN, SC, TT,
TC, AE, ස්හ UY - කාඩ්පතින් ආපසු ගන්ළන් නම් ස්තථාව්ර ගාස්තුව්ේ අය
ළකළරනු ඇත්
ආපසු ගැනීයම් මුදල් ව්ර්ථගය මත පදනම්ව්:
ව්යව්හාර මුදල ගාසතුව් ව්යව්හාර
මුදල

ගාසතුව්

ව්යව්හාර මුදල ගාසතුව්

ව්යව්හාර
මුදල

ගාසතුව්

ශාන්ත
යහයල්නා
පවුම්
සවුද රියාල්

4.00 SHP

ඇල්යබ්නියානු
ලීක්ල

552.00
ALL

ඩැනිෂත යරෝන්

30.00 DKK

ියයාන්

49324.0
0 SLL

ඇල්ීරියානු
ඩිනාර්ථ
ඇන්යගෝලන්
ක්ලව්ාන්සා
ආර්ථජන්ටිනායේ
යපයසෝ
අරුබාන්
තයලාරින්

600.00
DZD
2466.00
AOA
15.00
ARS
9.00
AWG

යඩනාර්ථ

278.00
MKD
889.00
DJF
267.00
DOP
115874.0
0 VND

යලම්පිරා

123.00
HNL
72.00
SZL
14.00
LTL
20.00
MYR

ජිබුටි ෆ්රෑන්ක්ල
යඩාමිනිකන්
යපයසෝ
යඩාිං

ිලන්ගනි
ිුයේනියානු
ිටාසත
මැයල්සියානු
රිිංගි්

සර්ථබියානු
ඩිනාර්ථ
සීයෂල්සත
රුපියල්
සිිංගේූරු
යඩාලර්ථ

19.00
SAR
530.00
RSD
68.00
SCR
8.00 SGD

ඔසතයේියානු
යඩාලර්ථ

7.00
AUD

බහමියානු
යඩාලර්ථ
යබෝල්යබෝව්ා

5.00 BSD

බාබයඩෝසත
යඩාලර්ථ
බර්ථමියුඩියානු
යඩාලර්ථ
භූතාන ගුයිතෲම්

10.00
BBD
5.00
BMD
355.00
BTN
35.00
BOB
54.00
BWP
10.00
BRL
7.00
BND
7.00
BGN

යබාිවියායනෝ
යබා්සතව්ානා
ූලා
බ්රසීල රියාල්

5.00 PAB

නැයගනහිර
කැරිබියානු
යඩාලරය
ඊජිේු පවුම

14.00 XCD

මැලගසි ඇරියරි

18259.0
0 MGA

සතයලෝව්ැක්ල
යකාරුනා

140.00
SKK

79.00 EGP

යමෝල්ටිසත ලීරා

1.80 MTL

එසතයතෝනියා
නු කෘන්
ඉතියයෝපියානු
බර්ථ
යූයරෝ

60.00 EEK

යසායමෝනි

4.00 FKP

ගියබ්රෝල්ටර්ථ
පවුම්
ගුරානි

4.00 GIP

1874.00
MRO
183.00
MUR
60.00
MXN
88.00
MDL
48.00
MAD
1812.00
NGN
72.00
NAD
571.00
NPR
8.00
ANG

41.00
SBD
2898.00
SOS
52.00 TJS

ය ෝක්ලලන්්
දූපත් පවුම්
ෆීජි යඩාලර්ථ

යමාරිය්නියා
නු ඕගුයියා
යමාරිෂසත
රුපියල්
යමක්ලසිකානු
යපයසෝ
යමෝල්යඩෝව්න්
ියු
යමායරාක්ලයකෝ
ඩිරාම්
නයිරා

යසාලමන්
දූපත් යඩාලර්ථ
යසෝමාි ෂිිිං

ශ්රී
ලිංකා
රුපියල්
සුරිනාම්
යඩාලර්ථ
සතවීඩන්
යරෝනා
සතවිසත ෆ්රෑන්ක්ල

907.00
LKR
37.00
SRD
35.00
SEK
6.50 CHF

තලා

13.00
WST
11520.0
0 TZS
1887.00
KZT

160.00
ETB
4.00 EUR

11.00 FJD

9449.00
BIF
497.00
CVE

යහාිං
යකාිං
යඩාලර්ථ
රිනියා

40.00 HKD
122.00
UAH

නැමීබියා
යඩාලර්ථ
යන්පාල
රුපියල්
යනදර්ථලන්ත
ඇන්ටිියන්
ගිල්ඩර්ථ
නව් තායිව්ාන
යඩාලර්ථ
නව්සීලන්ත
යඩාලර්ථ

කැයන්ඩියානු
යඩාලර්ථ
යක්ලමන්
දූපත්
යඩාලර්ථ

6.00 CAD

1000.00
HUF
340.00 ISK

යනෝවීජියානු
යරෝන්
නියුයව්ෝ යසාල්

CFA
ෆ්රෑන්ක්ල
BEAC
චිලී යපයසෝ

2956.00
XAF
2400.00
CLP

හිංයේරියානු
ය ාරින්ත්
අයිසතලන්ත
යරෝනා
ඉන්දයානු
රුපියල්
ඊශ්රායල් නව්
යෂතක්ල ල්

200.00
INR
22.00 ILS

පාන්ගා

යකායමෝයරෝ
ෆ්රෑන්ක්ල

2218.00
KMF

ජපන් යයන්

610.00
JPY

යපෝලන්ත
සතයලාටි

16.00
PLN

යකෝර්ථයඩෝබා
ඕයරෝ
යකායලාම්බියා
නු යපයසෝ
යකාිංයගෝ
ෆ්රෑන්ක්ල
පරිව්ර්ථතනය කළ
හැකි සලකුණ
යකාසතටාරිකා
යකාලන්

171.00
NIO
16658.0
0 COP
8452.00
CDF
9.00
BAM
2816.00
CRC

ජැයමයිකානු
යඩාලර්ථ
යකන්යානු
ෂිිිං
කිනා

670.00
JMD
504.00
KES
17.00 PGK

කටාරි රියාල්

කිේ

44392.00
LAK
30.00 HRK

රීල්

18.00
QAR
38.00
GTQ
40.00
ZAR
20600.0
0 KHR
12.00
RON

බෘනායි යඩාලර්ථ
බල්යේරියානු
යලේ
බුරුන්ඩි ෆ්රෑන්ක්ල
යක්ලේ
ව්ර්ථය්
එසතකි යුයඩෝ

4.00 KYD

ගිනියා ෆ්රෑන්ක්ල
ගයනා යඩාලර්ථ

කුනා

32625.00
PYG
47695.00
GNF
1043.00
GYD

පිිපීන යපයසෝ

ක්ලයව්්සාල්
රැන්්

රුයම්නියානු
ියු

175.00
TWD
8.00 NZD

32.00
NOK
17.00
PEN
11.00
TOP
250.00
PHP

ටැන්සානියා
නු ෂිිිං
යටන්්
තායි බාත්
ට්රිනිඩැ් සහ
යටාබායගෝ
යඩාලර්ථ
ටුේරික්ල
ුර්ථකි ලීරා
උගන්ඩායේ
ෂිිිං
එක්ලසත් අරාබි
එමීර්ථ
රාජයයේ
ඩිරාම්
එක්ලසත්
රාජධානි
සතටර්ථින්
පවුම්
ඇමරිකන්
යඩාලර්ථ
උරුගුයේ
යපයසෝ
ව්ටු
යව්ාන්
යේමනයේ
රියාල්

200.00
THB
34.00
TTD
13735.0
0 MNT
7.60 TRY
18388.0
0 UGX
20.00
AED
3.00 GBP

5.00 USD
100.00
UYI/UYU
582.00
VUV
5830.00
KRW
1252.00
YER

සයිප්රිය් පවුම්

2.40 CYP

ක්ලව්ාචා

යචක්ල යකාරූනා

110.00
CZK
256.00
GMD

ලාරි

දලසි

ලැ්වියානු
ලැ්

3684.00
MWK
14.00 GEL

රුෆියා

3.00 LVL

රුසියානු රූබල්

රූපියා

77.00
MVR
46000.0
0 IDR
150.00
RUB

යුව්ාන්
යරන්මින්බි

35.00
CNY

ව්යව්හාර මුදල් පරිව්ේත්නය: ඔයබ් ගිණුයම් යශතෂය නියම කර ඇති මුදල් හැර යව්නත් මුදලකින් ඔබ ඔයබ් යශතෂ ය ඉව්ත් කර ගන්යන් නම්, ඊට අමතරව් ඔබයගන්
ව්යව්හාර මුදල් පරිව්ර්ථතන ගාසතුඅය යකයරනු ඇත.

ID ස්හ MY - කාඩ්පතින් ආපසු ගන්ළන් නම් ස්තථාව්ර ගාස්තුව්ේ අය ළකළරනු
ඇත්
ආපසු ගැනීයම් මුදල් ව්ර්ථගය මත පදනම්ව්:
ව්යව්හාර මුදල ගාසතුව් ව්යව්හාර
මුදල

ගාසතුව්

ව්යව්හාර මුදල ගාසතුව්

ව්යව්හාර
මුදල

ගාසතුව්

ශාන්ත
යහයල්නා
පවුම්
සවුද රියාල්

4.00 SHP

ඇල්යබ්නියානු
ලීක්ල

552.00
ALL

ඩැනිෂත යරෝන්

30.00 DKK

ියයාන්

49324.0
0 SLL

ඇල්ීරියානු
ඩිනාර්ථ
ඇන්යගෝලන්
ක්ලව්ාන්සා
ආර්ථජන්ටිනායේ
යපයසෝ
අරුබාන්
තයලාරින්
ඔසතයේියානු
යඩාලර්ථ

600.00
DZD
2466.00
AOA
15.00
ARS
9.00
AWG
7.00
AUD

යඩනාර්ථ

278.00
MKD
889.00
DJF
267.00
DOP
115874.0
0 VND
14.00 XCD

යලම්පිරා

123.00
HNL
72.00
SZL
14.00
LTL
3.00
MYR
18259.0
0 MGA

බහමියානු
යඩාලර්ථ
යබෝල්යබෝව්ා

5.00 BSD

79.00 EGP

යමෝල්ටිසත ලීරා

1.80 MTL

60.00 EEK

බාබයඩෝසත
යඩාලර්ථ
බර්ථමියුඩියානු
යඩාලර්ථ
භූතාන ගුයිතෲම්

10.00
BBD
5.00
BMD
355.00
BTN
35.00
BOB
54.00
BWP
10.00
BRL
7.00
BND
7.00
BGN

එසතයතෝනියා
නු කෘන්
ඉතියයෝපියානු
බර්ථ
යූයරෝ
ය ෝක්ලලන්්
දූපත් පවුම්
ෆීජි යඩාලර්ථ

4.00 FKP

ගියබ්රෝල්ටර්ථ
පවුම්
ගුරානි

4.00 GIP

යමාරිය්නියා
නු ඕගුයියා
යමාරිෂසත
රුපියල්
යමක්ලසිකානු
යපයසෝ
යමෝල්යඩෝව්න්
ියු
යමායරාක්ලයකෝ
ඩිරාම්
නයිරා

1874.00
MRO
183.00
MUR
60.00
MXN
88.00
MDL
48.00
MAD
1812.00
NGN
72.00
NAD
571.00
NPR
8.00
ANG

යබාිවියායනෝ
යබා්සතව්ානා
ූලා
බ්රසීල රියාල්
බෘනායි යඩාලර්ථ
බල්යේරියානු
යලේ

5.00 PAB

ජිබුටි ෆ්රෑන්ක්ල
යඩාමිනිකන්
යපයසෝ
යඩාිං
නැයගනහිර
කැරිබියානු
යඩාලරය
ඊජිේු පවුම

ගිනියා ෆ්රෑන්ක්ල
ගයනා යඩාලර්ථ

160.00
ETB
4.00 EUR

11.00 FJD

32625.00
PYG
47695.00
GNF
1043.00
GYD

ිලන්ගනි
ිුයේනියානු
ිටාසත
මැයල්සියානු
රිිංගි්
මැලගසි ඇරියරි

නැමීබියා
යඩාලර්ථ
යන්පාල
රුපියල්
යනදර්ථලන්ත
ඇන්ටිියන්
ගිල්ඩර්ථ

සර්ථබියානු
ඩිනාර්ථ
සීයෂල්සත
රුපියල්
සිිංගේූරු
යඩාලර්ථ
සතයලෝව්ැක්ල
යකාරුනා
යසාලමන්
දූපත් යඩාලර්ථ
යසෝමාි ෂිිිං

19.00
SAR
530.00
RSD
68.00
SCR
8.00 SGD
140.00
SKK

යසායමෝනි

41.00
SBD
2898.00
SOS
52.00 TJS

ශ්රී
ලිංකා
රුපියල්
සුරිනාම්
යඩාලර්ථ
සතවීඩන්
යරෝනා
සතවිසත ෆ්රෑන්ක්ල

907.00
LKR
37.00
SRD
35.00
SEK
6.50 CHF

තලා

13.00
WST
11520.0
0 TZS
1887.00
KZT

ටැන්සානියා
නු ෂිිිං
යටන්්

බුරුන්ඩි ෆ්රෑන්ක්ල

9449.00
BIF
497.00
CVE

යහාිං
යකාිං
යඩාලර්ථ
රිනියා

40.00 HKD
122.00
UAH

නව් තායිව්ාන
යඩාලර්ථ
නව්සීලන්ත
යඩාලර්ථ

175.00
TWD
8.00 NZD

කැයන්ඩියානු
යඩාලර්ථ
යක්ලමන්
දූපත්
යඩාලර්ථ
CFA
ෆ්රෑන්ක්ල
BEAC
චිලී යපයසෝ

6.00 CAD

හිංයේරියානු
ය ාරින්ත්
අයිසතලන්ත
යරෝනා
ඉන්දයානු
රුපියල්
ඊශ්රායල් නව්
යෂතක්ල ල්

1000.00
HUF
340.00 ISK

යනෝවීජියානු
යරෝන්
නියුයව්ෝ යසාල්

200.00
INR
22.00 ILS

පාන්ගා

32.00
NOK
17.00
PEN
11.00
TOP
50.00
PHP

යකායමෝයරෝ
ෆ්රෑන්ක්ල

2218.00
KMF

ජපන් යයන්

610.00
JPY

යපෝලන්ත
සතයලාටි

16.00
PLN

යකෝර්ථයඩෝබා
ඕයරෝ
යකායලාම්බියා
නු යපයසෝ
යකාිංයගෝ
ෆ්රෑන්ක්ල
පරිව්ර්ථතනය කළ
හැකි සලකුණ
යකාසතටාරිකා
යකාලන්
සයිප්රිය් පවුම්

171.00
NIO
16658.0
0 COP
8452.00
CDF
9.00
BAM
2816.00
CRC
2.40 CYP

ජැයමයිකානු
යඩාලර්ථ
යකන්යානු
ෂිිිං
කිනා

670.00
JMD
504.00
KES
17.00 PGK

කටාරි රියාල්

කිේ

44392.00
LAK
30.00 HRK

රීල්

යචක්ල යකාරූනා

110.00
CZK
256.00
GMD

ලාරි

18.00
QAR
38.00
GTQ
40.00
ZAR
20600.0
0 KHR
12.00
RON
77.00
MVR
46000.0
0 IDR
150.00
RUB

යක්ලේ
ව්ර්ථය්
එසතකි යුයඩෝ

දලසි

4.00 KYD
2956.00
XAF
2400.00
CLP

කුනා
ක්ලව්ාචා

3684.00
MWK
14.00 GEL

ලැ්වියානු
ලැ්

3.00 LVL

පිිපීන යපයසෝ

ක්ලයව්්සාල්
රැන්්

රුයම්නියානු
ියු
රුෆියා
රූපියා
රුසියානු රූබල්

තායි බාත්
ට්රිනිඩැ් සහ
යටාබායගෝ
යඩාලර්ථ
ටුේරික්ල
ුර්ථකි ලීරා
උගන්ඩායේ
ෂිිිං
එක්ලසත් අරාබි
එමීර්ථ
රාජයයේ
ඩිරාම්
එක්ලසත්
රාජධානි
සතටර්ථින්
පවුම්
ඇමරිකන්
යඩාලර්ථ
උරුගුයේ
යපයසෝ
ව්ටු
යව්ාන්
යේමනයේ
රියාල්
යුව්ාන්
යරන්මින්බි

200.00
THB
34.00
TTD
13735.0
0 MNT
7.60 TRY
18388.0
0 UGX
20.00
AED
3.00 GBP

5.00 USD
100.00
UYI/UYU
582.00
VUV
5830.00
KRW
1252.00
YER
35.00
CNY

මුදල් පරිව්ේත්නය: ඔයබ් ගිණුයම් යශතෂය නියම කර ඇති මුදල් හැර යව්නත් මුදලකින් ඔබ ඔයබ් යශතෂ ය ඉව්ත් කර ගන්යන් නම්, ඊට අමතරව් ඔබට මුදල්
පරිව්ර්ථතන ගාසතු අය යකයර්ථ.

ළව්නත් ළව් ඳ ගාස්තු
ඔයබ් ගිණුම භාවිත කරන විට සිදු විය හැකි සිදුවීම්, ඉල්ලීම් යහෝ ක්රියාමාර්ථග හා සම්බන්ධ ගාසතු පහත දැක්ලයේ.

ළව්නත් ගාස්තු
ක්රියාකාරකම
මුදල් ආපසු ගැනීයම්දී/ PayPal ව්ින්
පිටතට මාරු කිරීයම්දී බැිංකුව්ට ආපසු
යගවීම

විසතතරය
පරිශීලකයයකු විසින් PayPal යව්තින්
මාරු කිරීමක්ල උත්සාහ කිරීයම්දී ව්ැරද
බැිංකු ගිණුම් යතාරුරු යහෝ යබදා
හැරීයම් යතාරුරු ලබා දී ඇති විට එය
අසමත් ව්න විට යමම ගාසතුව් අය
කරනු ලැයබ්.

අනුපාතිකය
පහත සඳහන් ව්ගුයේ ඇති පරිද PayPal
යව්තින් මාරු කිරීම් සඳහා ව්න ප්රතිලාභ
බලන්න.

ණයපත් සහ හර පත් තහවුරු කිරී(ම්)

ව්ාණිජ ගනුයදනු මුදල් ආපසු යගවීම්

සමහර පරිශීලකයින්ට ඔවුන්යේ
යැවීයම් සීමාව් ව්ැඩි කිරීම සඳහා යහෝ
PayPal විසින් තීරණය කරනු ලබන
පරිද, ණයපතක්ල සහ හරපතක්ල මත
සම්බන්ධතාව්යක්ල සහ තහවුරු කිරීයම්
ගාසතුව්ක්ල අය කළ හැකි ය. ඔබ
ණයපත් යහෝ හර පත් සතයාපන
ක්රියාව්ිය සාර්ථථකව් සම්ූර්ථණ කළ විට
යමම මුදල ආපසු යගව්නු ලැයබ්.
සම්ූර්ථණ ආපසු යගවීම

යකාටසක්ල ආපසු යගවීම

ව්ාර්ථතා ඉල්ලීම

ඔයබ් යගවීම් ඇණවුම ප්රතික්ලයෂතප කිරීම
සඳහා අපට සාධාරණ යහතුව්ක්ල
තිබුයණ් ඇයි ද යන්න සම්බන්ධ
යතාරුරු ඉල්ලීම් සඳහා යමම ගාසතුව්
අදාළ යේ. ඔයබ් PayPal ගිණුයම්
යදෝෂයක්ල ඇති බව්ට ඔබ විශතව්ාසයයන්
යුුව් ප්රකාශ කිරීම සම්බන්ධයයන්
ඉල්ලා ඇති ව්ාර්ථතා සඳහා අපි ඔයබන්
මුදල් අය යනාකරන්යනමු.

ණයපත් සහ හර පත් සබැඳි සහ
තහවුරුකරණ ව්ගුව් පහතින් බලන්න.

•

ඔබ ව්ාණිජ ගනුයදනු
යගවීමක්ල ආපසු යගව්න්යන්
නම්, මුදල් ආපසු යගවීමට
කිසිදු ගාසතුව්ක්ල අය
යනායකයර්ථ, නමුත් යගවීම
ලැබීමට ඔබ මුින් යගවූ
ගාසතු ඔබ යව්ත ආපසු එව්නු
යනාලැයබ්.
• ඔබ ව්ාණිජ ගනුයදනු
යගවීමක්ල ආපසු යගව්න්යන්
නම්, මුදල් ආපසු යගවීමට
කිසිදු ගාසතුව්ක්ල අය
යනායකයර්ථ, නමුත් යගවීම
ලැබීමට ඔබ මුින් යගවූ
ගාසතු ඔබ යව්ත ආපසු එව්නු
යනාලැයබ්.
10.00 SGD යහෝ යව්නත් සමාන මුදල්
ප්රමාණයක්ල (එක්ල අයිතමයකට)

මුදල් ආපසු ගැනීළම්දී/ PayPal ව්ගුළව්න් පිටත්ට මාරු කිරීළම්දී බැැංකුව්ට ආපසු
ළගවීම
අනුපාතිකය
3.00 EUR
50,000.00 IDR
250.00 PHP
15.00 MYR

යව්ළඳයපාළ/කලාපය
HR සහ IS
ID
PH
MY

ණයපත් ස්හ හර පත් ස්බැඳිය ස්හ ත්හවුරු කිරීළම් ව්ගුව්
ව්යව්හාර මුදල
ඔසතයේියානු යඩාලර්ථ
බ්රසීල රියාල්
කැයන්ඩියානු යඩාලර්ථ
යචක්ල යකාරූනා

අනුපාතිකය
2.00 AUD
4.00 BRL
2.45 CAD
50.00 CZK

ව්යව්හාර මුදල
නව් තායිව්ාන යඩාලර්ථ
නව්සීලන්ත යඩාලර්ථ
යනෝවීජියානු යරෝන්
පිිපීන යපයසෝ

අනුපාතිකය
70.00 TWD
3.00 NZD
15.00 NOK
100.00 PHP

ඩැනිෂත යරෝන්
යූයරෝ
යහාිං යකාිං යඩාලර්ථ
හිංයේරියානු ය ාරින්ත්
ඊශ්රායල් නව් යෂතක්ල ල්
ජපන් යයන්
මැයල්සියානු රිිංගි්

12.50 DKK
1.50 EUR
15.00 HKD
400.00 HUF
8.00 ILS
200.00 JPY
10.00 MYR

යමක්ලසිකානු යපයසෝ

20.00 MXN

යපෝලන්ත සතයලාටි
රුසියානු රූබල්
සිිංගේූරු යඩාලර්ථ
සතවීඩන් යරෝනා
සතවිසත ෆ්රෑන්ක්ල
තායි බාත්
එක්ලසත් රාජධානි සතටර්ථින්
පවුම්
ඇමරිකන් යඩාලර්ථ

6.50 PLN
60.00 RUB
3.00 SGD
15.00 SEK
3.00 CHF
70.00 THB
1.00 GBP
1.95 USD

