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පමම ගිවිසුම ගැෛ 

මෙෙ ොර්ගගත කාඩ්පත් මගවීම් මසේවා ගිවිසුෙ ("කාඩ්පත් ගිවිසුෙ") ඔබ (“වයාපාරිකයා” “ඔබ” 

“ඔමේ”) සහ PayPal Pte. Ltd. (සන්දර්භය පරිදි "PayPal", "අපි", "අප" මහෝ "අමප්") අතර 
ගිවිසුෙක් මේ. අපි ඔබට පිරිනෙන ඕනෑෙ ොර්ගගත කාඩ්පත් මගවීම් මසේවාවක් (පහත අර්ථ දක්වා 
ඇති පරිදි) ඔබ විසින් භාවිත කරනු ලැබීමෙන් මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ ඔබ පිළිගන්නා බවට ඔබ 
එකඟ වන අතර මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුමම් පිටපතක් ගබඩා කිරීෙ මහෝ මුද්රණය කිරීෙ නිර්මේශ 
කරමු. 

මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ, PayPal පරිශීලක ගිවිසුෙ සහ ඔබ PayPal සෙග අත්සන් කර ඇති මවනත් 

ඕනෑෙ අදාළ ගිවිසුෙක් (සාමූහිකව “PayPal ගිවිසුම්”) ඔබමේ ොර්ගගත කාඩ්පත් මගවීම් මසේවා 
භාවිත කිරීෙට අදාළ මේ. පහත දැක්මවන ොර්ගගත කාඩ්පත් මගවීම් මසේවා එකක් මහෝ කිහිපයක් 

ලබා ගැනීෙට ඉදිරියට යාෙ සඳහා, ඔබ මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුමම් අඩංගු සියලුෙ නියෙයන් සහ 
මකාන්මේසි කියවා, එකඟ වී පිළිගත යුතුය. 

අප විසින් වරින් වර මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ සහ අදාළ ඕනෑෙ ප්රතිපත්තියක් සංමශෝධනය කිරීෙ 
මහෝ ප්රතිමශෝධනය කිරීෙ කළ හැකිය. මවනත් මලසකින් දැනුම් මදනු ලැබුවමහාත් මිස 

සංමශෝධිත අනුවාදය එය PayPal මවේ අඩවිමේ පළ කරන අවසේථාමේ සිට ක්රියාත්ෙක මේ. 
අපමේ මවනසේ කිරීම් ඔබමේ අයිතිවාසිකම් අඩු කරන්මන් නම් මහෝ ඔමේ වගකීම් වැඩි කරන්මන් 

නම්, අප අපමේ මවේ අඩවිමේ ප්රතිෙත්ති යාවත්කාල පිටුමවහි දැන්වීෙක් පළ කරන අතර PayPal 

ෙරිශීලක ගිවිසුපම් දක්වා ඇති පරිදි සොන කාල සීොවකට මපර ඒ පිළිබඳව දැනුම් 

මදන්මනමු. නව මසේවාවක්, පවත්නා මසේවාවන්ට අෙතර ක්රියාකාරිත්වය මහෝ අපමේ සාධාරණ 
ෙතමයන් ඔමේ අයිතිවාසිකම් අඩු කරන්මන් මහෝ ඔමේ වගකීම් වැඩි කරන්මන් නැතැයි අප 
සාධාරණව විශේවාස කරන මවනත් මවනසේකෙක් සිදුවන විට කලින් ලබා මදන කාල සීොව ලබා 

මනාමදනු ඇත. එවැනි අවසේථාවන්හිදී, ඔබ මවත දැනුම්දීෙකින් මතාරව මවනස සිදු කරනු ඇති 
අතර එය අපමේ මවේ අඩවිමේ පළ කළ වහාෙ ක්රියාත්ෙක මේ. 

මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුමම් යම් මවනසේ කිරීෙකින් පසුවද ොර්ගගත කාඩ්පත් මගවීම් මසේවා දිගටෙ 

භාවිත කිරීමෙන්, ඔබ එෙ මවනසේකම්වලට බැඳී සිටීෙට එකඟ මවයි. මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුමම් 
කිසියම් මවනසක් සෙග ඔබ එකඟ මනාවන්මන් නම්, එවැනි මවනසේකම් බලාත්ෙක වීෙට මපර 
සහ/මහෝ ඔමේ ගිණුෙ වැසීෙට මපර 7 වන වගන්තිමේ දක්වා ඇති පරිදි ඔබ ොර්ගගත කාඩ්පත් 

https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/home?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=si_LK
https://www.paypalobjects.com/marketing/ua/pdf/LK/si/pocpsa-full.pdf
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/upcoming-policies-full?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=si_LK


මගවීම් මසේවා භාවිතය නතර කළ හැකිය.  ඔබට ඕනෑෙ මේලාවක සහ කිසිදු ගාසේතුවකින් මතාරව 

ඔබමේ PayPal ගිණුෙ වසා දැමිය හැකි අතර, මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ අවසන් කිරීමෙන් පසුව ද 
මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ අවලංගු කිරීෙට මපර වගකිව යුතු ඕනෑෙ වගකීෙක් සඳහා ඔබ බැඳී සිටින 
බව කරුණාමවන් සලකන්න. 

“මාර්ගගත කාඩ්ෙත් පගවීම් ප ේවා” යන්මනන් අදහසේ කරන්මන් PayPal විසින් සපයනු ලබන 
මගවීම් සැකසුම් මසේවා කට්ටලයක් වන අතර එෙඟින් මවමළන්දන්ට මවේ අඩවියකින් මහෝ 
ජංගෙ මයදුෙකින් මහෝ දුරකථනමයන් ණය සහ හරපත් මගවීම් පිළිගැනීෙට සහ ලැබීෙට 

හැකියාව ලබා මේ. මෙෙ ගිවිසුමම් අරමුණු සඳහා, මෙෙ මසේවාවන්ට උසසේ ණය සහ හරපත් 
මගවීම්, වංචා ආරක්ෂාව, මගවීම් මප්රෝ සහ අතථය පර්යන්තය ඇතුළත් මේ. 

මෙෙ ගිවිසුමම් අරමුණු සඳහා, මෙෙ මසේවාවන්ට ඇතුළත් වන්මන්: 

A. උ  ේ ණය  හ හරෙත් පගවීම්: ණය සහ හරපත් ගනුමදනු භාර ගැනීමම් ක්රියාකාරිත්වය. 
B. වංචා ආරක්ෂාව: PayPal මවේ අඩවිමේ වඩාත් විසේතරාත්ෙකව විසේතර කර ඇති පරිදි, සිදු 

විය හැකි වංචනික ගනුමදනුවලින් ඔබ ආරක්ෂා කිරීෙට උපකාරී වන අතිමර්ක අවදානම් 

කළෙනාකරණ විමශේෂාංග මවත ප්රමේශ වීෙ සඳහා PayPal විසින් ඔබට සපයනු ලබන 
විකල්ප මසේවාව. 

C. පගවීම් පප්රෝ මහෝ PayPal මගවීම් මප්රෝ (මවේ අඩවි මගවීම් මප්රෝ මලසද හැඳින්මේ) 
යන්මනන් අදහසේ වන්මන් PayPal මගවීම් මබාත්තෙ, සෘජු මගවීම් සහ අතථය 

පර්යන්තවලින් සෙන්විත මසේවා කට්ටලය, PayPal සංවර්ධක මල්ඛනවල වඩාත් 
විසේතරාත්ෙකව විසේතර කර ඇති පරිදිය. විකල්ප අතිමර්ක මසේවාවන්ට වංචා ආරක්ෂාව 
සහ පුනරාවර්තන මගවීම් ඇතුළත් වන අතර ඒවා සියල්ලෙ PayPal මවේ අඩවිමේ 
විසේතර කර ඇත. 

D. අතථ්ය ෙර්යන්තය පහවත් VT: කාඩ්පත් හිමියා විසින් ඔබට ලබා දී ඇති කාඩ්පත් දත්ත 
අතින් ඇතුළු කිරීමෙන් කාඩ්පත් මගවීෙක් ලබා ගැනීෙට ඔබට හැකි වන පරිදි සපයනු 
ලබන මසේවාව. 

ඉහත සඳහන් සෑෙ නිෂේපාදනයක් තුළෙ PayPalහි ොර්ගගත කාඩ්පත් මගවීම් මසේවා API මහෝ 
PayPalහි SDK ඇතුළත් මේ. 

කැපිටල් අකුරින් දක්වා ඇති මයදුම් පහත 12 වන මකාටමසේ අර්ථ දක්වා ඇත. කරුණාකර මෙෙ 
කාඩ්පත් ගිවිසුෙ බලා, බාමගන සුරකින්න. 

  

මකාටසට යන්න: 

1. ඔපේ ප ේවාව පිහිටුවීම  හ  ක්රිය කිරීම 

2. ගා ේු 

3. පතාරුරු ආරක්ෂාව; දත්ත ආරක්ෂණ; දත්තවල සුවහ බව 



4. ෙරිශීලක ගිවිසුම  හ අෙපේ නීතිමය ලියකියවිලි අදාළ වෛ ආකාරය 

5. PayPal මගවීම් මබාත්තෙ භාවිත කිරීෙ 

6. සෙහර මසේවාවන් සඳහා පුනරාවර්තන බිල්පත්/පුනරාවර්තන මගවීම් කැෙැත්ත. 

7. මෘදුකාංග බලෙත්රය 

8. කාඩ්ෙත්ෙත් ගනුපදනු  ඳහා බැංකුකරණ පයදුම් 

9. අව න් කිරීම  හ අත්හිටුවීම 

10. වංචා ආරක්ෂාව 

11. විවිධ 

12. නිර්වචෛ 

13. උෙපේඛෛය 1 – දත්ත ආරක්ෂණ අවශ්යතා 

14. උෙපේඛෛය 2 – බැංකු ගිවිසුම 

15. උෙපේඛෛය 3 – වංචා ආරක්ෂණ නියමයන් 

  

1. ඔපේ ප ේවාව පිහිටුවීම  හ  ක්රිය කිරීම 

a. ආරම්භ කිරීම. අදාළ මසේවාව ලබා ගැනීෙට සහ භාවිත කිරීෙට, ඔබ පහත සඳහන් දෑ සිදු 
කළ යුතුය: 

1. අදාළ මසේවාව සඳහා ොර්ගගත අයදුම් කිරීමම් ක්රියාවලිය සම්පුර්ණ කර, PayPal 

වයාපාර ගිණුෙක් විවෘත කර (ඔබට දැනටෙත් එකක් මනාෙැති නම්), ඔමේ 

මසේවයට ප්රමේශ වීෙට සහ භාවිත කිරීෙ සඳහා PayPalහි ොර්ගගත ක්රියාවලිමේ 
දක්වා ඇති අපමේ උපමදසේ අනුගෙනය කරන්න. 

2. ඔමේ මවේ අඩවිමේ මගවීම් ක්රියාවලියට අදාළ මසේවාව ඒකාබේධ කරන්න. ඔබ 
අතථය පර්යන්තයට පෙණක් පිවිස භාවිත කරන්මන් නම් ඔමේ මවේ අඩවිමේ 
මගවීම් ක්රියාවලියට ඔමේ මසේවාව ඒකාබේධ කිරීෙ අවශය මනාමේ. ඔමේ මසේවය 

ඔමේ 'සජීවී' මවේ අඩවියට ඒකාබේධ කිරීමෙන් සිදුවිය හැකි ගැටලුවලට PayPal 

වගකිව යුතු මනාමේ. ඔමේ මසේවාව මතෝරා ගැනීෙ, සැකසීෙ, ඒකාබේධ කිරීෙ සහ 
අභිරුචිකරණය කිරීෙ සහ එය ඔබමේ අවශයතාවන්ට ගැළමපන බව සහතික 
කිරීෙ ඔමේ වගකීෙ මේ. 

3. ඔමේ මසේවාව පළමු වරට ‘සජීවී’ මගවීම් ගනුමදනුවක භාවිත කිරීමෙන් එය සක්රිය 
කරන්න. 

b. පගවීම් ක්රම අතර  මතාවය. මසේවාවන් භාවිත කිරීමෙන්, හර සහ ණයපත් මකලින්ෙ 

පිළිගැනීෙට PayPal ඔබට අවසර මදයි. ඔමේ මවේ අඩවිමේ මගවීම් විකල්පයන් 

ප්රදර්ශනය කිරීමම්දී, ඔබ PayPal සහ කාඩ්පත් සංගම්වල ලාංඡන සොන ප්රොණමයන් හා 



ප්රමුඛත්වමයන් ඔවුන් හා මවනත් මගවීම් ක්රෙ අතර සොනව ප්රදර්ශනය කළ යුතුය. එක් 
මගවීම් ක්රෙයක් සඳහා වැඩි කැෙැත්තක් මහෝ මවනසේ මකාට සැලකීෙක් ඔබ විසින් 

ප්රදර්ශනය මනාකළ යුතුය. PayPal හි ලාංඡනය සහ මබාත්තම් භාවිතා 

කිරීමම්දී, https://www.paypal.com/webapps/mpp/logos-buttons හි ඇති ලාංඡන 
භාවිත ප්රමිතීන්ටමහෝ කලින් කලට යාවත්කාලීන කරන පරිදි ඒ හා අනුකූල වීෙටද ඔබ 
එකඟ මේ. 

c. ණය වාර්තා අව රය. ඔමේ කාඩ්පත් ගනුමදනු පිළිගැනීෙට සහ නිරාකරණය කිරීෙට 

පහසුකම් සැලසීෙ සහ ගාසේතු ආපසු මගවීම්, මුදල් ආපසු මගවීම්, ආරවුල්, ගැලපීම් සහ 
මවනත් විෙසීම් ඇතුළු අයිතෙ සම්බන්ධව මතවන පාර්ශවයන්ට ඔමේ වයාපාරය සහ තනි 
කාඩ්පත් ගනුමදනු පිළිබඳ මතාරතුරු සැපයීෙට ඔබ PayPal මවත බලය පවරයි. PayPal 

රහ යතා ප්රකාශ්පේ දක්වා ඇති ආකාරයට මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ යටමත් ඔමේ වගකීම් 
ඉටු කිරීෙට ඇති හැකියාව පිළිබඳ ඔමේ ණය ඉතිහාසය සහ මූලය මතාරතුරු මතවන 

පාර්ශවයකින් ලබා ගැනීෙට PayPal හට ඉඩ දීෙට ඔබ එකඟ මේ. PayPal විසින් ඔබමේ 

PayPal ගිණුමම් ණය සහ මවනත් අවදානම් සාධක (ආපසු හැරවීම් සහ නැවත අයකිරීම්, 

ගනුමදනුකරුවන්මේ පැමිණිලි, හිමිකම් ඇතුළුව එමහත් එයට සීො මනාවී) අඛණ්ඩව 

සොමලෝචනය කරනු ලැමේ. PayPal විසින් PayPal රහ යතා ප්රකාශ්යට අනුකූලව 

ලබාගත් මතාරතුරු ගබඩා කිරීෙ, භාවිත කිරීෙ සහ අනාවරණය කිරීෙ සිදු කරනු ඇත. 
d. අවලංගු කිරීම. PayPal විසින් ඔබට දැනුම්දීමෙන් පසු සක්රිය කිරීමම් දිනයට මපර ඕනෑෙ 

දිනයක ඕනෑෙ මසේවාවක් මවත ඔමේ ප්රමේශය සහ/මහෝ භාවිතය අවසන් කළ හැකි 
අතර/මහෝ මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ සක්රිය කිරීමම් දිනයට මපර අවසන් කළ හැකිය. 

  

2. ගා ේු 

PayPal ඔබට මසේවාව සැපයීෙ සලකා බැලීමම් දී, අයදුම් කිරීමම් ක්රියාවලිමේ දී PayPal සෙග 
එකඟ වූ පරිදි ගාසේතු ප්රොණය හා ආකාරමයන් මගවීෙට ඔබ එකඟ වන්මනහිය. 

  

3. පතාරුරු ආරක්ෂාව; දත්ත ආරක්ෂණ; දත්තවල සුවහ බව 

a. දත්ත ආරක්ෂණ කාල ටහෛට අනුකූල වීම. මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුමම් මකාටසක් වන 
පහත 1 වන උපමල්ඛනයට අනුකූල වීෙට ඔබ එකඟ මේ. 

b. මිල  හ මුදේ. ගතික මුදල් පරිවර්තනමේ ප්රතිඵලයක් වන මගවීම් ගනුමදනු ඔබ විසින් 
ඉදිරිපත් මනාකළ යුතුය. මෙයින් අදහසේ කරන්මන් ඔබ එක් මුදලකින් අයිතෙයක් 
ලැයිසේතුගත කර මවනත් මුදලකින් මගවීෙ භාර මනාගන්නා බවයි. ඔබ මුදල් වර්ග 

එකකට වඩා ප්රොණයකින් මගවීම් භාර ගන්මන් නම්, ඔබ එක් එක් මුදල් සඳහා මිල මවන 
මවනෙ ලැයිසේතුගත කළ යුතුය. 

c. දත්ත ආරක්ෂණ අතිපර්කය  මග අනුකූල වීම. ඔබ (වයාපාරිකයා මලස) සහ අප මෙෙ 

කාඩ්පත් ගිවිසුමම් මකාටසක් වන පමහි ඇති දත්ත ආරක්ෂණ අතිමර්කය සෙග අනුකූල 
වීෙට එකඟ මවමු. දත්ත ආරක්ෂාව සහ රහසයතාවයට අදාළ මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුමම් ඇති 
පරසේපර මකාන්මේසිවලට වඩා ඉහළින් දත්ත ආරක්ෂණ උපමල්ඛනමේ මකාන්මේසි 
පවතී. 

d. දත්ත සුවහ බව. මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ අවසන් කිරීෙ මහෝ කල් ඉකුත්වීෙ ෙත, 

මවමළන්දාමේ ලිඛිත ඉල්ලීෙකට අනුව, මවමළන්දාමේ අත්පත් කර ගැනීමම් බැංකුව 

https://www.paypal.com/sg/webapps/mpp/logos-buttons
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/bt-data-protection?locale.x=si_LK


මහෝ මගවීම් මසේවා සැපයුම්කරු (“දත්ත ලබන්නා”) මවමළන්දාමේ ගනුමදනුකරුවාට 
අදාළ පුේගලික දත්ත ඇතුළුව ලබා ගත හැකි ඕනෑෙ ණයපතක් (“කාඩ්පත් මතාරතුරු”) 

මතාරතුරු ලබා දීෙට PayPal එකඟ මේ. එමසේ කිරීෙ සඳහා, මවමළන්දා විසින් PayPal 

මවත දත්ත ලබන්නා සංගෙමේ PCI-DSS අවශයතාවයන්ට අනුකූල වන බවටත්, 1 
ෙට්ටමම් PCI හා අනුකූල බවටත් සාක්ි ඇතුළුව සියලු ඉල්ූ මතාරතුරු ලබා දිය යුතුය. 
පහත සඳහන් කරුණු අදාළ වන තාක් කල් කාඩ්පත් මතාරතුරු දත්ත ලබන්නා මවත ොරු 

කිරීෙට PayPal එකඟ මේ: (a) සුදුසුකම් ලත් සැපයුම්කරුවකුමේ සංගෙමේ PCI-DSS 

අවශයතා හා PayPal විසින් සාධාරණ මලස ඉල්ලා සිටින මවනත් මතාරතුරුවලට 

අනුකූල වීෙ පිළිබඳ සහතිකයක් මහෝ වාර්තාවක් PayPal මවත සැපයීෙ ෙගින් දත්ත 

ලබන්නා සංගෙමේ PCI-DSS අවශයතා (1 ෙට්ටමම් PCI අනුකූලතාවයට) අනුකූල වන 

බවට සාක්ි වයාපාරිකයා විසින් PayPal මවත සැපයීෙ; (b) එවැනි කාඩ්පත් මතාරතුරු 

පැවරීෙ සංගෙමේ PCI-DSS අවශයතාවල නවතෙ අනුවාදයට අනුකූල වීෙ; සහ (c) අදාළ 

කාඩ්පත් මතාරතුරු ොරු කිරීෙ අදාළ සාංගමික රීති යටමත් සහ අදාළ ඕනෑෙ නීති, රීති 
මහෝ මරගුලාසි (දත්ත ආරක්ෂණ නීති ඇතුළුව) යටමත් අවසර මදනු ලැබීෙ. 

  

4. ෙරිශීලක ගිවිසුම  හ අෙපේ නීතිමය ලියකියවිලි අදාළ වෛ ආකාරය 

a. ෙරිශීලක ගිවිසුම අදාළ පේ. පරිශීලක ගිවිසුමම් නියෙයන් ඔබට අදාළ වන අතර මෙෙ 

කාඩ්පත් ගිවිසුෙට ඇතුළත් කර ඇත. පරිශීලක ගිවිසුමම් PayPal මසේවා යන මයදුෙට 
අදාළ මසේවා ඇතුළත් මේ. මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ සහ පරිශීලක ගිවිසුෙ අතර කිසියම් 
මනාගැළපීෙක් ඇති වුවමහාත්, මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ පරිශීලක ගිවිසුෙ අභිබවා යයි, 

නමුත් එෙ මනාගැළපීමම් ප්රොණයට සහ අදාළ මසේවාවට අදාළව පෙණි. සෑෙ PayPal 

මවේ පිටුවකෙ පාමහේ පාදකමේ ඇති සබැඳියක් හරහා පරිශීලක ගිවිසුෙ මසායා ගත 

හැකිය. පරිශීලක ගිවිසුෙට පහත මේ සපයන වැදගත් විධිවිධාන ඇතුළත් මේ: 
1. නැවත අය කිරීම්, ආපසු හැරවීම් සහ ගාසේතු මගවීමම් ඔමේ වගකීෙ සුරක්ිත 

කිරීෙ සඳහා සංචිතයක් ගැනීෙට PayPal මවත අවසර දීෙ; 

2. ඔබ PayPal භාවිත කිරීමම් දී PayPal හි පිළිගත හැකි භාවිත 

ප්රතිෙත්තිය අනුගෙනය කිරීෙට ඔබට බැඳීෙක් ඇති කිරීෙ; 

3. ඔමේ මතාරතුරු සහ හවුල් ගනුමදනුකරුවන්මේ මතාරතුරු භාවිතය සහ 
අනාවරණය කිරීෙ පාලනය කරන PayPal හි රහ යතා ප්රකාශ්යට නීතිෙය 

බලයක් ලබා දීෙ; හා 

4. පරිශීලක ගිවිසුමම් ලැයිසේතුගත කර ඇති තත්ත්ව යටමත් මගවීෙක් මහෝ ඔමේ 

PayPal ගිණුෙ සීො කිරීෙට PayPal මවත අවසර දීෙ. 
b. අ මත් වූ පගවීම්  හ නිෂේොදෛ පමවලම්. වංචා මපරීමම් තාක්ෂණය සහ ඒ හා සොන 

වැළැක්වීමම් මෙවලම් (ඇත්නම්) මහෝ වංචා ආරක්ෂණ නිෂේපාදන භාවිතා කිරීෙ ඇතුළුව 
ඔමේ මසේවාව භාවිතා කරන්මන් මකමසේ ද සහ විනයාස කරන්මන් මකමසේ ද යන්න 

මනාසලකා පරිශීලක ගිවිසුමම් දක්වා ඇති පරිදි ගාසේතු ආපසු මගවීම්, ආපසු හැරවීම් සහ 
මවනත් අවලංගු මගවීම් සඳහා ඔබ වගකිව යුතු ය. වංචා හඳුනා ගැනීෙට සහ මගවීම් 
අසාර්ථක වීෙ වළක්වා ගැනීෙට එෙ මෙවලම් ප්රමයෝජනවත් විය හැකි නමුත් ඒවා අවලංගු 

වන අයකිරීම්, ආපසු හැරවීම් සහ මගවීම් සඳහා පරිශීලක ගිවිසුෙට අනුකූලව ඔමේ 
වගකීෙ සහ බැඳීෙට බලපාන්මන් නැත. 

  

https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/acceptableuse-full?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/acceptableuse-full?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=si_LK


5. PayPal පගවීම් පබාත්තම භාවිත කිරීම 

ඔබ උසසේ ණය සහ හරපත් මගවීම්, මගවීම් මප්රෝ, මහෝ මගවීම් මප්රෝ මගවුම් ප්රවාහ භාවිත කරන්මන් 
නම් ඔබ පහත සඳහන් ආකාරයට PayPal මගවීම් මබාත්තෙ භාවිතා කළ යුතුය: 

1. ඔබ පහත අවසේථාවකදී PayPal මගවීම් මබාත්තෙක් ඇතුළත් කළ යුතු ය: (i) ඔබ 
ඔමේ ගනුමදනුකරුවන්මගන් ප්රවාහනගත කිරීමම්/බිල්පත් මයාමු කළ යුතු ලිපිනය 
සහ මවනත් මූලය මතාරතුරු ඉල්ලා සිටීෙට මපර මහෝ (ii) ඔබ මගවා පිටවීමම් 
ක්රියාවලිය සඳහා එක් පිටුවක් පෙණක් භාවිත කරන්මන් නම් ඔබ එවැනි මතාරතුරු 
රැසේ කරන එෙ පිටුමේෙ. 

2. ඔබ පිරිනෙන අමනකුත් මගවීම් විකල්ප සෙග මගවීම් විකල්පයක් මලස ඔබ 

PayPal ලබා දිය යුතු ය. ඔමේ අමනකුත් මගවීම් විකල්ප සඳහා PayPal 

පිළිගැනීමම් සලකුණ ලාංඡනවලට සොන ප්රමුඛතාවයකින් මපන්විය යුතු ය. ඔබ 
විසින් පිරිනෙන මවනත් මගවීම් විකල්පයකට වඩා මගවීම් විකල්පයක් මලස ඔබ 

PayPal හට මවනසේ මලස සැලකීෙ මහෝ එය භාවිත කිරීෙ අධධර්යෙත් මනාකළ 
යුතු ය. 

3. ඔමේ ගනුමදනුකරුවන්මේ ඊමම්ල් ලිපිනය, ප්රවාහනගත කිරීමම්/බිල්පත් මයාමු 
කළ යුතු ලිපිනය සහ මූලය මතාරතුරු ඇතුළුව ඔවුන්මේ පුේගලික මතාරතුරු 
ගබඩා මනාකිරීමම් විකල්පය ඔබ ලබා දිය යුත්මතහිය. 

  

6.  මහර ප ේවාවන්  ඳහා පුෛරාවර්තෛ බිේෙත්/පුෛරාවර්තෛ පගවීම් කැමැත්ත. 

ඔබ පුනරාවර්තන බිල්පත් මහෝ පුනරාවර්තන මගවීම් අංගයක් භාවිත කරන්මන් නම්, 
පුනරාවර්තන පදනෙක් ෙත බිල් කිරීෙට ඔමේ ගනුමදනුකරුවන්මේ ගිවිසුෙ අල්ලා ගැනීෙ 
ඇතුළුව සාංගමික රීති සහ අදාළ නීතියට අනුකූල වීෙ ඔමේ වගකීෙ බවට ඔබ එකඟවන්මනහිය. 

  

7.  හිමිකාර අයිතිවාසිකම් 

a. බුද්ධිමය පද්ධෙළ.  PayPal සහ එහි බලපත්රලාභීන් සියලුෙ බුේධිෙය මේපළ අයිතිවාසිකම් 

(සියලු මප්ටන්ට් බලපත්රය, මවළඳ ලකුණ, ප්රකාශන හිමිකෙ, මවළඳ ඇඳුෙ, මවළඳ රහසේ, 
දත්ත පදනම් අයිතිවාසිකම් සහ අමනකුත් සියලු ෙ බුේධිෙය මේපළ අයිතිවාසිකම් 
ඇතුළුව) සහ ඔවුන්මේ රහසය මතාරතුරු සියල්ලටෙ; මවනත් හිමිකාර මතාරතුරු, 

නිෂේපාදන සහ මසේවා; සහ මසේවාවන් හා සම්බන්ධව සංවර්ධනය කරන ලද, මූර්තිෙත් 

කරන ලද මහෝ ක්රියාවට නංවන ලද සහ PayPal විසින් සපයනු ලබන කර්තෘත්වමේ 

අදහසේ, සංකල්ප, ශිල්පීය ක්රෙ, නව නිපැයුම්, ක්රියාවලි, ෙෘදුකාංග මහෝ කෘති, සියලු 
මවනසේ කිරීම්, වැඩි දියුණු කිරීම්, වුත්පන්න කෘති, විනයාස කිරීම්, පරිවර්තන, වැඩි දියුණු 

කිරීම් සහ ඒ සඳහා අතුරුමුහුණත් (ඉහත සඳහන් “PayPal බුේධිෙය මේපළ”) සඳහා 

හිමිකම් ඇති බව ඔබ පිළිගන්මනහිය. PayPal බුේධිෙය මේපමළහි ඔමේ මපර පැවති 

දෘඩාංග, ෙෘදුකාංග, දත්ත මහෝ ජාල ඇතුළත් මනාමේ. මෙහි පැහැදිලිව දක්වා ඇති පරිදි 
හැර, මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුමම් කිසිවක් මවනත් පාර්ශවයක බුේධිෙය මේපළ අයිතිවාසිකම් 
සඳහා කිසිදු අයිතියක් මහෝ බලපත්රයක් ඇති මනාකරනු ඇති අතර සෑෙ පාර්ශවයක්ෙ එහි 
බුේධිෙය මේපළ අයිතිවාසිකම් සේවාධීනව පවත්වා මගන යා යුතුය. මෙෙ ගිවිසුෙ යටමත් 



වයංගය බලපත්ර කිසිවක් මනාෙැති අතර, මෙහි ඔබට පැහැදිලිවෙ ලබා දී මනාෙැති ඕනෑෙ 

අයිතිවාසිකෙක් PayPal මහෝ එහි සැපයුම්කරුවන් ෙගින් ඇවිරිණි. ඔබ මසේවා, බලපත්රය 
(පහත) මහෝ මවනත් PayPal බුේධිෙය මේපළ ප්රති ඉංජිමන්රුකරණය, විසංමයෝජනය, 

විකරණය මහෝ වුත්පන්න කෘති නිර්ොණය කිරීෙ මනාකළ යුත්මතහිය. 

b. පතාරුරු  හ පේඛෛ ද්රවයවල අයිතිය. වයාපාරිකයාට මසේවාවන් මවත ප්රමේශ වීමම් සහ 
භාවිත කිරීමම් මකාටසක් මලස, වයාපාරිකයාට මසේවාවන් සෙග භාවිත කිරීෙ සඳහා 
නිශේචිත මතාරතුරු සහ මල්ඛන (“පේඛෛ ද්රවය”) ලබා මදනු ඇත. මල්ඛන හා සම්බන්ධ 

සියලු බුේධිෙය මේපළ අයිතිවාසිකම් PayPal මහෝ අදාළ අත්පත් කර ගැනීමම් 
ආයතනමේ මේපළ මලස පවතී (අදාළ තත්ත්වය අනුව). කිසිදු පුේගලමයකුට ද්රවය ලබා 

දීෙ, ොරු කිරීෙ, පැවරීෙ, නවීකරණය කිරීෙ, විකිණීෙ, නැවත විකිණීෙ (අර්ධ වශමයන් 
මහෝ සෙසේතයක් වශමයන්) මනාකිරීෙට මවමළන්දා එකඟ මේ. 

c. බලෙත්රය. PayPal මෙයින් පහත සඳහන් මේ සඳහා ඔබට අනනය සාධාරණ මනාවන, 

ොරු කළ මනාහැකි, ආපසු කැඳවිය හැකි, උප-බලපත්ර දිය මනාහැකි, සීමිත බලපත්රයක් 
ලබා මදයි:  

1. PayPal මවේ අඩවිය තුළ වරින් වර දක්වන පරිදි PayPalහි බුේධිෙය මේපළ, 

ඕනෑෙ මල්ඛන ද්රවය, සහ මතාරතුරු හා මල්ඛන, මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුමම් (“IP 

බලපත්ර” සහ API වලට අදාළව, “API බලපත්ර”) නියෙ සහ මකාන්මේසිවලට 

අනුකූලව මසේවාවන් භාවිතයට අවශය පරිදි පෙණක් භාවිත කිරීෙ; හා 
2. ඔමේ මසේවාව සඳහා PayPal විසින් සපයන ලද ලියකියවිලි භාවිත කර ඔමේ 

වයාපාරය තුළ පෙණක් අභයන්තර භාවිතයට ප්රතිනිෂේපාදනය කිරීෙ. බලපත්රලත් 

ඔමේ මසේවාව මවනසේ වීෙට යටත් වන අතර අමනක් PayPal පේධතිය සෙග 

පරිණාෙය වනු ඇත; 11(a) වගන්තිය බලන්න. වරින් වර PayPal විසින් නිකුත් 
කරන ලද මසේවාව සෙග ඇති සියලු ෙ PayPal ලියකියවිලි සහ උපමදසේවල 
ඇතුළත් ක්රියාත්ෙක කිරීෙ සහ භාවිත කිරීමම් අවශයතාවයන්ට ඔබ අනුකූල විය 
යුතු ය (අදාළ නීති සහ කාඩ්පත් මයෝජනා ක්රෙ රීතිවලට අනුකූල වීෙ සඳහා අපි 
ඔබ ෙත පනවන භාවිත කිරීමම් අවශයතාවයන් සීොවක් මනාෙැතිව ක්රියාත්ෙක 
කිරීෙ). 

d. ID පක්ත. PayPal ඔබට විමශේිත හඳුනාගැනීමම් මක්ත ලබා මදනු ඇත. PayPal 

ෙෘදුකාංග අතුරුමුහුණත් සඳහා මෙමහයුම් උපමදසේ ඇතුළුව මක්තයන් ඔබව හඳුනාමගන 
ඔබමේ පණිවිඩ සහ උපමදසේ අපට සතයාපනය කරයි. ඔමබන් (මහෝ ඔමේ මවේ 

අඩවිමයන්) උපමදසේ සැකසීෙට PayPal පේධතියට එෙ මක්ත භාවිතා කිරීෙ අවශය විය 

හැකිය. ඔබ මක්ත ආරක්ෂාකාරීව තබා ගත යුතු අතර PayPal සෙඟ ගනුමදනු කිරීමම්දී 
ඔබ මවනුමවන් ක්රියා කිරීෙට ඔබට බලය මනාෙැති පාර්ශවයන්ට අනාවරණය කිරීමෙන් 

ඒවා ආරක්ෂා කළ යුතුය. හඳුනාගැනීමම් මක්ත ආරක්ෂා කිරීෙ සඳහා වරින් වර PayPal 

විසින් උපමදසේ මදන සාධාරණ ආරක්ෂණ අනුගෙනය කිරීෙට ඔබ එකඟ මේ; 1 වන 
උපමල්ඛනයද බලන්න. උපමදසේ පරිදි මක්තවල ආරක්ෂාව සහතික කිරීෙට ඔබ 

අමපාමහාසත් වුවමහාත්, ඔබ හැකි ඉක්ෙනින් PayPal මවත දැනුම් දිය යුතුය, එවිට 

PayPal හට මක්ත අවලංගු කර නැවත නිකුත් කළ හැකිය. මක්තවල ආරක්ෂාව අඩපණ වී 
ඇති බවට විශේවාස කිරීෙට මහේතුවක් තිමේ නම් සහ දැනුම් දීෙක් සාධාරණ මලස ලබා දිය 

හැකි සෑෙ විටෙ ඔබට දැනුම් දීමෙන් පසුව PayPal විසින් එය අවලංගු කර නැවත නිකුත් 
කළ හැකිය. 

e. API. PayPal ඔබට එහි API ඒකාබේධ කිරීෙ සහ පරිශීලක ොර්මගෝපමේශ සහ SDK 

(සාමූහිකව “PayPal ප්රපේඛෛය”) ලබා මදනු ඇත. API ඒකාබේධ කිරීෙ හා භාවිතය 

සම්බන්ධමයන් ඔබ PayPal ප්රමල්ඛනයට අනුකූල විය යුත්මතහිය. මසේවා සහ API 

බලපත්රයට අදාළ සියලුෙ පරිශීලක හැඳුනුම්පත්, මුරපද සහ මවනත් ප්රමේශ මක්ත 
රහසිගතව තබා ගත යුතු අතර සියලු අනවසර පුේගලයින්මගන් සුරක්ිතව තබා ගත 



යුතුය. රැකියා තත්ත්වය මවනසේ වීෙ නිසා මහෝ මසාරකෙ, අලාභය, මහෝ බලයලත් 
අනාවරණයක් මහෝ එෙ පරිශීලක හැඳුනුෙ අනිසි මලස භාවිත කිරීෙ ඇතුළුව ඕනෑෙ 
මහේතුවක් නිසා ඔබ මවනුමවන් බලයලත් ධාරිතාවයකින් ක්රියා කිරීෙ නවත්වන ඕනෑෙ 
පරිශීලකමයකුමේ ප්රමේශ වීමම් අයිතිය ඔබ වහාෙ අමහෝසි කරනු ඇත. ඔමේ පරිශීලක 

හැඳුනුම්පත මහෝ මුරපදය අනවසරමයන් භාවිත කිරීෙ පිළිබඳව දැනගත් වහාෙ PayPal 

මවත දැනුම් දීෙට ඔබ එකඟවන්මනහිය. (i) වරින් වර මසේවාවන්ට ප්රමේශ වීෙ සඳහා ඔමේ 

මුරපද යාවත්කාලීන කිරීෙ සහ (ii) තත්ත්වයන් යටමත් සාධාරණ මලස “ශක්තිෙත්” 
මුරපද නිර්ොණය කිරීෙ සම්බන්ධමයන් ඔබ සම්ූර්ණමයන්ෙ වගකිව යුත්මතහිය. 

පරිශීලක හැඳුනුම්පත යනු PayPal හි මේපළ වන අතර ඔබ එය කිනම් මහෝ මතවන 

පාර්ශවයක් සෙග මබදා ගන්මන් නම් මහෝ මෙෙ API බලපත්රය උල්ලංඝනය කරන්මන් 

නම් වහාෙ PayPal විසින් අවලංගු කරනු ලැබීෙට ඉඩ ඇත. ඔබ API භාවිත කිරීෙ 
සම්බන්ධව, පහත සඳහන් කිසිවක් මහෝ කිරීෙ ඔබට තහනම් ය: (i) ඕනෑෙ මතවන 
පාර්ශේවයකට (මතවන පාර්ශවීය මසේවා සපයන්නන් හැර) ඔමේ පරිශීලක හැඳුනුම්පත 

විකිණීෙ, ොරු කිරීෙ, උප බලපත්ර ලබා දීෙ මහෝ අනාවරණය කිරීෙ; (ii) API ෙගින් 
ප්රමේශ වන PayPal හි රහසය මතාරතුරු හා සම්බන්ධ කිසියම් මහෝ මදයක් විකිණීෙ, ොරු 

කිරීෙ, උප බලපත්ර ලබා දීෙ සහ/මහෝ පැවරීෙ; (iii) එෙ ගනුමදනුකරුමේ ප්රකාශිත 

අවසරයකින් මතාරව API හරහා ප්රමේශ විය හැකි ඕනෑෙ පාරිමභෝගිකමයකුමේ 

පුේගලිකව හඳුනා ගත හැකි මතාරතුරු රැසේ කිරීෙ; (iv) මවනත් ඕනෑෙ මතවන 
පාර්ශවයකට කාල හුවොරුව, මසේවා කාර්යාංශය, මයදුම් මසේවා සැපයුම්කරු මහෝ ඒ හා 

සොන මසේවාවන් සැපයීෙ; සහ (v) PayPal හි ූර්ව ලිඛිත අනුෙැතියකින් මතාරව 

මසේවාවන්, මහෝ API බලපත්රය මවනත් ඕනෑෙ පරිගණක ෙෘදුකාංගයක් මහෝ පේධතියක් 
සෙග සම්බන්ධ කිරීෙ. මෙෙ ගිවිසුෙට අනුකූලව මසේවා භාවිත මනාමකමර් නම් මහෝ 
PayPal විසින් සපයනු ලබන භාවිතය සඳහා වන උපමදසේ කිසිවක් අනුගෙනය 

මනාකරන්මන් නම්, මසේවාවල ක්රියාකාරිත්වය සඳහා PayPal හට කිසිදු වගකීෙක් 
මනාෙැත. 

f. වගකීමක් ෛැත. ඔමේ නිෂේපාදනය සහ ඒ සෙග ඇති සියලු ෙ ලියකියවිලි “පවතින 

ආකාරයට” ඔබට ලබා මේ. නීතිමයන් අවසර දී ඇති තාක් දුරට, ඔමේ මසේවාව, සපයා ඇති 

පරිශීලක ප්රමල්ඛන, හිමිකාරීත්ව වගකීෙ, අනුල්ලංඝනය, විකිණිය හැකි බව මහෝ යම්කිසි 

අරමුණකට සුදුසු බව ඇතුළත්ව එමහත් එයට සීො මනාවී, ඒවාට අදාළව, PayPal කිසිදු 
වගකීෙක්, ප්රකාශනයක් මහෝ ඇඟවීෙක්, නීතියක් ක්රියාත්ෙක කිරීෙ ෙගින් මහෝ මවනත් 

ආකාරයකින් ලබා මනාමේ. මසේවාවන් අඛණ්ඩව මහෝ මදෝෂ රහිතව පවතින බවට PayPal 

කිසිදු වගකීෙක් ලබා මනාමේ. වංචනික ගනුමදනු හඳුනා ගැනීෙට මහෝ අවෙ කිරීෙට ඔබට 
හැකි මසේවාවන් සහ අදාළ අංග වලංගු මනාවන මහෝ වංචනික ගනුමදනු මසායා ගැනීෙට 

මහෝ වළක්වනු ඇති බවට PayPal විසින් සහතිකයක් ලබා මනාමදන අතර නිමයෝජනය 
මහෝ වගකීෙක් ලබා මනාමදයි. ක්රියාවට නංවන වලංගු මනාවන මහෝ වංචනික ගනුමදනු 
සඳහා PayPal වග මනාකියයි. මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ යටමත් මහෝ ඔමේ නිෂේපාදනය 

සඳහා PayPal විසින් සපයන ලද කිසිවක්, වගකීෙක් මලස ඇතුළත් කිරීෙට PayPal 

අවසරය ලබා මනාමදන අතර, PayPal විසින් කිසියම් නිෂේපාදනයක්, බලපත්රලාභී සපයන 
ලද ෙෘදුකාංග සහ පරිශීලක මල්ඛනයක් හා සම්බන්ධව (ඔමේ නිෂේපාදනමේ 

අභිරුචිකරණය සඳහා ඔබට සහාය විය හැකි මසේවාවන් ඇතුළුව, එමහත් එයට සීො 
මනාවී) බැඳීෙක් මහෝ වගකීෙක් පැන මනානැමේ. නිෂේපාදන ක්රියාවට නැංවීමෙන් සිදුවන 

පාඩුවකට PayPal වගකිව යුතු නැති බැවින් අදාළ නිෂේපාදන ක්රියාත්ෙක කිරීෙ තරමේ 
පරීක්ෂා කරන මලස PayPal නිර්මේශ කරයි. 

g. PayPal  ත්කාරක ඒකාබද්ධධතා  හ ඔපේ බුද්ධිමය පද්ධෙළ. මසේවාවන් (“ඔපේ 
 ලකුණු”) භාවිත කිරීමම් දී හුදු ඔමේ මසේවාව භාවිතය සක්රිය කිරීමම් අරමුණ සඳහාෙ 
පෙණක් (සීොවකින් මතාරව, ඔමේ සත්කාරක මසේවාව අභිරුචිකරණය ඇතුළුව) 



මසේවාවන් භාවිත කරන විට ඔබ PayPal මවත ලබා දුන් ඔමේ මහෝ ඔමේ ආශ්රිතයන්මේ 

නම්, රූප, ලාංඡන, මවළඳ ලකුණු, මසේවා සලකුණු සහ/මහෝ මවළඳ නාෙ භාවිත කිරීෙට 
PayPal මවත කර්තෘභාග රහිත, මලාව පුරා සුවිමශේෂී මනාවන බලපත්රයක් ඔබ මෙයින් 
ලබා මදයි. ඔමේ ලකුණුවට ඔප්පුව සහ හිමිකාරීත්වය සහිතව මෙහි ඇති ඕනෑෙ 
භාවිතයකින් පැන නගින සියලු යහපත් මේ ඔබ සෙඟ පවතිනු ඇත. ඔමේ ලකුණු භාවිත 

කිරීමම් අයිතිය PayPal මවත ලබා දීෙට ඔබට බලය ඇති බව ඔබ නිමයෝජනය කරන 

අතර, ඔබ PayPal ඔමේ සලකුණු භාවිත කිරීෙ නිසා ඇති වන ඕනෑෙ හිමිකම් පෑෙකින් 
මහෝ අලාභයකින් අඛණ්ඩ පදනෙක් ෙත PayPal නිදහසේ කරයි. 

  

8. කාඩ්ෙත්ෙත් ගනුපදනු  ඳහා බැංකුකරණ පයදුම් 

කාඩ්පතකින් ඔබට සෘජුවෙ මගවීම් මෙන්ෙ ඔබට PayPal මගවීෙක් සඳහා අරමුදල් සපයන කාඩ් 

ගනුමදනුද ඇතුළත්ව කාඩ්පත් ගනුමදනු සැකසීමම්දී බැංකු හවුල්කරුවන්මේ මසේවාවන් PayPal 
විසින් භාවිතා කරනු ලැමේ. එෙ මසේවාවන් සම්බන්ධමයන් පහත 2 වන උපමල්ඛනය අදාළ මේ. 

මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ පිළිගැනීමම්දී, මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුමම් මකාටසක් වන මකාන්මේසි 2 වන 
උපමල්ඛනමේ ඇති කාඩ්පත් ගනුමදනු සඳහා වන මකාන්මේසි ද ඔබ පිළිගනී. 

  

9. අව න් කිරීම  හ අත්හිටුවීම 

a. ඔබ විසින්. පහත සඳහන් මේවලින් එකක් කිරීමෙන් ඔබට මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ 
කැෙැත්මතන් අවසන් කළ හැකිය: 

1. මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ අවලංගු කිරීමම් ඔමේ අභිප්රාය PayPal පාරිමභෝගික 
මසේවයට දින 30කට පළමුව දැන්වීෙ. PayPal පාරිමභෝගික මසේවය ඊමම්ල් ෙගින් 
අවසන් කිරීෙ තහවුරු කරයි. මෙෙ විකල්පය ෙඟින් ඔමේ මසේවාව භාවිතා කිරීෙ 

සහ ඒ සඳහා මගවීෙ නැවැත්වීෙට ඔබට ඉඩ සලසයි, නමුත් ඔමේ PayPal ගිණුෙ 
විවෘතව පවතින අතර එහි පරිශීලක ගිවිසුෙ ක්රියාත්ෙක මේ; නැතමහාත් 

2. ඔමේ මසේවාව සෙග ඔබ භාවිත කරන PayPal ගිණුෙ වැසීෙ (වැඩි විසේතර සඳහා 

පරිශීලක ගිවිසුෙ බලන්න). 

b. PayPal විසින්. පහත සඳහන් ඕනෑෙ මදයක් කිරීමෙන් PayPal විසින් මෙෙ කාඩ්පත් 
ගිවිසුෙ කැෙැත්මතන් අවසන් කළ හැකිය:  

1. මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ අවසන් කිරීෙට අදහසේ කරන ඔමේ PayPal ගිණුමම් 

PayPal ගිණුෙ හා සම්බන්ධ ලියාපදිංචි ඊමම්ල් ලිපිනයට දින 30කට මපර 

දැන්වීෙක් ඊමම්ල් කිරීමෙන්. මවනත් ආකාරයකින් දැනුම් මනාදුනමහාත්, මෙෙ 
විකල්පය ඔමේ පරිශීලක ගිවිසුෙට බලමනාපාන අතර ඔමේ PayPal ගිණුෙ 
විවෘතව පවතී. 

2. ඔමේ නිෂේපාදනය සෙග භාවිත කරන PayPal ගිණුෙට අදාළ පරිශීලක 
ගිවිසුෙ අවසන් කිරීෙ. 

c. සිදුවීම් අනුව. පහත මේ සිදුවන්මන් නම් දැනුම්දීෙකින් මතාරව PayPal විසින් මෙෙ 
කාඩ්පත් ගිවිසුෙ වහාෙ අවසන් කළ හැකිය:  

1. ඔබ මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ මහෝ පරිශීලක ගිවිසුෙ කඩ කිරීෙ; 

2. මෙෙ ගිවිසුෙ මහෝ මසේවාවන්ට අදාළ වන මවනත් PayPal ගිවිසුම් යටමත් ඇති 

බැඳීම් ක්රියාත්ෙක කිරීෙට මනාහැකි වීෙ; 

https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=si_LK


3. ඔමේ ණය මගවීෙට මනාහැකි වීෙ, ඔමේ ණය මගවීෙට ඇති මනාහැකියාව 

පිළිගැනීෙ මහෝ මවනත් ආකාරයකින් බංමකාමලාත් වන්මන් නම්; 

4. ඔබට මහෝ ඔමේ වත්කම්වලට එමරහිව යම්කිසි ක්රියාත්ෙක කිරීෙක්, ඇමුණුෙක් 

මහෝ ඒ හා සොන ක්රියාොර්ගයක් ගැනීෙ, අය කිරීෙ මහෝ බලාත්ෙක කිරීෙ මහෝ 

කිසියම් ගාර්නිෂී නිමයෝගයක් නිකුත් කර මහෝ ඔබ අත පත් කර ඇත්නම්; 

5. PayPal විසින් කලින් අනුෙත කරන ලද මකාන්මේසි ෙත නුබුන්වත් ඒකාබේධ 
කිරීෙ මහෝ ප්රතිසංවිධානය කිරීෙ මයෝජනා කරනු ලැබුවමහාත් හැර, ඔමේ 

වයාපාරමේ සැලකිය යුතු මකාටසක් ඈවර කිරීෙ, පරිපාලනය, 

බංමකාමලාත්භාවය මහෝ විසුරුවා හැරීෙ සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද ඕනෑෙ 
මපත්සෙක්, නිමයෝගයක් මහෝ මයෝජනාවකට යටත් වන්මන් නම්; 

6. ලබන්නා, කළෙණාකරු, භාරකරු, ඈවර කරන්නා මහෝ ඒ හා සොන 
නිලධාරිමයකු පත් කිරීෙ නිසා එහි වත්කම්වල මකාටසක් මහෝ මකාටසක් ෙත 

ූර්ණ හා සීො රහිත පාලනය අහිමි වන්මන් නම්; 

7. ඔමේ ණය හිමියන් (මහෝ එහි ණය හිමියන්මේ ඕනෑෙ පන්තියක්) සෙඟ ඔමේ 
ණය සම්බන්ධමයන් කිසියම් සංයුතියක් මහෝ විධිවිධානයක් ඇතුළත් කරන්මන් 

නම් මහෝ මයෝජනා කරන්මන් නම්; 

8. ඔමේ වයාපාරය, මෙමහයුම් මහෝ මූලය තත්ත්වය තුළ සැලකිය යුතු අහිතකර 

මවනසක් සිදු වීෙ; 

9. ඔමේ මසේවාව සඳහා අයදුම් කිරීමම් දී මහෝ අප සෙග ගනුමදනු කිරීමම් දී ඔබ 

සාවදය මතාරතුරු සැපයීෙ; 

10. ඔමේ PayPal ගිණුෙ හා මවනත් මහේතුවක් නිසා මහෝ කිසියම් අත්පත් කර 
ගැනීමම් ආයතනයක් මහෝ කාඩ්පත් සංගෙයක ඉල්ලීෙ පරිදි ඉහළ ෙට්ටමම් 

අවදානෙක් ඇති මහයින් ඔබ මසේවා සඳහා නුසුදුසු යැයි අපි තීරණය කරමු; 
නැතමහාත් 

11. කලින් කලට කාඩ්පත් සංගම් විසින් සංමශෝධනය කළ හැකි සංගම් නීති රීති ඔබ 
විසින් කඩ කිරීෙ. 

d. අව න් කිරීපම් බලෙෑම. මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ අවසන් වූ විට, අමප්ක්ිත සියලු ෙ 

කාඩ්පත් ගනුමදනු සම්ූර්ණ කිරීෙට ඔබ එකඟ වන අතර, කාඩ්පත් සඳහා වන සියලු ෙ 

ලාංඡන වහාෙ ඉවත් කර, නවතා දැමූ මසේවාව හරහා නව ගනුමදනු භාර ගැනීෙ නවත්වනු 

ඇත, සහ PayPal විසින් එය අවසන් කිරීමෙන් පසු එය භාවිත කිරීෙ වළක්වනු ඇත. 
මකමසේමවතත්, ඔබ මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ අවසන් වීමෙන් පසුව මසේවාවක් භාවිත 

කරන්මන් නම්, ඔබ එෙ භාණ්ඩය භාවිත කිරීෙ නැවැත්වීමෙන් අවසන් කිරීෙ බලාත්ෙක 
කරන මතක් මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ එෙ මසේවාව භාවිත කිරීෙට දිගට ෙ අදාළ මේ. මෙෙ 
කාඩ්පත් ගිවිසුමම් පහත දැක්මවන වගන්ති මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ අවසන් වීමෙන් 

මනානැසී පවතින අතර ූර්ණ බලමයන් හා ඵලදායී මලස ඉදිරියට යනු ඇත: 2, 5(a) සහ 

9 වගන්ති. මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ අවසන් කිරීෙ, අවසන් වීෙට මපර උපචිත මහෝ ලැබිය 

යුතු පාර්ශවයන්මේ අයිතිවාසිකම්, පිළියම් මහෝ බැඳීම් මකමරහි බලමනාපාන අතර 
අවසන් කිරීෙට මපර මගවන ලද ොසික ගාසේතුවක් සඳහා ඔබ හිමිකම් පාන්මන් නැත. 

e. උේලංඝෛය කිරීම  හ අත්හිටුවීම. ඔබ මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ, පරිශීලක ගිවිසුෙ මහෝ 

PCI DSS විසින් පනවා ඇති ආරක්ෂක අවශයතාවයක් උල්ලංඝනය කරන්මන් නම්, 

PayPal විසින් ඔමේ මසේවාව භාවිතය වහාෙ අත්හිටුවනු ඇත. උල්ලංඝනය කිරීම්වලට 
පිළියම් මයාදා අත්හිටුවීෙ ඉවත් කරවා ගැනීෙට ඔබ විසින් නිශේචිත නිවැරදි කිරීමම් 

ක්රියාොර්ග ගනු ලැබීෙ PayPal විසින් නියමු කරනු ලැබිය හැකි වුව ද මෙෙ කාඩ්පත් 

ගිවිසුමම් ඇති කිසිවකින් උල්ලංඝනය කිරීෙ සඳහා PayPal සතු මවනත් පිළියම් ගැනීෙ 
මනාවළක්වයි. ඊට අෙතරව, ඔබ මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ මහෝ PCI DSS උල්ලංඝනය කර 

https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=si_LK


ඇති බවට PayPal සාධාරණ මලස සැක කරන්මන් නම්, වැඩිදුර විෙර්ශනය සඳහා 

මපාමරාත්තුව ඇති ඔමේ මසේවාව භාවිතය PayPal විසින් අත්හිටුවනු ඇත. 

  

10. වංචා ආරක්ෂාව 

ඔබට වංචා ආරක්ෂා මසේවාව පිරිනො ඔබ එේවා භාවිත කිරීෙට මතෝරා ගන්මන් නම්, පහත 
දැක්මවන 3වන උපමල්ඛනමේ ඇති මකාන්මේසි ඔබ විසින් එෙ ක්රියාකාරීත්වය භාවිත කිරීෙට 
අදාළ මේ. 

  

11. විවිධ 

a. ප ේවාවල අෛාගතය. අනාගත ගෙන් ෙග සහ මසේවාවල සංවර්ධනය තීරණය කිරීමම් දී 
PayPal 

1. ූර්ණ සහ නිරමප්ක්ෂ අභිෙතය පරිදි රඳවා ගනී, 

2. සහ අඩුපාඩු නිවැරදි කළ කර නව විමශේෂාංග හඳුන්වා දිය යුතු ද 

3. යන්න තීරණය කිරීමම් දී PayPal තනි සහ නිරමප්ක්ෂ අභිෙතිය රඳවා තබා ගනී. 

4. මසේවාවල අනාගතය සැලසුම් කිරීමම් දී PayPal විසින් පරිශීලකයින්මේ 
ප්රතිමපෝෂණය සාදරමයන් පිළිගන්නා නමුත් ලැමබන කිසිදු ප්රතිමපෝෂණයකට 

අනුකූලව ක්රියා කිරීෙ අවශය මනාමේ. අපට ප්රතිමපෝෂණය ලබා දීමම් දී, ඔමේ 
ප්රතිමපෝෂණය බුේධිෙය මේපළක් මලස සැලකීමම් උනන්දුවක් මනාෙැති බව 
ප්රකාශ කිරීෙට ඔබ එකඟවන්මනහිය. 

b. වන්ි පූරණය. (i) ඕනෑෙ මතවන පාර්ශේවයක් (හවුල් ගනුමදනුකරුමවකු ඇතුළුව) 

සම්බන්ධමයන් සහ මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ, පරිශීලක ගිවිසුෙ සහ එහි ඇතුළත් කර ඇති 
ලියකියවිලි (පිළිගත හැකි භාවිත ප්රතිපත්තිය ඇතුළුව) මහෝ කිසියම් නීතියක් උල්ලංඝනය 

කිරීෙ, (ii) නැවත අය කිරීම්, නැවත මුදල් ලබා දීම්, සහ කාඩ්පත් සාංගමික දඩ ඇතුළුව 

එමහත් එයට සීො මනාවී ඔබ මසේවාවන් භාවිත කිරීෙ; (iii) ඔමේ වංචාකාරී ගනුමදනු මහෝ 
දත්ත සිදුවීම්, මහෝ (iv) කිසිදු නීතියක් උල්ලංඝනය කිරීෙ මහේතුමවන් පැන නගින ඕනෑෙ 

සෘජු අලාභයකින්, හානියකින් සහ වගකීෙකින් සහ ඕනෑෙ හිමිකම් පෑෙකින්, ඉල්ලීෙකින් 

මහෝ පිරිවැයකින් (සාධාරණ නීතිඥ ගාසේතු ඇතුළුව) අඛණ්ඩ පදනෙක් ෙත PayPal හට 

වන්දි මගවීෙට සහ PayPal හට සම්ූර්ණ පදනමින් වන්දි මගවීෙට ඔබ එකඟවන්මනහිය. 
c. ෙැවරීම,  ංපශ්ෝධෛය කිරීම  හ අතහැර දැමීම. පළමුව PayPal මවතින් ලිඛිත අවසරය 

ලබා මනාමගන ඔබට මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ පැවරිය මනාහැක. ඔබට දැනුම්දීමෙන් ඔමේ 

අවසරයකින් මතාරව PayPal විසින් මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ පැවරීෙ, නවීකරණය කිරීෙ 
මහෝ මවනත් ආකාරයකින් ොරු කරනු ලැබිය හැකිය. මදපාර්ශේවය විසින් අත්සන් කරන 
ලද ලියවිල්ලක හැර මවනත් කිසිදු පාර්ශේවයකට මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ සංමශෝධනය 
කිරීෙට මහෝ ඒ යටමත් කිසිදු අයිතිවාසිකෙක් අත්හැරීෙට මනාහැකිය. ඔබ මහෝ මවනත් 
අය විසින් සිදුකරන ලද උල්ලංඝනය කිරීෙක් සම්බන්ධමයන් අප ක්රියා කිරීෙට 
අමපාමහාසත් වීෙ පසුකාලීන මහෝ ඒ හා සොන උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධමයන් 
කටයුතු කිරීමම් අපමේ අයිතිය අත්හැරීෙක් මනාවන්මන්ය. 

d. නීතිවලට අනුකූල වීම. සාංගමික රීති ඇතුළුව අදාළ වන සියලුෙ නීති, රීති මහෝ 
මරගුලාසිවලට අනුකූල වීෙට ඔබ එකඟවන්මනහිය. 

https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=si_LK


e. ොලෛ නීතිය  හ අිකරණ බලය. මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ සිංගප්ූරුමේ නීති ෙගින් 
පාලනය මේ. පාර්ශේවයන් සිංගප්ූරුමේ උසාවිවල අනනය මනාවන අධිකරණ බලයට 
යටත් මේ. 

  

12. නිර්වචෛ 

මෙෙ වගන්තිමේ ලැයිසේතුගත කර මනාෙැති තද අකුරින් දක්වා ඇති පද පරිශීලක ගිවිසුමම් මහෝ 
ඊට ඉහළින් මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුමම් අර්ථ දක්වා ඇත. 

a. අත්ෙත් කර ගැනීපම් ආයතෛය: (a) කාඩ්පත් භාවිතමයන් කාඩ්පත් දරන්නන් විසින් මකමරන 

මගවීම් භාර ගැනීෙට; සහ (b) කාඩ්පත් ගනුමදනුවලට අදාළව වටිනාකෙක් ලැබීෙ සඳහා ඔබට 
ඉඩ සලසන මූලය ආයතනයක් මහෝ බැංකුවකි. 

b.  ක්රිය කිරීපම් ිෛය: ඉහත 1(a) වගන්තිමේ ලැයිසේතුගත කර ඇති පරිදි “ආරම්භ කිරීෙ” සඳහා 
ඔබ සියලු පියවර සම්ූර්ණ කළ දිනය. 

c. උ  ේ හර  හ ණය ෙත් පගවීම්: උසසේ හර සහ ණය පත් මගවීම් API (සම්ෙත ොර්ගගත 
අතුරුමුහුණත මලස)හි සෙන්විත ක්රියාකාරීත්වය සහ වංචා ආරක්ෂණ (විකල්ප අෙතර මසේවාවක් 

මලස) සෙන්විත වන ක්රියාකාරීත්වයයි. මෙෙ ක්රියාකාරීත්ව මපළ, විකල්ප ඇමඩෝන විමශේෂාංග 

(උදා, මයෝගය මතවන පාර්ශේව මුදල් මවාලට්ටු ඒකාබේධ කිරීෙ) ඇතුළත් විය හැකි අතර, එවැනි 
ඇමඩෝන විමශේෂාංග භාවිත කිරීෙට මපර අෙතර තුන්වන පාර්ශේව මකාන්මේසි ඔමේ පිළිගත යුතු 
ය. එවැනි අවසේථාවන්හිදී, අතිමර්ක මතවන පාර්ශේව නියෙයන් ලියාපදිංචි වන අවසේථාමේදී ඔබට 
ලබා මදනු ඇත. 

d.  ාංගමික රීති: වීසා ඇෙරිකා එක්සත් ජනපදය, යුමරෝපය, ආසියා පැසිෆික්, කැනඩාව සහ 

අමනකුත් වීසා කලාප, Mastercard International Incorporated, American Express සොගෙ 
මහෝ මවනත් අදාළ කාඩ්පත් සාංගමික විසින් වීසා කාඩ්පත් හිමියන්මේ මතාරතුරු ආරක්ෂණ 
වැඩසටහන (CISP), වීසා ගිණුම් මතාරතුරු ආරක්ෂණ වැඩසටහන (AISP), Mastercard අඩවි 

දත්ත ආරක්ෂණ වැඩසටහන සහ PCI DSS ඇතුළුව එමහත් එයට සීො මනාවී නිකුත් කරන ලද 

අදාළ බැඳීම්, රීති සහ ොර්මගෝපමේශ. වැඩිදුර මතාරතුරු පහත දැක්මවන URL මවත පිවිසීමෙන් 

මසායා ගත හැකි ය: www.visaeurope.com, 

www.visaeurope.com/en/businesses__retailers/payment_security/overview.aspx සහ 
https://www.mastercard.com/sdp. 

e. AVS: කාඩ්පත් හිමිමයකු විසින් සපයනු ලබන ලිපින දත්ත, එෙ කාඩ්පත නිකුත් කරන්නා සතු 

දත්ත මගානුව සෙග සන්සන්දනය කරන, කාඩ්පත් සාංගමික විසින් මහෝ ඒ මවනුමවන් 
ක්රියාත්ෙක වන “ලිපින සනාථ කිරීමම් පේධතිය” ෙගින් ලබා මදන මතාරතුරු. 

f. කාඩ්ෙත්  ංගමය: සොගමම් මහෝ සමූහමේ මවළඳ නාෙය රැමගන යන කාඩ්පත් සහ මගවීම් 
ජාල හරහා කාඩ්පත් ගනුමදනු පාලනය කිරීෙ සඳහා නීති රීති ප්රකාශයට පත් කරන සොගෙක් 

මහෝ මූලය ආයතන සමූහයකි. නිදසුන් අතර (අදාළ වන විට) වීසා ඇෙරිකා එක්සත් ජනපදය, වීසා 

යුමරෝපය සහ අමනකුත් වීසා කලාප; Mastercard ඉන්ටර්නැෂනල් ඉන්මකෝපමර්ටඩ්; American 

Express සොගෙ සහ ඒ හා සොන සංවිධාන මේ. 

https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=si_LK
http://www.visaeurope.com/


g. කාඩ්ෙත් දත්ත: කාඩ්පමත් ෙ සටහන් කර ඇති මතාරතුරු (මිනිසුන්ට කියවිය හැකි 

ආකාරමයන් මහෝ ඩිජිටල් ආකාරමයන්), කාඩ්පත් හිමියාමේ නෙ සහ ලිපිනය සහ කාඩ්පත් 
ගනුමදනුවක් සැකසීෙට අවශය මවනත් මතාරතුරු ඇතුළුව, කාඩ්පත් ගනුමදනුවකට අදාළ සියලුෙ 
පුේගලික මහෝ මූලය මතාරතුරු. 

h. කාඩ්ෙත් ගනුපදනුව: ණය මහෝ හරපතක්, American Express කාඩ්පතක් මහෝ මගවන්නා 
සන්තකමේ තබා ගැනීෙට අදහසේ කරන මභෞතික දත්ත රැමගන යන අයිතෙයක් භාවිත කරමින් 
මවනත් මගවීම් ක්රෙයක් භාවිතමයන් කළ මගවීෙක්. මෙෙ මසේවාව සහාය දක්වන්මන් ඇතැම් 
කාඩ්පත් ගනුමදනු සඳහා පෙණි; වැඩිදුර මතාරතුරු සඳහා PayPal මවේ අඩවිය බලන්න. 

i. CVV2 දත්ත: කාඩ්පමත් පිටුපස ඇති අත්සන පුවරුමේ කාඩ්පත් අංකමේ දකුණට වන්නට 
මුද්රණය කර ඇති ඉලක්කම් තුමන් අංකය. (American Express කාඩ්පත් සඳහා, මක්තය වන්මන් 

American Express කාඩ්පමත් ඉදිරිපස ඇති කාඩ්පත් අංකයට ඉහළින් මුද්රණය කර ඇති 

එම්මබෝසේ කර මනාෙැති ඉලක්කම් හතරක අංකයකි.) CVV2 දත්ත එක් එක් ප්ලාසේටික් කාඩ්පත 
සෙග අනනය මලස සම්බන්ධ වී ඇති අතර කාඩ්පත් ගිණුම් අංකය ප්ලාසේටික් කාඩ්පත හා බේධ 
කරයි. 

j. මාසික ගා ේුව: ඉහත 2වන වගන්තියට අනුව ොසිකව මගවිය යුතු ගාසේතුව. 

k. PayPal පගවීම් පබාත්තම: වයාපාරිකමයකුමේ මවේ අඩවියකින් මගවා පිටවීමම් දී PayPal 

API තුළින් PayPal විසින් සැකසුම් කරන සහ පරිශීලකමයකුමේ PayPal ගිණුෙක් මවතින් 
ඍජුවෙ මගවීම් කරන විටක PayPal මගවීම් විකල්පයක් වන විටක 

l. “PayPal ප ේවා” මහෝ “ප ේවා” යන්මනන් අදහසේ කරන්මන් ොර්ගගත කාඩ්පත් මගවීම් මසේවා 
මහෝ මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙට අනුව හඳුනාමගන ඇති මහෝ මවනත් ආකාරයකින් ලබා දී ඇති 
දීෙනාය. එවැනි මසේවාවන් අපමේ මවේ අඩවිමේ වඩාත් මහාඳින් විසේතර කර තිබිය හැකි ය. 

m. PayPal පවේ අඩවිය: යනු www.paypal.com/sg ය. 

n. PCI DSS: මගවීම් කාඩ්පත් කර්ොන්තමේ දත්ත ආරක්ෂණ ප්රමිතිය, එනම් කාඩ්පත් 
ගනුමදනුවල දත්ත සුරක්ිතතාවය සහතික කිරීෙ සඳහා කාඩ්පත් සාංගමික විසින් නියෙ කරනු 

ලබන පිරිවිතර. PCI DSS හි පිටපතක් https://www.pcisecuritystandards.org මවතින් 
ොර්ගගතව ලබා ගත හැකිය. 

o. පුෛරාවර්තෛ බිේ කිරීම යනු ඔමේ ගනුමදනුකරුමේ කැෙැත්ත ඇතිව, PayPal මවේ අඩවිමේ 
වඩාත් විසේතරාත්ෙකව විසේතර කර ඇති පරිදි නිශේචිත කාල පරාසයන් සහ සංඛයාතවල දී 
පුනරාවර්තනය වන මගවීම් සැකසීෙට ඔබට ඉඩ සලසන විකල්ප විමශේෂාංගයකි. 

p. පුෛරාවර්තෛ පගවීම් යනු ඔමේ ගනුමදනුකරුමේ කැෙැත්ත ඇතිව, PayPal මවේ අඩවිමේ 
වඩාත් විසේතරාත්ෙකව විසේතර කර ඇති පරිදි නිශේචිත කාල පරාසයන් සහ වාරවලදී 
පුනරාවර්තනය වන මගවීම් සැකසීෙට ඔබට ඉඩ සලසන විකල්ප විමශේෂාංගයකි. 

q. හවුේ ොරිපභෝගිකයා: PayPal ගිණුෙක් ද හිමි ඔමේ පාරිමභෝගිකයා ද වන අමයක්. 

r. ෙරිශීලක ගිවිසුම: PayPal ගිණුෙක් විවෘත කිරීෙ සඳහා අවශය වන ොර්ගගත ලියාපදිංචි කිරීමම් 
ක්රියාවලිමේ මකාටසක් මලස ඔබ PayPal සෙග ඇති කරගත් කලින් කලට සංමශෝධනය විය හැකි 

http://www.paypal.com/sg
https://www.pcisecuritystandards.org/


ොර්ගගත ගිවිසුෙ. වර්තොන පරිශීලක ගිවිසුෙ PayPal මවේ අඩවිමේ සෑෙ පිටුවකෙ පාමහේ ඇති 

පාදකමේ සබැඳියක් හරහා මසායා ගත හැකිය. PayPal මවේ අඩවිමේ ද ලැයිසේතුගත කර ඇති 
ඇතැම් ප්රතිපත්ති, විමශේෂමයන් පිළිගත හැකි පරිශීලන ප්රතිපත්තිය සහ රහසයතා ප්රතිපත්තිය ඊට 
ඇතුළත්ය. 

  

උෙපේඛෛය 1 – දත්ත ආරක්ෂණ අවශ්යතා 

දත්ත ආරක්ෂණ අවශ්යතා 

  

1. පවපළන්දාපේ ආරක්ෂක පක්ත බැඳීම් 

a. PayPal මහෝ අත්පත් කර ගැනීමම් ආයතනය විසින් වයාපාරිකයාට නිකුත් කරනු 

ලබන ඕනෑෙ සහ සියලු ෙ ID, මුරපද මහෝ මවනත් ආරක්ෂක මක්තවල 
(සාමූහිකව “ආරක්ෂක මක්ත”) ප්රොණවත් ආරක්ෂාව සහ පාලනය පවත්වා 
ගැනීෙට සම්ූර්ණමයන් ෙ වගකිව යුතු බව වයාපාරිකයා පිළිමගන එකඟ මේ. 

b. වයාපාරිකයාට අදාළ ඕනෑෙ මසේවාවක් භාවිත කිරීෙට සාධාරණ මලස අවශය විය 
හැකි පරිදි ඉඩ දීෙ සහ එවැනි පුේගලයින් මෙෙ උපමල්ඛනමේ දක්වා ඇති 

විධිවිධානවලට මහෝ PayPal මහෝ අත්පත් කර ගැනීමම් ආයතනය විසින් 
වයාපාරිකයාට ලබා දී ඇති මවනත් ආරක්ෂක උපමදසේ (අවසේථාව විය හැකි පරිදි) 
සෙග අනුකූලව කටයුතු කිරීෙ සහතික කිරීෙ සඳහා වයාපාරිකයාමේ ආරක්ෂක 
මක්ත, වයාපාරිකයාමේ මසේවකයන්ට, නිමයෝජිතයින්ට මහෝ 
මකාන්ත්රාත්කරුවන්ට පෙණක් භාවිත කිරීෙට සහ පිවිසීෙට හැකිවන පරිදි සීො 
කිරීෙට වයාපාරිකයා එකඟ මවයි. 

2. දත්ත ආරක්ෂණ අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල වීම  ඳහා වයාොරිකයාපේ බැඳීම් 

a. වයාපාරිකයා තෙ මවේ අඩවිමේ දත්ත සුරක්ිත කිරීෙ සඳහා මහෝ එහි 
සන්තකමේ මහෝ පාලනය තුළ සම්ූර්ණමයන් ෙ වගකිව යුතු බව පිළිමගන 
එකඟ මේ. 

b. තෙ ගනුමදනුකරුවන්මේ පුේගලික හඳුනාගත හැකි මතාරතුරු සැකසීෙ සහ 
වයාපාරිමක් මවේ අඩවිමේ දත්ත එක්රැසේ කිරීෙ, ආරක්ෂාව සහ මබදා හැරීෙ 
සම්බන්ධමයන් පහත සඳහන් මේ කිරීෙට වයාපාරිකයා එකඟ මේ:  

i. අදාළ වන සියලු ෙ නීති සහ මරගුලාසිවලට අනුකූල වීෙ; 

ii. සංගම් රීති සෙග අනුකූල වීෙ; 

iii. මගවීම් කාඩ්පත් කර්ොන්තමේ දත්ත ආරක්ෂණ ප්රමිති (PCI DSS), 

මගවීම් අයදුම්පත් දත්ත ආරක්ෂණ ප්රමිති (PA DSS) සහ ඕනෑෙ කාඩ්පත් 
සංගම් දත්ත ආරක්ෂණ අවශයතා ඇතුළුව එයට සීො මනාවී අදාළ මේ:  

a. දත්ත ආරක්ෂා කිරීෙ සඳහා ෆයර්මවෝල් විනයාසය සේථාපනය කර 

පවත්වාමගන යාෙ; 

b. පේධති මුරපද සහ මවනත් ආරක්ෂක පරාමිතීන් සඳහා 

විකුණුම්කරු විසින් සපයන ලද මපරනිමි භාවිතා මනාකිරීෙ; 

c. ගබඩා කළ දත්ත ආරක්ෂා කිරීෙ; 

d. මපාදු ජාල හරහා කාඩ්පත් හිමියන්මේ දත්ත සහ සංමේදී 

මතාරතුරු සම්මේෂණය කිරීෙ සංමක්තනය කිරීෙ; 



e. ප්රති ධවරසේ ෙෘදුකාංග භාවිතා කිරීෙ සහ නිතිපතා යාවත්කාලීන 

කිරීෙ; 

f. ආරක්ිත පේධති සහ මයදුම් සංවර්ධනය කිරීෙ සහ 
පවත්වාමගන යාෙ 

g. දැන ගත යුතු වයාපාර අවශයතා අනුව දත්තවලට ප්රමේශ වීෙ සීො 
කිරීෙ; 

h. පරිගණක ප්රමේශය ඇති සෑෙ පුේගලමයකුට ෙ අනනය ID එකක් 

පැවරීෙ; 

i. කාඩ්පත් හිමියන්මේ දත්තවලට මභෞතික ප්රමේශය සීො කිරීෙ; 

j. ජාල සම්පත් සහ කාඩ්පත් හිමියන්මේ දත්ත මවත ඇති සියලු ෙ 

ප්රමේශයන් නිරීක්ෂණය කිරීෙ සහ අධීක්ෂණය කිරීෙ; 

k. ආරක්ෂක පේධති සහ ක්රියා පටිපාටි නිතිපතා පරීක්ෂා කිරීෙ; හා 

l. මතාරතුරු ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්රතිපත්තියක් පවත්වාමගන යාෙ. 

iv. PayPal හි ඉල්ලීෙ පරිදි, මවමළන්දා විසින් PCI DSS සෙග අනුකූල වන 
බවට PayPal තෘප්තිෙත් වන සාක්ි PayPal මවත ලබා දිය යුතු යි. මෙෙ 

කාඩ්පත් ගිවිසුමම් මහෝ PayPal සපයන මසේවාවක මතවන පාර්ශේවීය 

“සුදුසුකම් ලත් ආරක්ෂක තක්මසේරුකරුමවකු” ඔසේමසේ PCI DSS මවත 
වයාපාරිකයා විසින් අනුකූල වීෙ සහ එවැනි අනුකූලතා මසේවා මෙෙ 
කාඩ්පත් ගිවිසුමම් විෂය පථය යටමත් ලබා දී මනාෙැති බවට 

වයාපාරිකයා පිළිමගන එකඟ මේ. වයාපාරිකයා PCI DSS සෙග 
අනුකූලව සිය මවේ අඩවිය සහ මවනත් පේධති සැලසුම් කිරීෙ, නඩත්තු 

කිරීෙ සහ ක්රියාත්ෙක කිරීෙ කළ යුතුයි. PCI DSS සෙග අනුකූල වීෙ 

සඳහා ඔබ විසින් දරනු ලබන කිසිදු පිරිවැයකට PayPal වගකිව යුතු 
මනාමේ. වයාපාරිකයා සේවකීය වියදමින් සුදුසුකම් ලත් ආරක්ෂක 

තක්මසේරුකරුමවකුමගන් මහෝ මවනත් ආකාරයකින් PayPal හි තෘප්තිය 

සඳහා සේවාධීනව කටයුතු කිරීෙට එකඟ මේ. PayPal හි ඉල්ලීෙ පරිදි වැඩ 
කරන දින 10ක් තුළ වයාපාරිකයා ආරක්ෂක විගණනයක් ආරම්භ 
මනාකරන්මන් නම්, PayPal විසින් වයාපාරිකයාමේ වියදමින් එවැනි 
විගණනයක් කළ හැකිය. වංචාවක් මහෝ අනීතික ක්රියාවක් සිදු වී ඇතැයි 

විශේවාස කිරීෙට PayPal මවත මහේතු තිමේ නම් සහ වංචාව සහ මවනත් 
අනීතික ක්රියා එකී හවුල් ගනුමදනුකරුවන්මේ PayPal ගිණුම්වලට 

බලපානු ඇතැයි PayPal සාධාරණ මලස විශේවාස කරන්මන් නම්, PayPal 

විසින් හවුල් පාරිමභෝගිකයින්ට උපමදසේ මදනු ලැබිය හැක. 

v. වයාපාරිකයා වාර්ිකව වීසා සහ/මහෝ MasterCard/Maestro ගනුමදනු 
මිලියන හයක් ක්රියාවට නංවන්මන් නම් එය සුදුසුකම් ලත් ආරක්ෂක 
තක්මසේරුකරුමවකු විසින් සම්ූර්ණ කළ යුතු වයාපාරිකයාමේ 
මවේඅඩවිමයන් ප්රමේශ විය හැකි කවුළු විනිවිද මනායන සේකෑන් කිරීෙක් 

සහ අඩවිමයහි විගණනය කිරීෙක් (PayPal මහෝ මවමළන්දාට අත්පත් 
කර ගැනීමම් ආයතනය විසින් දැනුම් දී ඇති පරිදි වයාපාරිකයාමේ 
වාර්ික ගනුමදනුවල පරිොව අනුව කාර්තුෙය මහෝ වාර්ිකව) කරන්න. 
 

වීසා සහ MasterCard සුදුසුකම් ලත් ආරක්ෂක තක්මසේරුකරුවන්මේ 
විසේතර සඳහා 

පිවිමසන්න: http://www.mastercard.com/us/sdp/serviceprovider

s/compliant_serviceprovider.html මහෝ https://www.pcisecurity

standards.org/pdfs/pci_qsa_list.pdf. 

http://www.mastercard.com/us/sdp/serviceproviders/compliant_serviceprovider.html
http://www.mastercard.com/us/sdp/serviceproviders/compliant_serviceprovider.html
https://www.pcisecuritystandards.org/pdfs/pci_qsa_list.pdf
https://www.pcisecuritystandards.org/pdfs/pci_qsa_list.pdf


vi. 3(b)(i) සහ 3(b)(ii) යන උප මේදවල සඳහන් කර ඇති නීති, මරගුලාසි, 
රීති සහ ොර්මගෝපමේශයන්ට අනුකූල වන සහ ෙනා වයාපාර පරිචයන්ට 
අනුකූල වන මවළඳ මවේ අඩවිමේ රහසයතා ප්රතිපත්තියක් පැහැදිලිව පළ 

කරන්න; 

vii. කාඩ්පත් හිමියන්මේ දත්තවලට ප්රමේශය ඇති ඕනෑෙ මවේ සත්කාරක 

මසේවාවක්, ේවාරයක්, සාප්පු කරත්තයක් මහෝ මවනත් මතවන පාර්ශේවීය 

සැපයුම්කරුමවකු ඇතුළුව, ඕනෑෙ නිමයෝජිතමයකු PayPal මවත දන්වා 

එකී නිමයෝජිතයා PCI DSS සහ දත්ත එක්රැසේ කිරීෙ, ආරක්ෂාව සහ 
මබදා හැරීෙ සහ පුේගලික මතාරතුරු සැකසීෙ සෙග සම්බන්ධ පවත්නා 
සියලු ෙ නීතිෙය බැඳීම් සෙග අනුකූල බව සහතික කරන්න. මෙෙ උප 
මේදය යටමත් එවැනි මතවන පාර්ශේවීය බැඳීම් උල්ලංඝනය කිරීෙක 

ප්රතිඵලයක් මලස PayPal මවත කරන ලද සහ ඉන් පාඩු ලබන සියලු ෙ 

අලාභහානි, පාඩු, පිරිවැය, වියදම් සහ/මහෝ හිමිකම් පෑම් සඳහා 

වයාපාරිකයා PayPal මවත බැඳී සිටිනු ඇත; 

viii. මෙෙ 3 වන මේදයට වයාපාරිකයාමේ අනුකූලතාවය සහතික කිරීෙ සඳහා 

PayPal හට අවශය පරිදි සියලු මතාරතුරු මහෝ වාර්තා මවත PayPal හට 

ප්රමේශය ලබා දීෙ; සහ 

ix. වයාපාරිකයා මසේවාවන් මවත ප්රමේශ වීෙ සහ/මහෝ ඒවා භාවිතා කිරීෙ 
සම්බන්ධව මවමළන්දාමේ වාර්තා මහෝ පේධතියට ඇති ඕනෑෙ ආරක්ෂක 

උල්ලංඝනයක් ගැන වහාෙ PayPal මවත දන්වන්න. 

c. ඕනෑෙ කාඩ්පත් හිමිමයකුමේ ඕනෑෙ පුේගලික හැඳුනුම් අංක දත්තයක්, AVS 

(ලිපින සතයාපන මසේවාව) දත්තයක් මහෝ කාඩ්පත් වලංගු කිරීමම් මක්ත 
(නිදසුනක් මලස, මබාමහෝ කාඩ්පත්වල අත්සන පුවරුමේ මුද්රණය කර ඇති 

ඉලක්කම් තුමන් අංක සහ American Express කාඩ්පමතහි ඉදිරිපස මුද්රණය කර 
ඇති ඉලක්කම් හතමර් මක්තය) මහෝ ඕනෑෙ කාඩ්පත් හිමිමයකුමේ මවනත් 
ඕනෑෙ මගවීම් ක්රෙයක් පිළිබඳ මතාරතුරු (විදුත්, වාචිකව, ෆැක්සේ, දෘඪ පිටපත් 
මහෝ මවනත් ආකාරයකින් ලැබුණ ද) ගබඩා මනාකිරීෙට වයාපාරිකයා එකඟ වන 
අතර සහ අදාළ සංගම් රීතිය මහෝ ෙග මපන්වීෙ උල්ලංඝනය කිරීෙ සෙග 
සම්බන්ධ ඕනෑෙ දඩයකට යටත් වනු ඇත. 

d. වයාපාරිකයාට අදාළව කාඩ්පත් හිමියන්මේ දත්ත උල්ලංඝනය කිරීෙක් මහෝ 
අනතුමර් මහළීෙක් ඇති බවට PayPal මවත නිමේදනයක් ලැමබන්මන් නම්, 

වයාපාරිකයාමේ පේධති, පාලන සහ පහසුකම් පිළිබඳ ආරක්ෂක සොමලෝචනයක් 

පැවැත්වීෙ සහ PayPal සහ කාඩ්පත් සංගම් මවත වාර්තාවක් නිකුත් කිරීෙ සඳහා 
කාඩ්පත් සංගම් විසින් සහතික කරන ලද මතවන පාර්ශේවීය අධිකරණ 
විගණකවරමයකුට තො ඉඩ මදනු ඇති බවට වයාපාරිකයා පිළිමගන එකඟ මේ. 

PayPal විසින් ඉල්ලීෙක් කිරීමෙන් පසු එවැනි ක්රියාවලියක් ආරම්භ කිරීෙට 

වයාපාරිකයා අමපාමහාසත් වුවමහාත්, වයාපාරිකයාමේ වියදමින් එවැනි 
ක්රියාොර්ගයක් ගැනීෙට වයාපාරිකයා PayPal හට බලය පවරයි. 

e. මෙෙ 3වන මේදමේ දක්වා ඇති ඕනෑෙ විධිවිධානයක් උල්ලංඝනය කිරීෙට වීෙ 

මහෝ උල්ලංඝනය කිරීෙ පිළිබඳ වයාපාරිකයාමේ දැනුම්දීෙ ෙත PayPal විසින් 
ඕනෑෙ මසේවයක් මවත වයාපාරිකයාමේ ප්රමේශය මහෝ භාවිතය වහාෙ අත්හිටුවිය 
හැකිය. 

f. කිනම් මහෝ නිෂේපාදනයක් මවත ඔබට ඇති ප්රමේශය මහෝ ඔබ විසින් එය භාවිතා 

කරනු ලැබීෙ PayPal විසින් අත් හිටුවන්මන් නම්, උල්ලංඝනය කිරීෙ නිවැරදි 
කිරීෙ සඳහා සාධාරණ මලස ගණනය කරනු ලැබූ පියවර ද ඇතුළුව 

වයාපාරිකයාව අත්හිටුවනු ලැබීෙට PayPal ගනු ලබන ක්රියාොර්ගවල පදනෙ 



PayPal විසින් වයාපාරිකයා මවත ඉදිරිපත් කරන නිමේදනයක් ෙගින් 
වයාපාරිකයාට දැනුම් මදයි. වයාපාරිකයා විසින් අදාළ උල්ලංඝන(ය)(වල)ට 

පිළියම් මයාදා ඇති බවට PayPal සෑහීෙකට පත් වන මතක්, කිනම් මහෝ 
මසේවයක් මවත ඔබට ඇති ප්රමේශය මහෝ ඔබ විසින් එය භාවිත කරනු ලැබීෙ 
PayPal විසින් අත්හිටුවනු ලැබීෙ බලාත්ෙකව පවතිනු ඇත. 

3. දත්ත සුරක්ිතව තබා ගැනීමට PayPal  ු බැඳීම් 

වයාපාරිකයා විසින් PayPal මවත ඉදිරිපත් කරන ගනුමදනුකරුවන්මේ පුේගලික දත්ත 

සැකසීමම් දී, PayPal, සෑෙ විට ෙ, එවැනි පුේගලික දත්ත ගබඩා කිරීෙ, සම්මේෂණය කිරීෙ 
මහෝ මවනත් ඕනෑෙ සැකසුම් සම්බන්ධමයන් භාවිතා කරන ආරක්ෂක පියවරයන් සහතික 
කරනු ඇත: 

a. අදාළ වන සියලු ෙ නීති සහ මරගුලාසිවලට අනුකූල වීෙ; සහ 

b. මූලය ආයතනවල භාවිතය සඳහා සුදුසු පරිදි කර්ොන්ත ප්රමිතිය මහෝ වඩා මහාඳ 
ගුප්ත මක්තන සහ ආරක්ෂක ක්රෙ භාවිතා කිරීෙ. 

4. වයාොරිකයා කාඩ්ෙත් හිමියන්පේ පතාරුරු භාවිතා කිරීම 

a. කාඩ්පත් ගනුමදනු සඳහා බලය පැවරීෙ, සම්ූර්ණ කිරීෙ සහ නිරවුල් කිරීෙ සහ 

ඕනෑෙ අය කිරීෙක් මහෝ ආපසු හැරවීමම් ආරවුලක්, නැවත ලබා ගැනීමම් 
ඉල්ලීෙක් මහෝ කාඩ්පත් ගනුමදනුවක් සම්බන්ධ සොන ගැටලු විසඳීෙ යන 

කාරණා සඳහා ඇතුළුව, කාඩ්පත් ගනුමදනුවක් සම්බන්ධමයන් ලබා ගත් ඕනෑෙ 

කාඩ්පත් හිමියන්මේ මතාරතුරක් (කාඩ්පත් හිමියන්මේ නම්, ලිපිනයන් සහ 

කාඩ්පත් ගිණුම් අංක ඇතුළුව) පෙණක් භාවිතා කිරීෙට, අනාවරණය කිරීෙට මහෝ 
සැකසීෙට වයාපාරිකයා එකඟ මේ. වයාපාරිකයාට මෙෙ මේදමේ දක්වා ඇති 
ආකාරයට වඩා මවනසේ ආකාරයකින් කාඩ්පත් හිමියන්මේ මතාරතුරු සැකසීෙට 
හැකි වන්මන් වයාපාරිකයා විසින් PayPal සහ අදාළ එක් එක් කාඩ්පත් සංගෙය, 

කාඩ්පත් නිකුත් කරන බැංකුව සහ කාඩ්පත් හිමියාමගන් ූර්ව ලිඛිත අවසරය 
ලබා ගන්මන් නම් මහෝ මවනත් ආකාරයකින් අධිකරණ නිමයෝගයකට අනුකූලව 
මහෝ මවනත් ආකාරයකින් නීතිය ෙගින් අවශය වුවමහාත් පෙණි. 

b. වයාපාරිකයා එකඟ වන්මන්:  

1. කාඩ්පත් හිමිකරුවන්මේ ගිණුම් අංක හා කාඩ්පත් මුද්රණ විලාසෙ 
ඇතුළත් සියලු වාර්තා සඳහා ප්රොණවත් පාලනයක් පිහිටුවා පවත්වාමගන 

යාෙ, ඒවා මවත ප්රමේශය සීො කිරීෙ හා ඉවත් කිරීෙට පළමුව ඒවා 

කියවිය මනාහැකි බවට හැරවීෙට; 

2. දත්ත සමුදායක් තුළ මහෝ මවනත් ආකාරයකින් කාඩ්පත් ගනුමදනුවක් 
සම්බන්ධමයන් ලබා ගත් කාඩ්පත් හිමියන්මේ මතාරතුරු විකිණීෙ මහෝ 

මබදා හැරීෙ මනාකිරීෙට (කාඩ්පත් හිමියන්මේ නම්, ලිපිනයන් සහ 

කාඩ්පත් ගිණුම් අංක ඇතුළුව); 
3. ගනුමදනුවක් අනුෙත කිරීමෙන් පසු චුම්බක තීරු දත්ත මහෝ කාඩ්පත් 

හිමියන්මේ දත්ත (ෆැක්සේ ඇතුළුව) රඳවා තබා ගැනීෙ මහෝ ගබඩා 

මනාකිරීෙ; සහ 

4. ගනුමදනුවකට බලය පවරනු ලැබීමෙන් පසු, PayPalහි විමශේිත ඉල්ලීෙ 
යටමත් විනා (වයාපාරිකයා විසින් අනුකූල වීෙට එකඟ වන එවැනි 
ඉල්ලීෙක් ෙත) කාඩ්පත් හිමිමයකුමේ ඉමලක්මරානිකව ඡායාරූපයට 
නැඟූ කිසිදු අත්සනක් ප්රතිනිෂේපාදනය මනාකිරීෙ. 



c. අසාර්ථක වයාපාරයක වත්කෙක් මලස කාඩ්පත් හිමියන්මේ ගිණුම් අංක, 
පුේගලික මතාරතුරු මහෝ මවනත් කාඩ්පත් සාංගමික ගනුමදනු මතාරතුරු අඩංගු 
දත්ත සමුදායන් මතවන පාර්ශේවයකට විකිණීෙ මහෝ අනාවරණය කිරීෙ සාංගමික 

රීති ෙගින් තහනම් කර ඇති බව වයාපාරිකයා පිළිගනී. එවැනි අවසේථාවන්හි දී, 
ගනුමදනු මතාරතුරු අත්පත් කර ගැනීමම් ආයතනයට ආපසු ලබා දීෙට මහෝ 
මෙෙ දත්ත විනාශ කිරීෙ පිළිබඳ පිළිගත හැකි සාක්ි සැපයීෙට වයාපාරිකයා 
එකඟ මේ. 

d. කාඩ්පත් හිමියන්මේ දත්ත සැකසීමම් මහෝ ගබඩා කිරීමම් මයදී සිටින ඕනෑෙ 

මතවන පාර්ශේවීය සකසනයක්, සත්කාරක මසේවාවක් මහෝ මවමළන්මදකුමේ 
මවනත් නිමයෝජිතමයකු විසින් මෙෙ මේදයට අනුකූල වීෙ සඳහා මවමළන්දා 
වගකිය යුතු වන අතර එකී වගකීෙ දැරීෙට මවමළන්දා එකඟ මේ. ඕනෑෙ මතවන 

පාර්ශේවීය සකසනයක්, සත්කාරක මසේවාවක් මහෝ මවනත් නිමයෝජිතමයකු විසින් 
සම්බන්ධ කරන ඕනෑෙ මතවන පාර්ශේවයක් ගැන ඔවුන් සම්බන්ධ කර ගැනීෙට 

මපර PayPal මවත ලිඛිතව දැනුම් දීෙට වයාපාරිකයා එකඟ වන අතර ඕනෑෙ 
අනවසර පුේගලයකු විසින් ගනුමදනු දත්ත සඳහා ප්රමේශ වීෙක් සිදු වුවමහාත් ඒ 

බව ද PayPal මවත ලිඛිතව දැනුම් මදනු ඇත. 

e. වයාපාරිකයා කාඩ්පත් හිමියාමේ ප්රකාශිත කැෙැත්ත ලබා මගන වාර්තා කරන්මන් 
නම් විනා:  

1. වයාපාරිකයා විසින් කිසිදු කාඩ්පත් දත්තයක් රඳවා තබා ගැනීෙ, 

නිරීක්ෂණය, අධීක්ෂණය කිරීෙ මහෝ ගබඩා කිරීෙ මහෝ කාඩ්පත් දත්ත 
ලබා දුන් නිශේචිත ගනුමදනුමේ විෂය පථමයන් ඔේබට කාඩ්පත් දත්ත 
භාවිතා කිරීෙ මනාකළ යුතු ය 

2. වයාපාරිකයා සිය කාඩ්පත් දත්ත පිළිබඳ බලය පැවරීමම් තීරණයක් ලැබී 

පැය 24ක් ඇතුළත, වයාපාරිකයා විසින් සිය පේධති හා ඔහු සිය කාඩ්පත් 
දත්ත ගබඩා කරන අමනකුත් සියලුෙ සේථානවලින් සියලුෙ කාඩ්පත් දත්ත 
සම්ූර්ණමයන්ෙ ඉවත් කළ යුතුය. 

f. කාඩ්පත් හිමියාමේ කැෙැත්ත ඇතිව, වයාපාරිකයා කාඩ්පත් දත්ත රඳවා ගන්මන් 

නම්, එය කළ හැක්මක් මගවීම් ගනුමදනු සැකසීෙ සඳහා කාඩ්පත් දත්ත අවශය 
වන ප්රොණයට පෙණි. වයාපාරිකයා කිසි විමටකත් තෙ වයාපාරමේ විකුණුම්වල 
මකාටසක් මලස මහෝ, රඳවා ගත් කාඩ්පත් දත්ත කිසිමවකුට ලබා මනාදිය යුතු යි. 

එපෙණක් මනාව, ඊට පටහැනිව කුෙක් සිදු වුවත්, කාඩ්පත් හිමියාමේ කැෙැත්ත 

ඇතුව වුව ද, වයාපාරිකයා විසින් කිසි විමටකත් CVV2 දත්ත රඳවා තබා ගැනීෙ 
මහෝ අනාවරණය කිරීෙ මනාකළ යුතු යි. 

5. වයාොරිකයා තාක්ෂණික ප ේවා  ැෙයුම්කරුපවකු භාවිතා කිරීම 

a. වයාපාරිකයා විසින් අපමේ ප්රකාශිත ලිඛිත කැෙැත්ත ඇතුව මෙෙ උපමල්ඛනමේ 
දක්වා ඇති යම් යම් මවමළඳ වගකීම් ඉටු කිරීෙ සඳහා මතවැනි පාර්ශේවයන් මයාදා 
ගත හැකි අතර එකී කැෙැත්මතහි වයාපාරිකයා විසින් එබඳු පුේගලයකු (එවැනි 
සෑෙ පාර්ශේවයක්ෙ “තාක්ෂණික මසේවා සැපයුම්කරුවකු” මලස හැඳින්මේ) භාවිතා 
කිරීෙ සම්බන්ධ මකාන්මේසි ඇතුළත් විය හැක. කැෙැත්ත සඳහා සුදුසුකම් 

ලැබීෙට, එක් එක් තාක්ෂණික මසේවා සැපයුම්කරු (මවනත් මේ අතර) අදාළ 
කාඩ්පත් සංගෙමේ ලියාපදිංචි විය යුතු යි. 

b. කාර්මික මසේවා සැපයුම්කරුමවකු භාවිතා කිරීෙට වයාපාරිකයාට අවසර දී 

ඇත්නම්, කාඩ්පත් හිමියන්මේ දත්ත PayPal මවත ගබඩා කිරීෙ, සැකසීෙ මහෝ 
සම්මේෂණය කිරීෙ සඳහා ඒවා අදාළ වන බැවින් මෙෙ උපමල්ඛනමේ දක්වා ඇති 
පරිදි දත්ත සහ මතාරතුරු සුරක්ිතතාවයට අදාළ විධිවිධානවලට තාක්ෂණික 



මසේවා සැපයුම්කරු අනුකූල වන බවට (PCI DSS අවශයතා ඇතුළුව, සීොවකින් 
මතාරව) වයාපාරිකයා එකඟ වන අතර ඊට ඉඩ සලසා මදනු ඇත. 

c. තාක්ෂණික මසේවා සැපයුම්කරුමවකු පත් කිරීෙට මපර මහෝ වයාපාරිකයා එකඟ 
වන්මන්:  

1. එවැනි ක්රියාකාරකම්වල ආකාරය මහෝ කාලසීොව මනාසලකා 

වයාපාරිකයා මවනුමවන් කාඩ්පත් හිමියන්මේ දත්ත සැකසීෙ, ගබඩා 
කිරීෙ මහෝ සම්මේෂණය කිරීමෙහි නිරත වී සිටින මහෝ නිරත වීෙට 
මයෝජනා කරන තාක්ෂණික මසේවා සැපයුම්කරුමේ මතාරතුරු ලිඛිතව 

PayPal මවත දැනුම්දීෙ; 

2. තාක්ෂණික මසේවා සැපයුම්කරු අදාළ කාඩ්පත් සංගෙමේ ලියාපදිංචි වී 

ඇති බවට PayPal මවත සතුටුදායක සාක්ි සැපයීෙ; 

3. කාර්මික මසේවා සැපයුම්කරුමේ මසේවාවන්, දෘඪාංග මහෝ ෙෘදුකාංග 
සම්බන්ධමයන් අදාළ වන ඕනෑෙ අවශයතාවයකට අනුකූල වීෙ සහ 
තාක්ෂණික මසේවා සැපයුම්කරු හරහා දත්ත සම්මේෂණය කිරීෙ සඳහා 

අවශය ඕනෑෙ අවසන් පරිශීලකමයකුමේ කැෙැත්ත ලබා ගැනීෙ ඇතුළුව, 

තාක්ෂණික මසේවා සැපයුම්කරුමේ ඕනෑෙ අවශයතාවයකට අනුකූල වීෙ; 
සහ 

4. PayPalහි අභිෙතිය පරිදි, අදාළ තාක්ෂණික මසේවා සැපයුම්කරු සෙග 

මවමළන්දා ලියාපදිංචි කිරීෙට PayPal හට අවසර සැපයීෙ (අවශය පරිදි). 

d. කාර්මික මසේවා සැපයුම්කරු සෙග ඇති සම්බන්ධතාවය සහ තාක්ෂණික මසේවා 
සැපයුම්කරු මවත සම්මේෂණය කරන ලද මහෝ ලබා ගත හැකි ඕනෑෙ දත්තයක් 
සඳහා තො සම්ූර්ණමයන් ෙ වගකිව යුතු බවට වයාපාරිකයා එකඟ මේ. මෙෙ 

5වන මේදමේ දක්වා ඇති විධිවිධානවලට අනුකූල වීෙට වයාපාරිකයා අසෙත් වීෙ, 
මහෝ තාක්ෂණික මසේවා සැපයුම්කරු මහෝ ේවාර මප්රාමසසරයක් ලියාපදිංචි 
කිරීෙට සහ/මහෝ අදාළ දත්ත ආරක්ෂණ අවශයතාවයන්ට අනුකූලව කටයුතු 
කිරීෙට අමපාමහාසත් වීෙ නිසා වයාපාරිකයාට දඩ මහෝ දඬුවම් ලැබිය හැකි ය. 

මෙෙ 5වන මේදමේ විධිවිධාන කඩ කරන වයාපාරිකයන්ට එමරහිව PayPal 
විසින් මෙෙ කාඩ්පත් ගිවිසුෙ වහාෙ අවසන් කළ හැකිය. 

  

උෙපේඛෛය 2 - බැංකු ගිවිසුම් 

බැංකු ගිවිසුම් 

 

කාඩ්පත් ගනුමදනු සැකසීෙ සඳහා PayPal මතවන පාර්ශේවයන්මේ මසේවාවන් භාවිත කරයි. අදාළ 

කාඩ්පත් ගිවිසුම් https://www.paypal.com/al/webapps/mpp/ua/ceagreement-

full?locale.x=en_AL හි ඇත (PayPal මගවීම් කාඩ්පත් අරමුදල් සැකසුම් මසේවා සඳහා වාණිජය 
අසේිත්ව ගිවිසුෙ හි දී පිහිටා ඇත). 

  

උෙපේඛෛය 3 – වංචා ආරක්ෂණ නියමයන් 

වංචා ආරක්ෂා ක්රියාකාරීත්වපේ ෙරිශීලෛ නියම 



1. වංචා ආරක්ෂාව ක්රියා කරෛ ආකාරය 

1. වංචා ආරක්ෂාමේ දී ඔබ අනුගෙනය කරන සැකසුම් ෙත පදනම්ව වංචනික විය 
හැකි ගනුමදනු අනාවරණය කර ගැනීෙට ඔබට උපකාරී වන වංචනික ගනුමදනු 
කළෙනාකරණ මෙවලෙක් මලස වංචා ආරක්ෂාව ඔබට ලබා දී ඇත. මෙෙ 
මෙවලෙ ඔබට මපරහන් රීතී, එනම්, වියුක්ත නිර්ණායක ෙත පදනම්ව ඔබ 
මවනුමවන් මෙවලෙ ෙගින් ප්රතික්මෂේප කරනු ලැබිය යුත්මත් කවර ගනුමදනු ද 
යන්න පිළිබඳ අපට උපමදසේ සැපයීෙ සඳහා වන රීති සැකසීෙට ඉඩ සලසයි. වංචා 

ආරක්ෂාව භාවිතා කිරීෙට, වංචා ආරක්ෂාව සක්රියව ක්රියාත්ෙක කිරීෙ සඳහා ඔබ 
අපමේ උපමදසේ අනුගෙනය කළ යුතු යි. 

2. ඔමේ වයාපාරයට සුදුසු විය හැකි වංචා ආරක්ෂක මපරහන් සහ සැකසුම් මොනවා 
ද යන්න පිළිබඳ ඉඟි අප විසින් සපයනු ලැබීෙට ඉඩ ඇත. මෙෙ මයෝජනා ඔමේ 
අතීත ගනුමදනු ඉතිහාසය සැලකිල්ලට ගනී. 

3. ඉහත කරුණු මනාතකා, ඔබ වංචා ආරක්ෂාව භාවිත කරන්මන් නම් අවසාන 
මපරහන් රීති තීරණය කිරීෙ සහ සැකසීෙ ඔමේ වගකීෙයි. 

2. වගකීමක්  හ වගකීම සීමා කිරීමක් ෛැත  
1. වංචා ආරක්ෂණ මදෝෂ රහිත බව මහෝ එය වංචනික විය හැකි ගනුමදනු 

ක්රියාකාරකම් හඳුනා ගන්නා බවට අපි නිමයෝජනය කිරීෙ මහෝ වගකීෙ දැරීෙ 
මනාකරමු. මෙය හුමදක් වංචනික ගනුමදනු හඳුනා ගැනීෙට උපකාරී වන 
මෙවලෙකි. 

2. ඔමේ වංචා ආරක්ෂාව මවතින් මහෝ එය භාවිත කිරීෙට අදාලව ඇතිවන අහිමි වීම් 

(ලාභ අහිමිවීෙ වැනි) මහෝ හානිවලට, අදාළ නීතිමයන් ඉඩ දී ඇති ප්රොණයට අපි 
බැඳී මනාසිටින්මනමු. පරිශීලක ගිවිසුමම් “වන්දි මගවීෙ සහ වගකීම් සීො කිරීෙ” 
පිළිබඳ වගන්ති සහ “වගකීම් සහ නිදහසේ කිරීම් වියාචනය” යන වංචා 
ආරක්ෂාවන් ඔමේ භාවිතයට අදාළ මේ. 

3. දත්ත ආරක්ෂණය 

1. ඔබට වංචා ආරක්ෂාව භාවිතා කළ හැක්මක් ඔමේ වංචා අවදානෙ 
කළෙනාකරණය කිරීමම් අරමුණු සඳහා මිස මවනත් අරමුණු සඳහා මනාමේ. 

2. වංචා ආරක්ෂාව භාවිතය ඔබ මවනත් පුේගලමයකු සෙග මබදා ගැනීෙවත්, වංචා 
ආරක්ෂාමේ දක්වා ඇති කාණ්ඩ මහෝ වංචා ආරක්ෂණ භාවිතමයන් ඔබ ලබා ගත් 
ප්රතිඵල ඔබ කිසිදු පුේගලමයකුට මහළි මනාකළ යුතු ය. 

4. විවිධ  

1. වංචා ආරක්ෂාමේ ඔමේ සැකසුම් තිබියදීත්, පරිශීලක ගිවිසුමම් නියෙයන්ට 
අනුකූලව ඕනෑෙ ගනුමදනුවක් ප්රතික්මෂේප කිරීෙට මහෝ අත්හිටුවීෙට අපට 
අයිතියක් ඇත. 

2. මෙෙ නියෙයන් අපමේ මසේවාවන් මපාදුමේ භාවිත කිරීෙ පාලනය කරන ෙරිශීලක 

ගිවිසුමට අතිමර්ක මේ. පරිශීලක ගිවිසුමම් PayPal මසේවා යන මයදුෙ, මෙෙ 
නියෙයන් සෙග කියවන විට අදාළ අවසේථාවන්හි දී වංචා ආරක්ෂාව ඇතුළත් මේ. 

3. කාඩ්පත් ගිවිසුමම් දක්වා ඇති මවනසේ කිරීමම් ක්රියාවලිය හා අනුකූල වන පරිදි අප 

විසින් මෙෙ නියෙයන් සංමශෝධනය කිරීෙ, ෙැකීෙ මහෝ එක් කිරීම් සිදු කරනු 
ලැබිය හැක. ඔබ කිනම් මහෝ මවනසේ කිරීෙකට එකඟ මනාවන්මන් නම්, ඔබට 
මෙෙ නියෙයන් සොප්ත කළ හැකි ය. 

4. 3වන උපමල්ඛනය යටමත් ඔබට මෙෙ නියෙයන් ඕනෑෙ මේලාවක ඔමේ 
ඒකාබේධතාවමයන් වංචා ආරක්ෂාමවන් ඉවත් කිරීමෙන් සහ අපි ඔබට ලබා දිය 
හැකි මවනත් ඒකාබේධතා සම්බන්ධ පියවරයන් අනුගෙනය කිරීමෙන් අවසන් 

https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=si_LK


කළ හැකිය. වංචා ආරක්ෂණය භාවිතා කිරීෙ නැවැත්වීෙට මෙය ඔබට ඉඩ මදන 

නමුත්, මවනත් ආකාරයකින් ඔමේ PayPal ගිණුෙ විවෘතව පවතින අතර කාඩ්පත් 

ගිවිසුෙ (සහ ඔබට නිෂේපාදන සහ/මහෝ PayPal මසේවා සැපයීෙ සම්බන්ධ මවනත් 
අදාළ ගිවිසුම්) බලාත්ෙකව පවතී. 

5. අප විසින් ඕනෑෙ මොමහාතක, ඕනෑෙ මහේතුවක් සඳහා (හැකි අවසේථාවන්හි) 
සාධාරණ ූර්ව දැනුම්දීෙක් සහිතව ඔබ මවත වගකීෙකින් මතාරව මසේවාව එය 

අපමේ වංචා ආරක්ෂාවට අදාළ වන ප්රොණයට අනුව පවාරණය, අවලංගු කිරීෙ 
මහෝ අත් හිටුවීෙ සිදු කළ හැකිය. 

6. මෙෙ නියෙයන් ඕනෑෙ අවසානයකින් යම් ප්රොණයකට සහ අපට අවශය තාක් 

කල් මනානැසී පවතී: (i) ඔබ මසේවය අවසන් කිරීෙට මපර වංචා ආරක්ෂාව 

භාවිතා කිරීමෙන් පැන නගින කරුණු සෙග කටයුතු කිරීෙට; සහ/මහෝ (ii) අදාළ 
නීති සහ මරගුලාසිවලට අනුකූල වීෙට. 

 


