
PAYPAL පරිශීලක ගිවිසුම 

ඔබේ ගිණුම පිළිබඳව 

මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙ 2021 සැප්තැම්බර් 10 වන දින සිට සියලු පරිශීලකයන් සඳහා බල 
පවත්වනු ඇත. 

PayPal බවත සාදරබෙන් පිළිගනිමු! 

මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙ, ඔබ සහ සිිංගප්ූරු සොගෙක් වන PayPal Pte. Ltd. අතර ඇති කරගත්, 

ඔබමේ PayPal ගිණුෙ සහ PayPal මසේවාවන් භාවිතා කිරීෙ පාලනය කරන ගිවිසුෙකි. ඔබ තනි 
පුද්ගලයකු නම්, PayPal ගිණුෙක් විවෘත කර PayPal මසේවා භාවිතා කිරීෙ සඳහා, ඔබ 

බලෝකවයාප්ත PayPal පිටුමවහි ලැයිසේුගත කර ඇති රටවල්/කලාපවලින් එකක පදිිංචිකරුවකු 
සහ වයස අවුරුදු 18ට වැඩි අයකු මහෝ ඔබ පදිිංචි රමටහි/කලාපමයහි වැඩිහිටි වයසට පත් අයකු 
විය යුු යි. ඔබ වයාපාරයක් නම්, PayPal ගිණුෙක් විවෘත කර PayPal මසේවා භාවිතා කිරීෙ සඳහා, 

වයාපාරය බලෝකවයාප්ත PayPal පිටුමවහි ලැයිසේුගත කර ඇති රටවල්/කලාපවලින් එකක 

සිංවිධානගතව, ක්රියාකාරීව මහෝ සේථානගතව තිබිය යුු යි. 

PayPal ගිණුෙක් විවෘත කර භාවිතා කිරීෙ ෙගින් ඔබ මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුමම් සියලු නියෙ හා 

මකාන්මද්සි පිළිපැදීෙට එකඟ මවයි. ඔබ විසින් පහත ඒවා ඇුළුව, පහත අතිමර්ක ප්රතිපත්ති හා 
ඔබට අදාළ වන නනතික ගිවිසුම් පිටුව ෙත ඇති එක් එක් මවනත් ගිවිසුම්වලට ද අනුකූල වීෙට 
එකඟ මවයි: 

• පිළිගත හැකි භාවිත ප්රතිපත්තිය 

• විකල්ප මගවීමම් ක්රෙ නියෙ 

කරුණාකර මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුමම් සියලු නියෙ හා මකාන්මද්සි, මෙෙ ප්රතිපත්තිවල හා ඔබට 
අදාළ වන එක් එක් ගිවිසුම්වල නියෙ ප්රමේසමෙන් කියවන්න.  

අප විසින් කලින් කලට මෙෙ ගිවිසුෙ හා ඉහත ලැයිසේුගත කර ඇති ප්රතිපත්තිවලින් ඕනෑෙ 
එකක් සිංම ෝධනය කරනු ලබනු හැකිය. මවනත් අයුරකින් දන්වා නැතිනම්, සිංම ෝධිත අනුවාදය 
අප එය අමප් මවබ් අඩවිමේ පළ කරන අවසේථාමේ දී බලාත්ෙක වනු ඇත. අපමේ මවනසේ කිරීම් 
ෙගින් ඔමබ් අයිතීන් අඩු කරන්මන් නම් මහෝ ඔමබ් වගකීම් වැඩි කරන්මන් නම් අපි අමප් මවබ් 
අඩවිමේ ප්රතිපත්ති යාවත්කාලීන කිරීම් පිටුව ෙත නිමේදනයක් පළ කර ඔබට යටත් පිරිමසයින් 

දින 14ක දැනුම්දීම් කාල සීොවක් ලබා මදන්මනමු. ඔබ විසින් PayPal මසේවා සඳහා ලියාපදිිංචි වූ 
අවසේථාව වන විටත් නනතික ගිවිසුම් පිටුමවහි පළ කර ඇති ප්රතිපත්ති යාවත්කාලීන කිරීම් පිටුව 
ෙත දක්වා ඇති සියලු ඉදිරි මවනසේ කිරීම් මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙට මයාමු කිරීෙ ෙගින් ඇුළත් 
කර ඇති අතර ප්රතිපත්ති යාවත්කාලීනය ුළ දක්වා ඇති පරිදි බලාත්ෙක වනු ඇත. 

ඔබ සිංම ෝධිත නියෙ හා මකාන්මද්සිවලට එකඟ මනාවන්මන් නම්, ඔබ විසින් PayPal මසේවා 
භාවිතය නවත්වා, ඔමබ් ගිණුෙ වසා පිරිවැයක් මහෝ දඩ රහිතව අප සෙග ඔබට ඇති සම්බන්ධතාව 
අවසන් කළ යුුය. මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙ මසේවාවන්හි ඔමබ් මපර භාවිතාවන්ට ද අඛණ්ඩව අදාළ 
වනු ඇත. 

https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/country-worldwide?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/country-worldwide?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/country-worldwide?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/country-worldwide?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/ua/legalhub-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/apm-tnc?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/upcoming-policies-full?locale.x=si_LK


අපබේ ප්රධාන වයාපාරෙ පිළිබඳව 

PayPal යනු මගවුම් මසේවා සැපයුම්කරුවකු වන අතර අන්තර්ජාලය ඔසේමසේ ඔබ මවත අමප් 

PayPal මසේවා නිර්ොණය, කළෙනාකරණය, පවත්වාගැනීෙ හා සපයා දීෙ ෙගින් එමසේ ක්රියා 

කරයි. අපමේ මසේවා ෙගින් ඔබට PayPal ගිණුෙක් ඇති ඕනෑෙ අයකු මවත මගවීම් යැවිෙට හා, 
ලද හැකි ඕනෑෙ සේථානයකින් මගවීම් ලබා ගැනීෙට පුළුවන. අපමේ මසේවා ලද හැකි බව 

රට/කලාපය අනුව මවනසේ මේ. ඔබට ඔමබ් PayPal ගිණුෙට මලාගින් වීෙ ෙගින් ඔමබ් 
රට/කලාපය ුළ ලද හැකි මසේවා මොනවාදැයි යන්න බැලිය හැකිය. 

PayPal මසේවා PayPal Pte. Ltd ෙගින් පිරිනැමම්. 

මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙ PayPal මසේවාවන්හි යාචනයක් මනාවන අතර PayPal මෙෙ පරිශීලක 
ගිවිසුෙ ඔසේමසේ කිනම් මහෝ රටක්/කලාපයක් මහෝ මවමළඳමපාළක් ඉලක්ක මනාකරයි. 

ගිණුමක් විවෘත කිරීම 

අපි ගිණුම් වර්ග මදකක් පිරිනෙන්මනමු: පුද්ගලික ගිණුම් හා වයාපාර ගිණුම්. 

සියලුෙ PayPal ගිණුම් ෙගින් ඔබට පහත ආකාරමේ කටයුු කිරීෙට ඉඩ සලසයි: 

• මගවීම් යවන්න සහ ලබන්න. 
• ජිංගෙ උපාිංග භාවිතමයන් ොර්ගගතව මහෝ අමලවිසැල් ුළ භාණ්ඩ මිල දී ගන්න. 
• ඔමබ් ණයපත, හර පත, බැිංකු ගිණුෙ, PayPal ම ේෂය, ඉ-මචක්පත මහෝ මවනත් ගිණුම් 

ක්රෙ භාවිතමයන් මගවීම් සිදු කිරීෙ. 
• ණයපත, හර පත, බැිංකු ගිණුෙ, PayPal ම ේෂය, ඉ-මචක්පත මහෝ මවනත් ගිණුම් ක්රෙ 

භාවිතමයන් සිදු කරන ලද මගවීම් අන් අය මවතින් පිළිගැනීෙ. 

සියලු ID, මුරපද, පුද්ගලික හඳුනාගැනීමම් අිංක මහෝ ඔබ විසින් PayPal ගිණුෙ හා PayPal මසේවා 
මවත ප්රමේ  වීෙට ඔබ භාවිතා කරන මවනත් කවර මහෝ මක්තයක් මවත ප්රොණවත් ආරක්ෂාවක් 
හා පාලනයක් සැපයීෙ ඔමබ් වගකීෙ මේ. 

PayPal ගිණුෙක් විවෘත කර පවත්වාමගන යාෙ සඳහා, ඔබ ඔමබ් නිවැරදි රට/කලාපය දක්වා අප 

මවත පුද්ගලික මතාරුරු, මූලය මතාරුරු, මහෝ ඔබට මහෝ ඔමබ් වයාපාරවලට අදාළ මවනත් 
මතාරුරු සහ ඒවාට පෙණක් සීො මනාවූ තවත් මතාරුරු ද ඇුළුව, නිවැරදි හා යථාවත් ගිණුම් 
මතාරුරු සැපයිය යුුය. 

ඔබ ඔමබ් තැපැල් ලිපිනය, ඊමම්ල් ලිපිනය හා මවනත් සබඳතා මතාරුරු ඔමබ් PayPal ගිණුම් 
පැතිකඩ ුළ යථාවත්ව පවත්වා ගත යුුය. 

පුද්ගලික ගිණුම් 

ඔබට මූලිකව මිල දී ගැනීම් සිදු කිරීෙට හා මිුරන් හා පවුමල් අය මවත මගවීම් යැවීෙට උවෙනා 

නම්, ඔබට පුද්ගලික ගිණුෙක් ගැළමපනවා ඇත. පුද්ගලික ගිණුෙක් සෙගින් ඔබට කළ හැකි දෑ: 

• භාණ්ඩ හා මසේවා මිල දී ගැනීෙ. 
• මිුරන් හා පවුමල් අයට මුදල් යැවීෙ හා මුදල් ඉල්ලුම් කිරීෙ. 

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


භාණ්ඩ හා මසේවා අමලවි කිරීෙ සඳහා මගවීම් ලබා ගැනීෙට ද ඔබට පුද්ගලික ගිණුෙක් භාවිතා 
කළ හැකි නමුත්, ඔබ ඔමබ් PayPal ගිණුෙ මූලිකව භාවිතා කිරීෙට අදහසේ කරන්මන් යම් යම් දෑ 

විකිණීෙට නම්, ඔබ විසින් වයාපාර ගිණුෙක් විවෘත කිරීෙ පිළිබඳ සලකා බැලිය යුුය. තත්ත්වන් 
මවනසේ වුවමහාත්, ඔබට ඔමබ් PayPal ගිණුෙ පුද්ගලික ගිණුෙකින් වයාපාර ගිණුෙකට 
පරිවර්තනය කළ හැක. 

වයාපාර ගිණුම් 

මූලිකව භාණ්ඩ මහෝ මසේවා විකිණීෙට PayPal භාවිතා කරන පුද්ගලයින් හා සිංවිධාන සඳහා, 
ඔමබ් වයාපාරය සිංසේථාපිත එකක් මනාවුව ද වයාපාර ගිණුම් භාවිතා කිරීෙ අපි නිර්මද්  කරමු. 
වයාපාර ගිණුෙක් සෙගින් ඔබට කළ හැකි දෑ: 

• ඔමබ් PayPal ගිණුමෙහි නෙ මලස වයාපාර මහෝ සොගම් නෙක් භාවිතා කිරීෙ. 

• ඔමබ් PayPal ගිණුමම් ඇතැම් විම ේෂාිංග මවත මසේවකයින්ට ප්රමේ  වීෙට ඉඩ ලබා දීෙ. 

• ඔමබ් වයාපාර අව යතා සපුරාලන PayPal නිෂේපාදන සඳහා ලියාපදිිංචි වන්න. 

වයාපාර ගිණුම් පුද්ගලික ගිණුම්වවලට අදාළ වන ගාසේුවලින් මවනසේ වන ගාසේුවලට යටත් විය 
හැක. 

වයාපාර ගිණුමක් විවෘත කිරීබමන් බ ෝ පුද්ගලික ගිණුමක් වයාපාර ගිණුමකට  ැරවීබමන්, ඔබ 
එෙ මූලිකව වයාපාර බ ෝ වාණිජමෙ අරමුණක් සඳ ා භාවිතා කරන බව අපට ස තික කරයි. 
ගිණුම ඇරඹීබම් දී, ඔබ ෙම් ෙම් නව නිෂ්පාදන ඉල්ලුම් කරන විට ස  ඔබේ වයාපාර ගිණුබමහි 
ඉ ළ අවදානම් මට්ටමක් ඇති බවට අප විසින් සාධාරණව විශ්වාස කරන ඕනෑම අවස්ථාවක ණෙ 

වාර්තාකරණ නිබෙෝජාෙතනෙකින් ඔබේ පුද්ගලික  ා/බ ෝ වයාපාර ණෙ වාර්තාවක් PayPal 

මගින් ලබා ගැනීමට ද ඔබ එකඟ බවයි. 

වාණිජය අස්ිත්ව ගිවිසුම 

ඔමබ් ඕනෑෙ PayPal ගිණුෙක ක්රියාකාරීත්වය යම් යම් සීොවන්වලට ළඟා වන්මන් නම් මහෝ එය 

යම් යම් වයාපාර අිං  මහෝ ක්රියාකාරීත්වයන්ට සම්බන්ධ වන්මන් නම්, ඔබට අඛණ්ඩව Visa හා 
MasterCard පිළිගැනීෙට ඉඩ සලසා දීෙ සඳහා ඔබ විසින් වාණිජය අසේිත්ව ගිවිසුෙකට එකඟ 

වීෙ කාඩ්පත් ජාලය ෙගින් නියෙ කරයි. මම් කරුණ සම්බන්ධමයන්, මෙකී වාණිජය අසේිත්ව 
ගිවිසුම් PayPal ෙගින් ඔබ මවනුමවන් සිදු කරන ලද ඕනෑෙ මගවීෙකට අදාළ වන අතර මෙෙ 
පරිශීලක ගිවිසුමම් මකාටසක් බවට පත්වනු ඇත. 

බතවැනි පාර්ශ්වීෙ අවසර  

ඔබ ඔමබ් PayPal ගිණුමම් ප්රතිලාභී හිමිකරු විය යුු අතර ඔබ මවනුමවන් පෙණක් වයාපාර සිදු 
කළ යුුය. 

ඔබ මවනුමවන් යම් යම් කටයුු ඉටු කිරීෙ සඳහා ඔබ විසින් ප්රකාශිතව අවසර ලබා දීෙ, ඉවත් 
කිරීෙ හා කළෙනාකරණය සිදු කළ හැකිය. ඇතැම් අවසේථාවල දී, ඔබට මෙය ඔබ ඔමබ් PayPal 

ගිණුෙට මලාගින් වී ඇති විට සිදු කළ හැකි අතර – මවනත් අවසේථාවල දී, ඔබට ඍජුවෙ මෙය 
මතවැනි පාර් ේවයක් සෙග සිදු කළ හැකිය. ඔබ මවනුමවන් කටයුු ඉටු කිරීෙ සඳහා ඔබ විසින් 

මතවැනි පාර් ේවයකට අවසර ලබාමදන්මන් නම්, අප මෙෙ මතවැනි පාර් ේවය මවත ඔමබ් PayPal 

ගිණුම් පිළිබඳ යම් යම් මතාරුරු අනාවරණය කරනු ලැබිය හැකි බවට ඔබ පිළිගනී. 

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


අදාළ නීති ෙගින් බලපත්ර ගැන්වූ මතවැනි පාර් ේවීය මසේවා සැපයුම්කරුවන්ට පහත දෑ සඳහා 
අවසර දීෙට ඔබට හැකිය: 

• ඔබ මවනුමවන් ඔමබ් ගිණුෙ පිළිබඳ මතාරුරු මවත ප්රමේ  වීෙ සඳහා ගිණුම් මතාරුරු 

මසේවා සැපයීෙට; 

• කාඩ්පත් මූලික වූ ගනුමදනුවක් ක්රියාත්ෙක කිරීෙ සඳහා අව ය යම් මුදලක් ඔමබ් ගිණුමම් 
තිමබ් දැයි යන්න තහවුරු කර ගැනීෙට; මහෝ 

• ඔබ මවනුමවන් ඔමබ් ගිණුෙ මවතින් මගවීම් ආරම්භ කිරීෙට මගවීම් ඇරඹීමම් මසේවා 
සැපයීෙට. 

මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙ යටමත් ඔමබ් වගකීම් කිසිවකින් ඔබව මුදා මනාහරින කවර මහෝ 
ආකාරයකින් මතවැනි පාර් ේවයකට ඔමබ් PayPal ගිණුෙට ප්රමේ  වීෙට අවසර ලබා දීෙ. ඔබ 
විසින් මතවැනි පාර් ේවයන්ට සිදු කිරිෙට අවසර මදන ක්රියා සඳහා ඔබ අපට වග කිව යුු මේ. 

ඔමබ් අනිවාර්ය නනතික අයිතීන්වලට යටත්ව, ඔබ මදන ලද අවසර සම්බන්ධමයන් එකී 
මතවැනි පාර් ේවයන්මේ ක්රියා මහෝ මනාකර හැරීම්වලින් පැන නඟින කවර මහෝ වගකීෙකට ඔබ 
අපව වගකීමෙන් බැහැර මකාට නිදහසේ කරයි. 

ඔබේ PayPal ගිණුම වැසීම 

ඔබට ඕනෑෙ මොමහාතක පිරිවැයක් මහෝ දඩයක් මනාෙැතිව ඔමබ් ගිණුෙ වසා දො අප සෙග ඇති 
සම්බන්ධතාව අවසන් කළ හැකි නමුත්, ඔමබ් PayPal ගිණුෙ වැසීමෙන් පසුව ද ඔමබ් PayPal 

ගිණුෙ ආශ්රිත සියලු වගකීම්වලට ඔබ තව දුරටත් බැඳී සිටිනු ඇත. ඔබ ඔමබ් PayPal ගිණුෙ වසා 
දෙන විට, අපි සැලසුම් කළ මහෝ අසම්ූර්ණ මගවීම් සියල්ල අවලිංගු කරන්මනමු. ඔමබ් PayPal 

ගිණුෙ වසා දැමිෙට මපර කිනම් මහෝ PayPal ම ේෂයක් ආපසු ගැනීෙ මහෝ ොරු කිරීෙ සිදු කළ 

යුුය. PayPal ඩිජිටල් තයාග ඔසේමසේ මිල දී මගන ඔමබ් PayPal ගිණුෙට මගවීමම් ක්රෙයක් මලස 
සබැඳි කර ඇති ඩිජිටල් තයාග සහතික පත්/කාඩ්පත් ආපසු ගැනීෙට මහෝ ොරු කිරීෙට ඔබට 

මනාහැකිය. මකමසේ වුවත්, ඔබට ඔමබ් PayPal ගිණුෙ මනාෙැතිව ද, මිල දී ගැනීම් සිදු කිරීෙ සඳහා 
ඔබ එෙ තයාග සහතික පත්/කාඩ්පත් මිල දී ගැනීමම් දී ඊමම්ල් ඔසේමසේ ලැබුණු මක්ත තවදුරටත් 
භාවිතා කිරීෙට ඔබට හැකිය.  

පහත ඒවා ඇුළත් යම් යම් තත්ත්වයන් යටමත්, ඔබට ඔමබ් PayPal ගිණුෙ වැසිය මනාහැක: 

• පරීක්ෂණයක් ෙග හැරීෙට. 
• ඔබට මගවිය යුු ගනුමදනුවක් මහෝ විවෘත ෙතමේදයක් මහෝ හිමිකම් පෑෙක් තිමබ් නම්. 
• ඔමබ් PayPal ගිණුමෙහි ඍණ ම ේෂයක් තිමබ් නම්. 

• ඔමබ් PayPal ගිණුෙ රැඳවුෙකට, සීො කිරීෙකට මහෝ මවන් කිරීෙකට යටත් නම්. 

බගවීබම් ක්රමෙක් සබැඳි බ ෝ සබැඳි රණෙ කිරීම 

ඔබට ඔමබ් PayPal ගිණුෙට මගවීමම් ක්රෙයක් මලස ණයපතක්, හර පතක් මහෝ බැිංකු ගිණුෙක් 
සබැඳි කිරීෙට මහෝ සබැඳිහරණය කිරීෙට හැකිය. කරුණාකර ඔමබ් මගවීමම් ක්රෙ මතාරුරු 

යථාවත්ව පවත්වා ගන්න (එනම්, ණයපත් අිංකය හා කල් ඉකුත් වන දිනය). මෙෙ මතාරුරු 

මවනසේ වුවමහාත්, අපට ලද හැකි මතාරුරු හා මතවැනි පාර් ේවීය මූලාශ්ර භාවිතමයන් ඔමබ් 
පාර් ේවමයන් කවර පියවරක් මහෝ මනාමගන අප විසින් ඒවා යාවත්කාලීන කරනු ලැබිය හැකිය. 

ඔමබ් කාඩ්පත් මතාරුරු අප විසින් යාවත්කාලීන කරනවාට ඔබ අකෙැතිනම්, ඔබට ඔමබ් 
PayPal ගිණුෙ මවතින් ඔමබ් මගවීමම් ක්රෙය ඉවත් කිරීෙට හැකිය. අපි ඔමබ් මගවීමම් ක්රෙය 

https://www.paypal-gifts.com/
https://www.paypal-gifts.com/


යාවත්කාලීන කළමහාත්, අපි එෙ මගවීමම් ක්රෙයට අදාළ කරන ලද කිනම් මහෝ අභිෙත 
සැකසුෙක් මවනසේ මනාකර තබන්මනමු. කාඩ්පත වලිංගු බවත් කාඩ්පමත් හිමිකරු ඔබ බවත් 
අපට සතයාපනය කරගත හැකි වන මලස ඔබට ඔමබ් කාඩ්පත තහවුරු කිරීෙට මත්රිය හැක. 

PayPal බශ්ෂෙක් රඳවාබගන සිටීම 

ඔබ විසින් රඳවා ගන්නා කිනම් මහෝ PayPal ම ේෂයක් PayPal මවත සුරක්ිත මනාවූ හිමිකම් 
පෑෙක් නිමයෝජනය කරයි. PayPal ඔමබ් ම ේෂය මවනත් පරිශීලකයින්මේ ම ේෂය සෙග ඒකාබද්ධ 

කර එෙ අරමුදල් ද්රවශීලී ආමයෝජනයන්හි මයාදවයි. මෙෙ සිංචිත මුදල් PayPalහි සිංසේථානික 
අරමුදල්වලින් මවන්ව පවත්වාමගන යන අතර PayPal විසින් මෙෙ අරමුදල් එහි මෙමහයුම් 
වියදම් මහෝ කවර මහෝ ආයතනික අරමුණක් සඳහා භාවිතා කරන්මන් මහෝ 
බිංමකාමලාත්භාවයකට පත් වීෙක දී සේමේච්ඡාමවන් සිය ණයහිමියන්ට මෙෙ මුදල් ලද හැකි 
කරන්මන් මහෝ නැත. ඔමබ් ම ේෂමේ ඇති මුදල් සඳහා ඔබට මපාළියක් මහෝ මවනත් ආදායෙක් 

මනාලැමබනු ඇත. මෙෙ ආමයෝජනවලින් ලැමබන මපාළී මහෝ මවනත් ආදායම් PayPal සු වන 
බවට ඔබ එකඟ මවයි. ඔමබ් අරමුදල්වලින් ලැමබන කිනම් මහෝ මපාළියක් සඳහා වන කවර මහෝ 

අයිතියක් PayPal මවත පැවරීෙට ඔබ එකඟ මවයි. 

අරමුදල්ල එක් කිරීම බ ෝ ආපසු ගැනීම 

ඔබේ බශ්ෂෙට අරමුදල්ල එක් කිරීම 

ඔබට ඔමබ් PayPal ගිණුෙට සබැඳි කර ඇති මගවුම් ක්රෙ ඔබ ඔමබ් PayPal ගිණුෙ භාවිතමයන් සිදු 
කරන ගනුමදනුවලට මුදල් සැපයීෙ සඳහා භාවිතා කළ හැක. යෙක් මිල දී ගැනීෙට මහෝ මගවීම් 
යැවීෙට ඔබට PayPal ම ේෂයක් අව ය මනාමේ. ඔමබ් PayPal ගිණුෙ මවත විදුත් මුදල් 

හුවොරුවක් ඉල්ලුම් කිරීමෙන් ඔබට ඔමබ් PayPal ගිණුෙට සබැඳි කර ඇති බැිංකු ගිණුෙ මවතින් 
ඔමබ් PayPal ගිණුෙ මවත අරමුදල් එක් කළ හැක. ොරු කරන ලද මුදල ඔමබ් PayPal ගිණුමෙහි 

ම ේෂයක් මලස රඳවා ගැමනනු ඇත. ඔමබ් PayPal ම ේෂය මවත අරමුදල් එක් කිරීෙ සඳහා 
ණයපත් භාවිතා කළ මනාහැක. 

ඔබේ බශ්ෂබෙන් අරමුදල්ල ආපසු ගැනීම 

ඔබ සුව PayPal ම ේෂයක් තිමබ් නම්, පහත මුදල් ආපසු ගැනීමම් විකල්පවලින් ඔමබ් 

රට/කලාපය ුළ ලද හැක්මක් මොනවාදැයි බැලීෙට ඔමබ් PayPal ගිණුෙට මලාගින් වන්න: 

• එය ඔමබ් PayPal ගිණුෙට සබැඳි කළ බැිංකු ගිණුෙකට ොරු කිරීෙ; මහෝ 

• ලද හැකි විට, එය ඔමබ් ණයපතට මහෝ හර පතට ොරු කිරීෙ; මහෝ 

• ලද හැකි විට, තැපැල් ොර්ගමයන් මභෞතික මචක්පතක් ඉල්ලීෙ. 

ඔමබ් ගිණුෙ ලියාපදිිංචි කර ඇති රට/කලාපය ෙත පදනම්ව මතවැනි පාර් ේවීය මසේවා 
සම්පාදකයකු ඔසේමසේ ඔබට ඔමබ් අරමුදල් ආපසු ගැනීෙට හැකිය. වයවහාර මුදල් පරිවර්තනය 
පිළිබඳ මතාරුරු සඳහා කරුණාකර එබඳු මතවැනි පාර් ේවයන්මේ නියෙ බලන්න. 

අපව හා අමප් පරිශීලකයන්ව පාඩුවලින් ආරක්ෂා කර ගැනීෙ සඳහා ඔබ විසින් මුදල් ආපසු ලබා 
ගැනීෙට අවසර ලබා දී ඇති දැය තහවුරු කර ගැනීෙට අපට අව ය නම් මහෝ ඔමබ් PayPal ගිණුෙ 

මවත වන මවනත් මගවීම් ප්රතිවර්තනයකට යටත් කර ඇත්නම් (උදාහරණ මලස, නැවත අය 
කිරීෙක්, බැිංකු නැවත අය කිරීෙක් මහෝ මිල දී ගන්නකුමේ ෙතමේදයක් මහේුමවන්) ඇුළු යම් 



යම් අවසේථාවල දී අප විසින් මුදල් ආපසු ගැනීෙක් ප්රොද කරනු ලැබිය හැකිය. අපි ඔමබ් PayPal 

ගිණුෙට සීොවක් පනවන්මන් නම්, මගවීෙක් රැඳවුෙකට යටත් වන්මන් නම්, මහෝ PayPal ගිණුෙ 
මවතින් මුදල් ආපසු ගැනීෙක් සිදු වීෙට තිබිය දී කිනම් මහෝ මුදල් වර්ගයකින් ඔමබ් ගිණුමෙහි 
මහෝ ආශ්රිත ගිණුෙක ඍණ ම ේෂයක් පවතින්මන් නම්, ඔබට සීොව මහෝ රැඳවුෙ ඉවත් කළ විට 
මහෝ ඍණ ම ේෂය සම්ූර්ණමයන් මගවා අවසන් කළ විට ඔබට මුදල් ආපසු ගැනීෙ නැවත 
ඇරඹීෙට සිදු මේ. 

අපට ඔමබ් මුදල් ආපසු ගැනීම්වලට සීො පැනවිය හැකි අතර ඔබට ඔමබ් PayPal ගිණුෙ මවත 
මලාගින් වීමෙන් කවර මහෝ මුදල් ආපසු ගැනීමම් සීොවක් බැලීෙට හැකිය. පහත පියවර 

අනුගෙනය කිරීෙ අපට ඔබමේ PayPal ගිණුෙ සතයාපනය කිරීෙට උපකාර වන අතර ඉන් අපට 
කිනම් මහෝ මුදල් ආපසු ගැනීමම් සීොවක් ඉවත් කිරීෙට ඉඩ සලසයි: 

• ඔමබ් බැිංකු ගිණුෙ තහවුරු කිරීෙ; සහ 

• ඔමබ් ණයපත් මහෝ හර පත් මතාරුරු සම්බන්ධ කිරීෙ සහ තහවුරු කිරීෙ. 

ඔමබ් බැිංකු ගිණුෙට ොරු කිරීෙට අප විසින් ගාසේුවක් අය කරනු ලැමබ්. ඔමබ් හරපත ඔමබ් 

PayPal ගිණුමෙන් මුදල් ලබා ගැනීෙට මයෝගය වන්මන් නම්, ඔබ ඔමබ් PayPal ම ේෂමයන් 
අරමුදල් සම්මේෂණය කළ කරන විට එය භාවිතා කිරීෙට ම ේෂය සම්මේෂණය කිරීෙට ගාසේු 
(පුද්ගලික ගිණුම් සඳහා) පිටුව සහ ම ේෂය සම්මේෂණය කිරීෙට ගාසේු (වයාපාරික ගිණුම් සඳහා) 
පිටුව ුළ මසායාගත හැකිවනු ඇති එෙ ොරු කිරීම්වලට අදාළ ගාසේුවලට යටත්ව විකල්පය ඔබ 
මවත ලබා මදනු ඇත. ඔබ එමසේ මුදල් ආපසු ගැනීෙක් ආරම්භ කරන සෑෙ විටෙ අදාළ ගාසේුව 
කලින් ඔබට මපන්වනු ඇත. 

සාොනයමයන්, අපට තහවුරු කළ PayPal ගිණුෙක් තිබුණමහාත් හැර, අපි තහවුරු කළ 
ලිපිනවලට පෙණක් මචක්පත් තැපැල් කරමු. අපි තැපැල් මපට්ටටි අිංකවලට මචක්පත් මනායවමු. 
මෙෙ නිර්ණායක මනාසපුරන ලිපිනයකට මචක්පත් යැවීෙට ඔබට අව ය නම්, පාරිමභෝගික 
මසේවා අිං ය අෙතා අප ඉල්ලා සිටින ලිපිනය තහවුරු කිරීමම් මල්ඛන ලබා දිය යුුය. නිකුත් කර 

දින 180 ක් ඇුළත ඔබට මචක්පතක් මුදල් කර ගැනීෙට මනාහැකි වුවමහාත්, අප ඔමබ් ම ේෂයට 
(ගාසේුව අඩු කර) අරමුදල් නැවත එවමු. 

මුදල්ල වර්ග වැඩි ගණනක් ඇති විට ඔබේ බශ්ෂෙ කළමනාකරණෙ කිරීම 

මුදල්ල වර්ග ගණනාවක් තිබීම 

ඔමබ් PayPal ම ේෂය PayPal විසින් පිළිගන්නා ඕනෑෙ මුදල් වර්ගයකින් තිබිය හැකි අතර, මෙෙ 
ඕනෑෙ මුදල් වර්ග එකකට වැඩි ගණනකින් ඔබට ම ේෂය තබා ගත හැක. 

ඔමබ් PayPal ගිණුමම් ම ේෂයක් තිමබ් නම්: 

• ම ේෂය මවනත් විනිෙය වර්ගයට හැරවීෙට අපි ඔබට ඉඩ ලබාදිය හැකිය. ඔබ ඔමබ් 
ගිණුමම් ඇති ම ේෂය පරිවර්තනය කමළාත්, PayPalහි ගනුමදනු විනිෙය අනුපතය (අපමේ 
වයවහාර මුදල් පරිවර්තය අනුපාතය ද ඇුළුව) භාවිතා කරනු ඇත. අපමේ අභිෙතිය පරිදි 
ඔබට පරිවර්තනය කළ හැකි ම ේෂය ප්රොණය මහෝ කළ හැකි පරිවර්තන ගණන 
සම්බන්ධමයන් සීො පැනවිය හැක. 

• ඔමබ් ගිණුමම් ආරම්භක ම ේෂය තිබු වයවහාර මුදල් වර්ගමයන් මහෝ ඔබ ලියාපදිිංචි 

රමට්ට/කලාපමේ PayPal විසින් පිළිගන්නා මවනත් මුදල් වර්ගයකින් පෙණක් ඔබට 



ම ේෂය ආපසු ලබා ගත හැක. මවනත් මුදල් වර්ගයකින් ඇති ම ේෂයක් ආපසු ලබා 
ගැනීෙට ඔබ විසින් මුදල් වර්ගය ඔමබ් ගිණුමම් ආරම්භක මුදල් වර්ගයට පරිවර්තනය කළ 

යුු අතර, එමසේ මනාකළමහාත් එය ආපසු ලබා ගන්නා විට පරිවර්තනය කරනු ඇත. 

අමප් වයවහාර මුදල් පරිවර්තය අනුපාතය ඇුළුව, PayPalහි වයවහාර මුදල් පරිවර්තය 
අනුපාතය භාවිතා මකමරනු ඇත. 

ඔමබ් ගිණුමෙන් දැනට ලබා ගැනීෙට විනයාස කර මනාෙැති මුදල් වර්ගයකින් අරමුදල් ලබා 

ගැනීෙට PayPal ගිණුමම් එෙ මුදල් වර්ගමයන් ම ේෂයක් ඇති කිරීෙට මහෝ ම ේෂය මවනත් මුදල් 
වර්ගයකට හැරවීෙට සිදු විය හැක. සෙහර මුදල් වර්ග ලබා ගත හැක්මක් PayPal විසින් ඔබට 
තබා ගැනීෙට ඉඩදී ඇති මුදල් වර්ගයකට ම ේෂය හැරවීමෙන් පෙණි. ම ේෂය පරිවර්තනය 

කළමහාත්, PayPalහි ගනුමදනු විනිෙය අනුපාතය (අපමේ වයවහාර මුදල් පරිවර්තන අනුපාතය 
ඇුළුව) භාවිතා මකමරනු ඇත. 

ඔබමේ PayPal ගිණුමම් මුදල් වර්ග ගණනාවක් පවත්වා ගැනීමම් ඇති අවදානම් සියල්ල සඳහා 

ඔබ වගකිව යුු මවයි. සෙමප්කෂණ මවළඳාම් කිරීමම් අරමුණු, පරිවර්තන පරසේපර, පරිවර්තන 
විකල්ප මහෝ PayPal විසින් වයවහාර මුදල් පරිවර්තන ෙත මුදල් ඉපයීමම් අරමුණ සඳහා බවට 
නිගෙනය කරන මවනත් කිසිෙ ක්රියාවක් සඳහා මුදල් කළෙනාකරණය මහෝ පරිවර්තනය කිරීෙ 
ඔබ විසින් මනාකළ යුුය. මෙෙ ප්රතිපත්තිය කඩ කරන බවට අප විසින් තීරණය කරන ඕනෑෙ 

ගනුමදනුවක් නැවැත්වීෙ, අවලිංගු කිරීෙ මහෝ ආපසු හැරවීෙ PayPal විසින් කළ හැක. 

අපි මුදල්ල පරිවර්තනෙ කරන ආකාරෙ 

PayPal විසින් වයවහාර මුදල් පරිවර්තනය කළමහාත්, එය අදාළ වයවහාර මුදල් පරිවර්තනය 
සඳහා අප විසින් සකසේ කර මගන ඇති ගනුමදනු විනිෙය අනුපාතය අනුව සම්ූර්ණ මකමරනු 
ඇත. ගනුමදනු විනිෙය අනුපාතය නිතිපතා සකසා ඇති අතර ඔමබ් පරිවර්තනයට අදාළ අනුපාතය 
සැකසීෙ සඳහා මූලික විනිෙය අනුපාතයක් ෙත අප විසින් අයදුම් කරන ලද සහ රඳවා ගන්නා 
වයවහාර මුදල් පරිවර්තය අනුපාතයක් ඇුළත් මේ. මූලික විනිෙය අනුපාතය පදනම් වන්මන් 
පරිවර්තන දිනමේ මහෝ මපර වැඩ කරන දිනමේ මතාග මුදල් මවළඳමපාළ ුළ ඇති අනුපාත ෙත 
ය; නැතමහාත්, නීතිමයන් මහෝ මරගුලාසියකින් අව ය මකමරන්මන් නම්, අදාළ රජමේ මයාමු 
අනුපාත(ය) අනුව නියෙ මකමර්. 

ඔබමේ PayPal ගිණුම්වල යම් යම් භාවිතයන් සඳහා, වයවහාර මුදල් පරිවර්තනය අතයාව ය බව 
PayPal විසින් තීරණය කරනු ඇත. අදාළ වන වයහාර මුදල් පරිවර්තනය වයවහාර මුදල් පරිවර්තය 
අනුපාතය යන ශීර්ෂය යටමත් ඇති අපමේ ගාසේු පිටුමවන් දැන ගත හැකිය. 

වයව ාර මුදල්ල පරිවර්තන බතෝරා ගැනීම් 

ඔබමේ මගවීෙ සඳහා මුදල් ලබා මදනුමේ හරපතකින් මහෝ ණයපතකින් නම් සහ ඒ සඳහා 

PayPal විසින් සිදු කරනු ලබන වයවහාර මුදල් පරිවර්තනයක් සම්බන්ධ මේ නම්, ඔබමේ ණයපත් 
මහෝ හරපත් නිකුත් කරන්නා මවනුවට අප විසින් කරනු ලබන වයවහාර මුදල් පරිවර්තනයක් සිදු 
කිරීෙ සඳහා ඔබ විසින් එකඟතාවය සහ අනුෙැතිය ලබා මද්. එෙ කාඩ්පත් නිකුත් කරන්නා සහ 

ජාලය සඳහා මයෝගය මේ නම්, ඔබට වයවහාර මුදල් පරිවර්තනය ඔබමේ කාඩ්පත් නිකුත් 
කරන්නා ලවා ඉටු කරවා ගැනීමම් අයිතිය තිබිය හැකි ය. මෙෙ අභිරුචි වයහාර මුදල මතෝරා 

ගැනීෙ ඔබ මවත ආකාර කිහිපයකින් ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර, ඔමබ් කාඩ්පමත් වයවහාර මුදල් 

වර්ගය සැකසීෙ, ගනුමදනුව සඳහා භාවිතා මකමරන මුදල් වර්ගය කුෙක් ද, පරිවර්තනය සිදු කරනු 
ලබන්මන් PayPal විසින් ද නැතමහාත් ඔබමේ කාඩ්පත් නිකුත් කරන්නා විසින් ද යන්න, මහෝ 



ගනුමදනුව සඳහා භාවිතා මකමරනුමේ කුෙන පරිවර්තය අනුපාතය ද යන්න මත්රීෙ සහ තවත් 
කරුණු ඊට ඇුලත් මේ. ඔබමේ කාඩ්පත් නිකුත් කරන්නා විසින් මුදල් පරිවර්තනය සිදු 

කරන්මන් නම්, වයවහාර මුදල් පරිවර්තය අනුපාතය සහ ඔවුන් අය කළ හැකි ගාසේුව තීරණය 
කරනු ලබන්මන් ඔබමේ කාඩ්පත් නිකුත් කරන්නා විසිනි. 

ඔබ විසින් ඔබමේ දැනට තිමබන PayPal ම ේෂය මහෝ ඔමබ් සම්බන්ධ කර ඇති බැිංකු ගිණුෙ 
මගවීමම් ක්රෙය මලසට භාවිතා කිරීමම්දී PayPal විසින් හැෙවිටෙ ගනුමදනු සඳහා වන 
පරිවර්තනයන් සිදු කරනු ඇත. 

ගිණුම් ප්රකාශන 

ගිණුම් ප්රකාශනෙ 

ඔමබ් PayPal ගිණුමම් ක්රියාකාරීත්වය මපන්වන ගිණුම් ප්රකා නයක් ලබා ගැනීෙට ඔබට අයිතිය 
තිමබ්. ඔමබ් PayPal ගිණුෙ මවතට මලාගින් වී ඔබට ඔබමේ PayPal ගිණුම් ප්රකා නය දැක ගත 
හැකිය. 

PAYPAL පරිශීලක ගිවිසුම 

බගවීම් ෙැවීම ස  මිල දී ගැනීම 

බ ෝ පවුබල්ල සාමාජිකබෙකුට බගවීම් ෙැවීම බ ෝ බගවීම් ලබා ගැනීම 

බගවීම් ෙැවීම 

සෙහර රටවල/කලාපවල, ඔබට ඔබමේ PayPal ගිණුමම් මගවීම් යවන්න විම ේෂාිංගය (සෙහරවිට 
පුද්ගලික මගවීම් මහෝ මිුරු-මිුරු මගවීම්/P2P මගවීම්) භාවිතා කරමින් මිුමරකුට මහෝ පවුමල් 

සාොජිකමයකුට ඔමබ් PayPal ගිණුෙ මවතින් මුදල් යැවිය හැකිය.  

ඔබ ජීවත් වන රමට්ට/කලාපමේ කුෙන මසේවා තිමබ්ද යන්න බැලීෙට අපමේ පදිිංචි රට/කලාපය 

අනුව තිමබන මසේවා බලන්න, එමසේ නැතමහාත් ඔබමේ PayPal ගිණුෙට මලාගින් වන්න. 

ඔබ ඔවුන්ට අරමුදල් යවන අවසේථාව වන විට PayPal ගිණුෙක් මනාෙැති වුවත් ඔබට ඔමබ් 
මිුමරකුට මහෝ පවුමල් සාොජිකමයකුට ඔවුන්මේ ඊමම්ල් ලිපිනය මහෝ ජිංගෙ දුරකථන අිංකය 

භාවිතා කරමින්, PayPal භාවිතා කරන කිසියම් මුදල් වර්ගයක් ෙඟින් අරමුදල් යැවීෙට හැකි 
අතර, කුෙන මගවීමම් ක්රෙය ඔබට භාවිතා කිරීෙට අව යදැයි ඔබට මත්රිය හැකිය. ඔබ අරමුදල් 

යවන පුද්ගලයාට PayPal ගිණුෙක් මනාෙැති නම්, ඔවුනට PayPal ගිණුෙක් විවෘත කර එෙ 
මුදලට හිමිකම් පෑ ගත හැකිය. ඔවුන් එෙ මුදල් සඳහා හිමිකම් මනාපෑවමහාත්, එෙ මුදල් ඔබ 
මවත නැවත මගවනු ලැමබ්. මිුමරකුමගන් මහෝ පවුමල් සාොජිකමයකුමගන් අරමුදල් ලැබීෙ 
අරමුදල්ල ලබා ගැනීම යටමත් විසේතර කර තිමබ්. 

අප විසින්, අපමේ අභිෙතය පරිදි, මිලට ගැනීම් සඳහා යවන අරමුදල්ද ඇුළුව, ඔබට යැවිය හැකි 
අරමුදමල් ප්රොණය සම්බන්ධමයන් සීො පැනවීෙට අපට හැකි මේ. ඔමබ් PayPal ගිණුෙ මවතට 
මලාගින් වීමෙන් ඔබට ඕනෑෙ යැවීමම් සීොවක් දැකගත හැකිය. ආපසු මුදල් ලබා ගැනීෙ සඳහා 

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


වන සීොවන් ඉවත් කිරීෙ හා අදාළව අව ය ඔමබ් මතාරුරු තහවුරු කිරීෙට සොන පියවරවල්ෙ 
ඔබ සම්ූර්ණ කළමහාත් අපට ඔබමේ මුදල් යැවීමම් සීොවන් ඉහළ දැමීෙට හැකි වනු ඇත. 

ඔබ විසින් ඔබමේ මිුමරකුට මහෝ පවුමල් සාොජිකමයකුට අරමුදල් යවන විට, මම් මද්වල් 

ුමනන් එකක් සිදු විය හැකිය: ඔවුන් විසින් අරමුදල් භාර ගැනීෙ, ප්රතික්මෂේප කිරීෙ මහෝ 
හිමිකම්පෑෙට මනාහැකි වීෙ. ඔවුන් විසින් අරමුදල් ලබා ගැනීෙ ප්රතික්මෂේප කළමහාත් මහෝ මුදල් 
යැවූ දින සිට දින 30 ක් ුළ එෙ මුදල්වලට හිමිකම් මනාපෑවමහාත්, එෙ අරමුදල් (ඔබමේ අය 
කරන ලද ගාසේුද ඇුළුව) ඔබට ආපසු මගවනු ඇත: 

• ඔබ විසින් මගවීමම් ක්රෙය මලස ණයපතක්, හර පතක් මහෝ PayPal මක්රඩිට්ට භාවිතා කර 
ඇත්නම්, ඔබ ගනුමදනු සඳහා භාවිතා කළ මුල් මගවීම් ක්රෙය, මහෝ 

• මගවීමම් ක්රෙය මලස ඔබ ඔමබ් PayPal ම ේෂය මහෝ මගවීමම් ක්රෙය මලස බැිංකු ගිණුෙක් 
භාවිතා කර ඇත්නම් සහ අපට ඔබමේ බැිංකු ගිණුෙට ආපසු මගවීෙට මනාහැකි නම්, 

ඔබමේ PayPal ම ේෂය. 

බගවීම් ලබා ගැනීම 

මිුමරකු මහෝ පවුමල් සාොජිකමයකු ඔබට අරමුදල් එවන්මන් නම්, එෙ අරමුදල් ඔබමේ PayPal 

ම ේෂමයහි දිසේ වනු ඇත. අරමුදල් ලබා ගැනීෙ සඳහා ඔමබ් ගිණුෙ සකසේ කර මනාෙැති මුදල් 
වර්ගයකින් මුදල් ලබා ගැනීෙට, එෙ මුදල් වර්ගමයන් ම ේෂයක් නිර්ොණය කිරීෙට මහෝ අරමුදල් 
මවනත් මුදල් වර්ගයකට පරිවර්තනය කිරීෙට අව ය විය හැකිය. සෙහර මුදල් වර්ග ලබා ගත 
හැක්මක් PayPal විසින් ඔබට තබා ගැනීෙට ඉඩදී ඇති මුදල් වර්ගයකට ම ේෂය හැරවීමෙන් 

පෙණි. ම ේෂය පරිවර්තනය කළමහාත්, PayPalහි ගනුමදනු විනිෙය අනුපාතය (අපමේ වයවහාර 
මුදල් පරිවර්තන අනුපාතය ඇුළුව) භාවිතා මකමරනු ඇත. 

මිතුරන් ස  පවුබල්ල අෙ බවත බගවීම් ෙැවීම සඳ ා ගාස්තු 

අරමුදල් යැවීෙට අදාළ ගාසේු අපමේ අරමුදල් යැවීෙ පිළිබඳ වගුමවහි තිමබන අතර, මිුමරකුට 
මහෝ පවුමල් සාොජිකමයකුට අරමුදල් යැවීෙට ආරම්භ කරන සෑෙ අවසේථාවකෙ කල්තියා ඔබ 

මවත මහළිදරේ කරනු ඇත. ඔබ එක් මුදල් වර්ගයකින් අමනක් මුදල් වර්ගයට ඔබමේ PayPal 

ම ේෂය පරිවර්තනය කළමහාත්, PayPalහි ගනුමදනු විනිෙය අනුපාතය (අපමේ වයවහාර මුදල් 
පරිවර්තය අනුපාතය ඇුළුව) භාවිතා වනු ඇත. 

ඔබ මතවන පාර් ේව (PayPal මනාවන) මවබ් අඩවියක් හරහා මහෝ මතවන පාර් ේව නිෂේපාදනයක් 
මහෝ මසේවාවක් හරහා ඔමබ් මිුමරකුට මහෝ පවුමල් සාොජිකමයකුට අරමුදල් යවන්මන් නම්, 

එවිට ගාසේුව මගවනු ලබන්මන් යවන්නා විසින්ද ලබන්නා විසින්ද යන්න තීරණය කරනු ඇත. 
මගවීෙ සිදු කිරීෙට මපර මතවන පාර් ේවය විසින් මෙය ඔබට මහළිදරේ කරනු ඇත. 

PayPal පිළිගනු ලබන අබලවිකරුබවකු බවතින් ෙමක් මිලට ගැනීම බ ෝ ඔහු බවත 

පරිතයාගෙක් කිරීම බ ෝ ෙමක් ආපසු ෙැවීම 

ෙමක් මිලට ගන්බන් බ ෝ පරිතයාග කරන්බන් බකබස්ද? 

ඔබට ඔමබ් PayPal ම ේෂමේ ඇති අරමුදල් භාවිතමයන් මහෝ ඔමබ් PayPal ගිණුෙට සම්බන්ධ කර 
ඇති ඕනෑෙ මගවීම් ක්රෙයක් භාවිතමයන් PayPal පිළිගන්නා විකුණුම්කරුවකු මවතින් යෙක් මිල 



දී ගැනීෙට මහෝ ලබන්නා විසින් පිළිගන්නා සහ PayPal විසින් සහාය දක්වන ඕනෑෙ මුදල් 

වර්ගයකින් පරිතයාගයක් කිරීෙට පුළුවන. නිදසුන් මලස, මීට අයත් වන්මන්: 

• ඔන්ලයින් සිල්ලර මවමළන්මදකුමේ මවබ් අඩවිමයන් යෙක් මිලට ගැනීෙ සහ මුදල් 

මගවන අවසේථාමේදී ඔබමේ මගවීමම් ක්රෙය මලස PayPal මත්රීෙ. 
• භාණ්ඩ මහෝ මසේවා සඳහා අමලවිකරු මවත මුදල් යැවීෙ. 

• අමලවිකරුමවකුමේ මභෞතික සාප්පුමවන් ඔබමේ PayPal ගිණුෙ භාවිතා කර යෙක් මිලට 
ගැනීෙ. 

• PayPal භාවිතමයන් පරිතයාග කිරීෙ. 

ඔබ මිලදී ගන්නා අමලවිකරු භාණ්ඩ මහෝ මසේවා අමලවි කරන්මන් නම් සහ එෙ අමලවිකරුට 

දැනට PayPal ගිණුෙක් මනාෙැති නම්, ඔවුන්ට PayPal ගිණුෙක් විවෘත කිරීමෙන් ඔමබ් මගවීෙට 
හිමිකම් පෑෙට හැකිය. ඔවුන් දින 30ක් ඇුළත PayPal ගිණුෙක් විවෘත මනාකළමහාත් ඔමබ් 
මිලට ගැනීෙ සඳහා ආපසු මුදල් මගවනු ඇත. 

අවදානෙ කළෙනාකරණය කිරීෙට, ඔබ යෙක් මිලට ගන්නා විට මහෝ පරිතයාගයක් කරන විට 

PayPal විසින් ගනුමදනුවක් සඳහා ඇති මගවීම් ක්රෙ සීො කළ හැකිය. ඊට අෙතරව, ඇතැම් 
මතවැනි පාර් ේවීය මවබ් අඩවි මහෝ මයදුම් භාවිතමයන් කරන ලද PayPal මගවීම් ඇුළුව යම් යම් 

විකුණුම්කරුවන් හා ලබන්නන් සඳහා මගවීම් ක්රෙ සීො විය හැකිය, නිදසුන් වන්මන්: 

• මවළඳ නම් සහිත ගුවන් මසේවා සහ සෙහර සිංචාරක මවමළන්දන් වැනි සෙහර 
මවමළන්දන්ට මගවීමම් කිරීෙට American Express භාවිතා කිරීෙට මනාහැක; 

• සූදු කර්ොන්තමේ සිටින අය වැනි සෙහර මවළන්දන්ට මගවීමම් කිරීෙට සෙහර ණයපත් 
භාවිතා කළ මනාහැකිවිය හැකිය; සහ 

• සෙහර පුද්ගලික මගවීම් කිරීෙට මහෝ ඔමබ් PayPal ම ේෂය ඉහළ දැමීෙට ණයපත් භාවිතා 
කළ මනාහැකිවනු ඇත 

PayPal පිළිගන්නා අමලවිකරුවකුට ඔබ මගවීෙඛට අවසර මදන විට ගනුමදනුව සම්ූර්ණ 
කිරීෙට සෙහර අමලවිකරුවන් දින 30 ක් දක්වා කල් ගත හැක. මෙවැනි අවසේථාවලදී, ඔමබ් 

මගවීෙ ඔමබ් PayPal ගිණුමම් අවසන් මනාවූ ඇනවුෙක් මලස මපන්වනු ඇත. එවැනි අවසේථාවක, 
ඔබ විසින් මගවීෙට බලය ලබාදීෙ අමලවිකරු විසින් ගනුමදනුව සම්ූර්ණ කරන මතක් වලිංගුව 
පවතිනු ඇත (එමහත් දින 30 ට වැඩි කාලයක් ගත මනාහැක). ඔබ මගවීමම් ක්රෙය මලස හරපතක් 
මහෝ ණය පතක් භාවිතා කළා නම් ඔබමේ ණයපත නිකුත් කරන්නා රදවා තබා ගැනීෙ ඉවත් 
කරන මතක් මහෝ ගනුමදනුව සම්ූර්ණ කරන මතක් බලාත්ෙක කිරීෙ තවෙත් අවසන් කර නැති 
බවට පණිවුඩයක් මපන්වනු ඇත. 

ඔමබ් මගවීෙට අප විසින් වයවහාර මුදල් පරිවර්තනය කිරීෙක් කළ යුු නම් මුදල් පරිවර්තනය 
කරන ආකාරය මකාටමසේ විසේතර කර ඇති පරිදි විනිෙය අනුපාතය තීරණය කර මයාදාගනු ඇති 
අතර මගවීෙ සිදුවන අවසේථාමේදී එය තීරණය කරනු ඇත. 

ගාස්තු 

ඔබ PayPal පිළිගන්නා අමලවිකරුවකුමගන් යෙක් මිලට ගන්නා විට මහෝ පරිතයාගයක් කරන 
විට ඔබ PayPal මවත ගාසේුවක් මගවන්මන් නැත. PayPal විසින් ඔමබ් මිල දී ගැනිෙ මහෝ 

පරිතයාගය සඳහා වයවහාර මුදල් පරිවර්තනයක් කළමහාත් PayPal හි ගනුමදනු විනිෙය 
අනුපාතිකය (අමප් වයවහාර මුදල් පරිවර්තන අනුපාතයද ඇුළුව) භාවිත මකමරනු ඇත. 



ඔමබ් හර පත මහෝ ණයපත නිකුත් කරන්නාද ගනුමදනු සඳහා ඔබමගන් මවනෙ ගාසේුවක් අය 
කළ හැක. 

බගවීම් සමාබලෝචනෙ 

PayPal විසින් කිසියම් අවදානෙක් ඇති ගනුමදනුවක් හඳුනා ගැනීමම්දී, එයට ඉදිරියට යාෙට 

ඉඩදීෙට මපර අපි ගනුමදනුව වඩා සමීපව නිරීක්ෂණය කරමු. මෙය සිදු කරන විට, PayPal විසින් 
ගනුමදනුව අත්හිටුවන අතර අයිතෙය නැේගත කිරීෙ ප්රොද කරන මලස අමලවිකරුහට දැනුම් 
මදනු ඇත. ගැනුම්කරුමවකු මලස, ඔබ විසින් මිලට ගත් අයිතෙය ලැබීෙ මෙයින් ප්රොද මකමරනු 

ඇත. අප විසින් ගනුමදනුව නිෙ කළමහාත්, අපි ඒ බව අමලවිකරු මවත දැනුම් මදනු ඇති අතර, 

අයිතෙය නැේගත කරන මලස පවසමු. අප විසින් ගනුමදනුව නිෙ මනාකළමහාත්, අප විසින් 

මවනත් නනතිකව ක්රියාොර්ගයක් ගැනීෙට අව ය නම් හැර, අපි එය අවලිංගු කර අරමුදල් ආපසු 
ඔබ මවත එවමු. 

ස්වෙංක්රීෙ බගවීම් 

එෙ අමලවිකරුමගන් අනාගත මිලදී ගැනීම් සඳහා මගවීම් ක්රෙය මලස PayPal භාවිතා කිරීෙට 

PayPal භාර ගනු ලබන අමලවිකරුමවකු සෙඟ එකඟ වීෙට ඔබට හැකි මේ. මෙෙ ගිවිසුෙ ඔබ සහ 

අමලවිකරු අතර ඇතිවන අතර ඔමබ් අවසරය ඇතිව ඔමබ් PayPal ගිණුමෙන් එකවරක්, නිතිපතා 
මහෝ වරින් වර අරමුදල් ලබා ගැනීෙට අමලවිකරුට ඉඩ මදයි. අමලවිකරුමවකු මහෝ PayPal 

සෙඟ ඔබ විසින් සූදානම් කර මගන ඇති සේවිංක්රීය මගවීම් සඳහා නිදසුන්වලට PayPal විසින් 
"බිල්පත්කරණ ගිවිසුෙ," "දායකත්වය," "නැවත සිදු මකමරන මගවීෙ," "සඳැහුම් ගනුමදනුව," 

"ූර්ව බලය ලබාදුන් හර මහෝ PAD," "ූර්ව බලය ලබා දුන් සිංක්රෙනය," මහෝ "ූර්ව අනුෙැතිය 

සහිත මගවීෙ," මලස හඳුන්වන මගවීම් ක්රෙ ඇුළත් මේ. 

ඔබට ඔබමේ ගිණුම් සැකසුම්වලින් මහෝ PayPal උපකාර ෙධයසේථානය ඔසේමසේ අප අෙතා ඊළඟ 
මගවීෙ සිදු කිරීෙට නියමිත දිනට වැඩ කරන දින 3 ක්ද ක්වා කාලයක් ුළදී ඔබට සේවයිංක්රීය 
මගවීෙක් අවලිංගු කිරීෙට හැකි මේ. සේවයිංක්රීය මගවීෙක් අවලිංගු කළ පසුව, එෙ අමලවිකරු 
සෙඟ ඔමබ් ගිවිසුෙ යටමත් ඇති සියලු අනාගත සේවයිංක්රීය මගවීම් නතර මකමරනු ඇත. ඔබ 

විසින් සේවයිංක්රීය මගවීෙක් අවලිංගු කළමහාත්, මිලට ගැනීෙ සඳහා අමලවිකරුට ඔබට තවෙත් 
මගවීම් සිදු කිරීෙට බැඳීෙක් මහෝ ඔබට ලැමබන නමුත් තවෙත් මගවීම් සිදු කර මනාෙැති භාණ්ඩ 
සහ මසේවා කිසිවක් සඳහා වන මවනත් අෙතර බැඳීෙක් ඔබට තිබිය හැකි අතර ඒවා සඳහා විකල්ප 
ආකාරයකින් ඔබ විසින් අමලවිකරුට මගවීම් සිදු කළ යුුය. 

ඔබ විසින්, අමලවිකරුමවකුට මහෝ PayPal මවත ූර්ව බලය දීෙක් සිදු කර ඇත්නම්, එෙගින් 
අමලවිකරුට ඔමබ් PayPal ගිණුමෙන් නිතය පදනෙකින් නිතර සිදු මකමරන මුදල් ලබා ගැනීෙට 

අවසර (නිදසුනක් මලස, සෑෙ ොසයකදීෙ මහෝ එමසේ නැතමහාත් නිතය බිල්කිරීම් චක්රයකදී) 
ලැමබන අතර, එෙ මගවීම්වල ප්රොණය එකිමනකට මවනසේවන්මන් නම්, සම්මේෂණමේ මුදල 
සහ දිනය සම්මේෂණය සිදු මකමරන දිනට අඩු ව මයන් දින 10 කට මපර අමලවිකරු මවතින් 
ූර්ව නිමේදනයක් ලබා ගැනීමම් අයිතිය ඔබට ලැමබ්. අමලවිකරු විසින් මෙෙ විකල්පය ඔබ 
මවත ලබාමදන්මන් නම්, ඔබ සහ අමලවිකරු අතර සේථාපිත කර ඇති පරාසමයන් පිටතට වැමටන 
ඔබමේ සේවයිංක්රීය මගවීෙ සඳහා පෙණක් මෙෙ ූර්ව නිමේදනය ලබා ගැනීෙ මතෝරා ගැනීෙට 
ඔබට පුළුවන. 

ඔබ විසින් සේවයිංක්රීය මගවීෙකට අවසරය දී ඇත්නම් සහ PayPal විසින් සේවයිංක්රීය මගවීම් 
ගනුමදනුවක් සඳහා වයවහාර මුදල් පරිවර්තනයක් සිදු කරන්මන් නම්, සේවයිංක්රීය මගවීම් 

https://www.paypal.com/lk/smarthelp/home?locale.x=si_LK


ගනුමදනුව සිදු මකමරන අවසේථාමේ බලාත්ෙකව පැවති ගනුමදනු විනිෙය අනුපාතය (PayPalහි 

වයවහාර මුදල් පරිවර්තය අනුපාතය ඇුළුව) PayPal විසින් භාවිතා කරනු ඇත. 

ආපසු බගවන්න 

PayPal භාවිතා කරමින් ඔබ අමලවිකරුමවකු මවතින් කිසියම් මදයක් ඔන්ලයින් මලස මිලට 

ගන්නා විට සහ ගනුමදනුව සඳහා අවසානමේදී නැවත මුදල් ලබා දීෙ සිදු කර ඇත්නම්, ඔබ 
ණයපතක්, හර පතක් මහෝ PayPal ම ේෂය භාවිතා කමල් නම්, ඔබ ගනුමදනුව සිදු කිරීෙ සඳහා 
භාවිතා කළ මුල් ක්රෙය මවත සාොනයමයන් මගවීෙ ආපසු යැමවනු ඇත. ගනුමදනුව සඳහා වන 
මගවීමම් ක්රෙය මලස ඔබ බැිංකු ගිණුෙක් භාවිතා කර ඇත්නම්, අප විසින් ඔබමේ බැිංකු ගිණුෙ 

මවත නැවත මුදල් ලබා දීෙ සිදු කරනු ඇති අතර, එෙ මුදල ඔබමේ බැිංකු ගිණුෙ මවත ආපසු 

මගවිය මනාහැකි නම් ඔබමේ PayPal ම ේෂය මවත මගවසු ලැමබ්. ඔබමේ PayPal ගිණුෙ භාවිතා 
කරමින් මගවීම් සිදු කරන ලද අමලවිකරුමවකුමේ සාප්පුවකදී සිදු කරන ලද මිලදී ගැනීම් සඳහා, 

ගනුමදනුව සඳහා වන නැවත මුදල් ලබා දී ඇත්නම්, මගවීෙ ඔබමේ PayPal ම ේෂය මවත ආපසු 
මගවනු ලැමබ්. 

ඔමබ් ගනුමදනුව සඳහා PayPal විසින් වයවහාර මුදල් පරිවර්තනයක් සිදු කර ඇත්නම් සහ නැවත 
මුදල් ලබා දීෙක් නිකුත් කර ඇත්නම්: 

• මුල් මගවීෙ සිදු කළ දින සිට දින 1 ක් ුළ, මුල් මගවීෙ සිදු කළ දින පැවති ගනුමදනුමේ 
විනිෙය අනුපාතය (අපමේ වයවහාර මුදල් පරිවර්තය අනුපාතය ඇුළුව) අදාළ වනු ඇත. 

• මුල් මගවීෙ සිදු කළ දින සිට දින 1 කට පසුව, ආපසු මගවීෙ සිදු කරන දිනට අනුරූපී 

PayPal හි ගනුමදනු විනිෙය අනුපාතය (අපමේ වයවහාර මුදල් පරිවර්තය අනුපාතය 
ඇුළුව) අදාළ වනු ඇත. ගනුමදනු විනිෙය අනුපාතය වහාෙ අදාළ වනු ඇති අතර ඔබට ඒ 
පිළිබඳව කිසිදු දැනුම්දීෙක් සිදු මනාමකමරනු ඇත. ඉහතින් දක්වන ලද ගාසේු සහ 
වයවහාර මුදල් පරිවර්තය ගාසේුමේ උච්චාවචනයන් මහේුමවන් ඔබ විසින් මුල් මගවීමම්දී 
සිදු කළ මුළු මුදලෙ ආපසු ඔබට මනාලැමබනු ඇත. 

ආපසු මගවීෙ සිදු කරනුමේ ඔබ විසින් මගවනු ලැබූ මුදල් වර්ගමයන් මේ, එමසේ නැතමහාත් ඔබ 

විසින් මගවනු ලැබූ මුදල්වලින් ආපසු මගවීෙට අපට මනාහැකි නම්, ඔමබ් මූලික රඳවා ගැනීමම් 
මුදල් වර්ගමයනි. 

මබේ ගනුබදනුව සඳ ා භාවිතා කරන බගවීම් ක්රමෙ 

වඩා කැමති බගවීම් ක්රමෙක් බත්රීම 

සෙහර රටවල, ඔමබ් PayPal ගිණුමම් ඇති මගවීම් ක්රෙවලින් ඕනෑෙ ක්රෙයක් ඔබ වඩාත් කැෙති 
මගවීම් ක්රෙය මලස ඔබට මතෝරාගත හැකිය. ඔමබ් ගිණුම් වරණයන් අුරින් වඩාත් කැෙති 
මගවීම් ක්රෙයක් ඔබට මතෝරා ගැනීෙට පුළුවන. ඔබමේ කැෙති මගවීමම් ක්රෙය භාවිතා කළ 
මනාහැකි අවසේථා තිබිය හැකිය, උදාහරණයක් මලස, ඔබ කල් ඉකුත් වූ ණයපතක් මතෝරා 
ගන්මන් නම්. 

ඔන්ලයින් ගනුමදනු, සාප්පු ුළ ගනුමදනු සහ අමලවිකරුවකු සෙග සේවයිංක්රීය මගවීම් සඳහා 
වඩාත් කැෙති මගවීම් ක්රෙ ඔබට මවන මවනෙ සැකසිය හැකිය. 



ඔබ විසින් වඩා කැෙති මගවීම් ක්රෙයක් මතෝරා ඇත්නම්, එය මූලික මගවීම් ක්රෙය මලස මපන්වනු 
ඇත. 

නි ේචිත අමලවිකරුවකු මහෝ ඔබ ගනුමදනුව සම්ූර්ණ කිරීෙට භාවිතා කරන මතවන පාර් ේව 
මවබ් අඩවි අනුව සෙහර මගවීම් ක්රෙවල ලද හැකියාව සීො විය හැකිය.  

ඔබ විසින් වඩා කැෙති මගවීම් ක්රෙයක් මතෝරා නැත්නම්, මහෝ ඔබමේ වඩාත් කැෙති මගවීම් 
ක්රෙය මනාෙැති නම්, ඔබ විසින් නිතරෙ භාවිතා කළ මහෝ ෙෑතකදී භාවිතා කර ඇති මගවීම් ක්රෙය 

ඇුළුව, තිමබන මගවීම් ක්රෙ, ගනුමදනුව සිදු මකමරන අවසේථාමේදී, අපි ඔබට මපන්වමු. ඔබට 

තිමබන සියලු මගවීම් ක්රෙ බැලීෙට, මහෝ අලුත් එකක් එකු කිරීෙට, සහ ගනුමදනුව අතරුර 

මගවීම් ක්රෙයක් මත්රීෙට, ඔබට "කළෙනාකරණය කරන්න" සබැඳිය ක්ලික් කිරීෙට ද පුළුවන. 

උපස්ථ බගවීම් ක්රමෙ 

ඔබ විසින් මතෝරන ලද මගවීම් ක්රෙය මහෝ වඩා කැෙති මගවීම් ක්රෙය මනාෙැති නම්, සෙහර 
එකවර සිදු කරන ඔන්ලයින් මගවීම් සඳහා උපසේථ මගවීම් ක්රෙයක් භාවිතා කිරීෙට අව ය විය 
හැකිය. එවැනි අවසේථාවලදී, ඔබ ගනුමදනුව සම්ූර්ණ කිරීෙට මපර, ඔබට ඔමබ් ගනුමදනු 

සොමලෝචන පිටුමේ, උපසේථ මගවීම් ක්රෙය මපන්වනු ඇත. මෙය අදාළ වනුමේ එක් වර සිදු කරන, 

ඔන්ලයින් ගනුමදනු සඳහා පෙණක් වන අතර සේවයිංක්රීය මගවීම් සඳහා මනාවන බව සිහි තබා 
ගන්න. උපසේථ මගවීමම් ක්රෙයක්ද අව ය ගනුමදනුවක් සඳහා වයවහාර මුදල් පරිවර්තනයක් 

අව ය බවට PayPal තීරණය කළමහාත්, ඔමබ් උපසේථ මගවීමම් ක්රෙය සම්බන්ධමයන් වන 
වයවහාර මුදල් පරිවර්තනය සිදු කරන්මන් PayPal ද කාඩ්පත් නිකුත් කරන්නාද යන්න ඔබට 
මවන මවනෙ මත්රීෙට මනාහැකි වනු ඇත. 

මිතුරන් ස  පවුබල්ල අෙ බවත බගවීම් ෙැවීම 

ඔමබ් PayPal ම ේෂය (තිමබ් නම්) මහෝ ඔමබ් බැිංකු ගිණුෙ භාවිතා කරමින් ඔබ විසින් මිුරන් සහ 

පවුමල් අය මවත මගවීම් යවන විට, අප විසින් සියලු ගාසේු අතහැර දෙනු ලබන මහයින්, ඔබට 
ඔබමේ ඔන්ලයින් මිලට ගැනීම් සඳහා වන වඩා කැෙති මගවීම් ක්රෙයක් සකසා තිබුමණ් වුවද, 
පළමුව අප විසින් මෙෙ මගවීම් විකල්පයන් හැෙවිටෙ ඔබට මපන්වමු. මගවීම් යැවීෙ පිටුමේ ඇති 
"මවනසේ කරන්න" සබැඳිය ක්ලික් කර ඔමබ් PayPal ගිණුමම් ඇති ඕනෑෙ මගවීම් ක්රෙයක් 
මත්රීෙට ඔබට හැෙවිටෙ ඉඩ තිමබන බව ෙතක තබා ගන්න. ඔබ ගාසේුවක් සහිත මගවීම් 

ක්රෙයක් මත්රුවමහාත්, ඔබ මගවීෙ යැවීෙට මපර අප විසින් හැෙවිටෙ ඔබට ගාසේුව මපන්වමු. 

ස්වෙංක්රීෙ බගවීම් 

සිය මවබ් අඩවිය හරහා කිසියම් මිලට ගැනීෙක් කරන විට සෙහර අමලවිකරුවන් මගවීෙ සඳහා 
වන ක්රෙය මලස PayPal ගබඩා කිරීෙට ඉඩ ලබාමදන අතර එවිට ඔබට වඩා මේගමයන් මගවිය 

හැකිය. මබාමහෝ විට, ඔබ මිලදී ගැනීෙක් සිදු කරන සෑෙ අවසේථාවකෙ අපට ඔබමේ PayPal 

ගිණුමෙන් ගාසේු අය කර ගැනීෙට ඔවුනට අමලවිකරු විසින් ඉල්ලා සිටින පරිදි අමලවිකරු සෙඟ 
වන ගිවිසුෙක් ඇති වීෙ සඳහා මහේු මේ.  

ගිවිසුෙ ඇති කර ගන්නා අවසේථාමේදී මහෝ ඔමබ් ගිණුම් සැකසුම්හිදී කිසියම් විම ේිත 
අමලවිකරුමවකු සෙඟ අනාගත මිලට ගැනීම් සඳහා මගවීම් ක්රෙයක් මතෝරා ගැනීෙට ඔබට 

හැකිය. නිදසුනක් මලස, ඔබට ඔමබ් ොසික චිත්රපටි දායකත්ව මසේවාවට ොසික ගාසේුව සඳහා 
ණයපතින් ගාසේු අය කර ගැනීෙට උපමදසේ දීෙට පුළුවන. 



ඔබ විසින් මතෝරන ලද මගවීමම් ක්රෙය (උදා. ණයපත කල් ඉකුත්ව ඇත්නම්) මනාෙැති නම්, 
අමලවිකරුවකු සෙඟ වන නි ේචිත ගිවිසුෙක් ෙඟින් මගවීම් ක්රෙයක් තීරණය කිරීමම් හැකියාව 

ලබා මනාමද් නම්, එමසේ නැතමහාත් අමලවිකරුවකු සෙඟ අනාගත ගනුමදනු සඳහා මගවීම් 
ක්රෙයක් නියෙ කර මනාෙැති නම්, මයාදා ගනු ලැමබන මගවීම් ක්රෙය පහත අනුපිළිමවලට සිදු 

මකමරනු ඇත: 1. ම ේෂය; 2. බැිංකු ගිණුෙ (ක්ෂණික සම්මේෂණය); 3. PayPal සහ-සන්නාෙ හ 

රපත; 4. PayPal සහ-සන්නාෙ ණයපත; 5. හර පත; 6. ණයපත; සහ 7. ඉ-මචක්පත. 

ඔබමේ ගිණුම් සැකසුම්හිදී ඔබට ඕනෑෙ ගිවිසුෙක් අවලිංගු කිරීෙට ඔබට පුළුවන. 

බැංකු ගිණුම් සම්බේෂණ 

ඔබ මගවීමම් ක්රෙයක් මලස ඔබමේ බැිංකු ගිණුෙ භාවිතා කළ විට, ඔබ ඔබමේ බැිංකු ගිණුමෙන් 

ග්රාහකයා මවත සම්මේෂණයක් සිදු කිරීෙට PayPal හට ඉඩ ලබා මද්. මෙෙ ගනුමදනු සඳහා, ඔබ 

විසින් නියෙ කරනු ලබන මුදලක් ඔමබ් බැිංකු ගිණුමෙන් PayPal විසින් විදුත් ආකාරයට 
සම්මේෂණය කරනු ඇත. කවර මහෝ මහේුවක් නිසා මුල් මුදල් ොරු කිරීෙ ඔමබ් බැිංකුව ෙගින් 
ප්රතික්මෂේප කරනු ලැබුවමහාත් නැවතත් මෙෙ ොරු කිරීෙ සිදු කිරීෙට උත්සාහ කිරීෙට ඔබ 

PayPal මවත බලය පවරයි. 

ඉ-බචක්පත 

ඉ-මචක්පත යනු ඔබ ඔමබ් බැිංකු ගිණුෙ ඔමබ් මගවීමම් ක්රෙය මලස භාවිතා කරන මගවීමම් 
ක්රෙයක් වන අතර බැිංකුව ෙගින් ගනුමදනුව සකසේ කරන ුරු ලබන්නාට මගවීෙ මනාලැමබ්. 

මෙෙ ක්රියාවලිය සඳහා සාොනයමයන් වැඩ කරන දින 3-5 දක්වා කාලයක් ගත වන නමුත්, 

මගවීෙ එවන්මන් ඔමබ් රට/කලාපමයන් පිටත ඇති බැිංකු ගිණුෙක් මවතින් නම් මම් සඳහා ගත 
වන කාලය මීට වඩා වැඩි වනු ඇත. 

ඔමබ් අභිෙත මගවීම් ක්රෙය වන්මන් ඉ-මචක්පත් නම්, ඔබ සුව ම ේෂයක් තිමබන විට වුව ද, 

ඔමබ් PayPal මගවීෙට මුදල් සැපයීෙ සඳහා එෙ ක්රෙය භාවිතා වනු ඇත. 

PayPalහි වඩා ගැනුම්කරු ආරක්ෂණ වැඩසට න 

PayPal ගැණුම්කරු ආරක්ෂාව 

PayPal පිළිගන්නා මවමළන්දකු මවතින් ඔබ යෙක් මිල දී ගන්නා විට, ඔබ PayPal ගැනුම්කරු 

ආරක්ෂාව වැඩසටහන යටමත් මුදල් ආපසු මගවීෙකට සුදුසුකම් ලැබිය හැක. අදාළ වන විට, 

PayPal ගැනුම්කරු ආරක්ෂාව වැඩසටහන යටමත් ඔබට අයිතෙමේ සම්ූර්ණ ගැනුම් මිල සහ 

තිමබ්නම්, ඔබ මගවන ලද මුල් ප්රවාහනගත කිරීම් පිරිවැය ප්රතිූරණය කර ගැනීෙට අවසේථාව හිමි 

මේ. ඔමබ් හිමිකම් පෑෙ ගැනුම්කරු ආරක්ෂාව වැඩසටහනට සුදුසුකම් ලබන්මන් ද යන්න PayPal 

සිය ූර්ණ අභිෙතිය යටමත් තීරණය කරයි. PayPalහි මුල් තීරණය අවසානාත්ෙක මලස 

සැලමකන නමුත්, මුල් තීරණය ගන්නා අවසේථාමේ ලද මනාහැකි වූ නව මහෝ වැදගත් මතාරුරු 
ඔබ සුව තිමබ් නම් මහෝ තීරණය ගැනීමම් ක්රියාවලිය ුළ වරදක් තිබූ බවට ඔබ වි ේවාස 

කරන්මන් නම් ඔබට එෙ තීරණය පිළිබඳ අභියාචනයක් PayPal සෙග මගානු කළ හැකිය.  

වැදගත්: ඔමබ් හිමිකම් පෑෙ නිරාකරණය කිරීමම් මකාටසක් මලස විකිණුම්කරු මහෝ අමනක් 
පාර් ේවය මවත අයිතෙය ආපසු ලබා දීෙට ඔබට සිදු විය හැක. PayPal ගැනුම්කරු ආරක්ෂාව 



වැඩසටහන යටමත් ඔබ විසින් දරන ආපසු භාර දීමම් ප්රවාහනගත කිරීමම් ගාසේු ප්රතිූරණය කර 
ගැනීෙ සඳහා ඔබට අවසේථාව මනාලැමබ්. 

ගනුමදනුවක් සම්බන්ධමයන් මෙෙ විම ේිත ගැටලුවලට ඔබ මුහුණ මදන විට PayPal ගැනුම්කරු 
ආරක්ෂාව වැඩසටහන අදාළ විය හැක: 

• ඔබට මවමළන්දකු මවතින් ඔමබ් අයිතෙය මනාලැබිණි, ("අයිතෙය මනාලැබිණි" හිමිකම් 
පෑෙක් මලස හඳුන්වනු ලැමබ්) නැතමහාත් 

• ඔබට අයිතෙයක් ලැබුණු නමුත් එය ඔබ ඇණවුම් කළ එක මනාමේ ("සැලකිය යුු මලස 
විසේතර කළ පරිදි මනාවන" හිමිකම් පෑෙක් මලස හඳුන්වනු ලැමබ්). 

ඔමබ් PayPal ගිණුෙ ඔසේමසේ සිදු කරන ලද ගනුමදනුව ඔබ විසින් බලය පැවරූ එකක් මනාවන 
බවට ඔබ වි ේවාස කරන්මන් නම්, ඒ ආකාරමේ හිමිකම් පෑම් ගැනුම්කරු ආරක්ෂා කිරීමම් 
වැඩසටහනට අදාළ මනාවන අතර එය අනවසර ගනුමදනු සඳහා බැඳීෙ යටමත් එය විසේතර කරනු 
ලැමබ්. 

අයිතමෙ බනාලැබීබම් හිමිකම් පෑම් 

පහත අවසේථාවල දී අයිතෙය මනාලැබීමම් හිමිකම් පෑෙක් සඳහා PayPalහි ගැනුම්කරු ආරක්ෂාව 
වැඩසටහන යටමත් ඔමබ් හිමිකම් පෑෙ සුදුසුකම් මනාලබනු ඇත: 

• ඔබ විසින් පුද්ගලිකව අයිතෙය ලබා ගන්නා මහෝ, ඔබ විකිණුම්කරුවාමේ අමලවිසැලක 

දී PayPal භාවිතා කරන්මන් නම් ඇුළුව ඔබ මවනුමවන් එය ලබා ගැනීෙට සැලසුම් 
කරන්මන් නම් මහෝ 

• විකුණන්නා විසින් ප්රවාහනගත කිරීමම් සාක්ි මහෝ භාරදුන් බවට සාක්ි සපයා ඇත. 

විකිණුම්කරු විසින් භාණ්ඩ ඔමබ් ලිපිනයට භාර දුන් බවට සාක්ි සපයන්මන් නම්, ඔබ භාණ්ඩ 
මනාලැබුණු බවට ප්රකා  කළ ද PayPal විසින් අයිතෙය මනාලැබීමම් හිමිකම් පෑෙක් සඳහා 
අමලවිකරු නිමදාසේ කරනු ලබයි. 

සැලකිෙ යුතු බලස විස්තර කළ පරිදි බනාවන හිමිකම් පෑම් 

අයිතෙයක් සැලකිය යුු මලස විසේතර කළ පරිදි මනාවන මලස සලකනු ලැබිය හැක්මක්: 

• අයිතෙය විකුණුම්කරු එය විසේතර කළ අන්දෙට වඩා සැලකිය යුු මලස මවනසේ වන්මන් 
නම්. 

• ඔබට සම්ූර්ණමයන්ෙ මවනසේ අයිතෙයක් ලැබුණි නම්. 
• අයිතෙමේ තත්ත්වය වැරදි මලස අර්ථ කථනය කරන ලද්මද් නම්. උදාහරණ මලස 

"අලුත්" මලස විසේතර කරන ලද අයිතෙයක් භාවිතා කරන ලද එකක් වීෙ. 
• අයිතෙය සතය එකක් මලස ප්රචාරණය කර තිබුණ ද එය සතය එකක් මනාවීෙ (එනම්, එය 

වයාජ එකකි). 
• අයිතෙමේ ප්රධාන මකාටසේ මහෝ විම ේෂාිංග මනාෙැති අතර ඔබ විසින් එය මිල දී ගන්නා 

විට අයිතෙය පිළිබඳ විසේතරමයන් ඒ කරුණු අනාවරණය මනාවීෙ. 
• ඔබ යම් අයිතෙ සිංඛයාවක් මිල දී ගත් අතර ඒ සියල්ල මනාලැබීෙ. 
• නැේගත කිරීෙ අතර අයිතෙයට සැලකිය යුු මලස හානි සිදු වීෙ. 



• අයිතෙය ලැබුණු තත්ත්වමයන් ප්රමයෝජනයට ගත මනාහැකි අතර ඒ බව කලින් 
අනාවරණය මනාකිරීෙ. 

අයිතෙයක් සැලකිය යුු මලස විසේතර කළ පරිදි මනාවන මලස සලකනු මනාලැබිය හැක්මක්: 

• අයිතෙය සැලකිය යුු මලස විකිණුම්කරු විසින් ඒ පිළිබඳ සැපයූ විසේතරයට සොන නම්. 
• විකිණුම්කරු විසින් අයිතෙමේ ඇති මදෝෂය අයිතෙය පිළිබඳ විසේතරමේ නිවැරදිව විසේතර 

කර ඇති නම්. 
• අයිතෙය නිවැරදි මලස විසේතර කර තිබුණ ද ඔබට එය ලැබුණු පසු ඔබට එය නුවුෙනා 

වූමේ නම්. 
• අයිතෙය නිවැරදි මලස විසේතර කර තිබුණ ද එය ඔමබ් අමප්ක්ෂාවන් සපුරාලීෙට අසෙත් 

වීෙ. 
• අයිතෙමේ සුළු සීරිම් ඇති අතර "පාවිච්චි කළ" මලස විසේතර කරන ලද එකක් වූමේ නම්. 

බෙෝගය බනාවන අයිතම ස  ගනුබදනු 

PayPalහි ගැනුම්කරු ආරක්ෂණ වැඩසටහන සඳහා පහත අයිතෙ මහෝ ගනුමදනු සුදුසුකම් 
බනාලබයි: 

• මන්වාසික මද්පළ ඇුළු, මද්පළ මවළඳාම් 

• බයිසිකල් සහ මරෝද සහිත මහාවර්මබෝඩ් වැනි විමනෝදාත්ෙක කටයුු සඳහා භාවිතා 
කරන පුද්ගලිකව අමත් මගන යා හැකි සැහැල්ලු වාහන හැරුණු විට, මෙෝටර් වාහන, 

යුරු පැදි, විමනෝදාත්ෙක වාහන, ගුවන් යානා සහ මබෝට්ටටු ඇුළු එමහත් ඒවාට සීො 
මනාවන වාහන 

• වයාපාර (ඔබ වයාපාරයක් මිලට ගන්නා විට මහෝ ආමයෝජනය කරන විට) 
• නිෂේපාදන සඳහා භාවිතා කරන කාර්මික යන්මත්රෝපකරණ 

• තයාග කාඩ්පත් සහ මපරමගවුම් කාඩ්පත් වැනි ගබඩා කළ අගය අයිතෙ ඇුළුව 
මුදල්වලට සොන මගවීම් 

• රත්රන් සඳහා මගවීම් (මභෞතික සේවරූපමයන් මහෝ හුවොරු මවළඳ සේවරූපමයන්) 
• මූලය නිෂේපාදන මහෝ ඕනෑෙ ආකාරයක ආමයෝජන 

• ඇුල් වීමම් ගාසේුවක් සහ තයාගයක් සෙග සූදුව, සූදු මකලීෙ සහ/මහෝ මවනත් 
ක්රියාකාරකම් 

• සමූහ අරමුදල් සපයන මේදිකාවල මගවීම් මෙන්ෙ සමූහ රැසේවීම් මේදිකාවල මගවීම් 
ඇුළු පරිතයාග 

• රජය විසින් පවත්වාමගන යනු ලබන ආයතනයකට (රජයට හිමි වයවසායන් හැර), රාජය 
නිමයෝජිතායනයකට මහෝ රාජය ආයතන මහෝ රජමේ නිමයෝජිතායන මවනුමවන් ක්රියා 
කරන මතවන පාර් වයකට මගවීම් 

• ඕනෑෙ බිල්පත් මගවීමම් මසේවාවක් සඳහා මගවීම් 

• සම්ූර්ණමයන් ෙ මහෝ අර්ධ ව මයන් අභිරුචිය අනුව සාදන ලද අයිතෙ සඳහා සැලකිෙ 
යුතු බලස විස්තර කර ඇති ආකාරබෙන් බනාමැති බවට වන හිමිකම් පෑම් 

• ඔබ මපෞද්ගලිකව එකු කරන මහෝ ඔබ මවනුමවන් එකු කිරීෙට කටයුු කරන 

මභෞතික, සේපර් ය අයිතෙ සඳහා වන මනාලැබුණු අයිතෙ සඳහා හිමිකම්. PayPal හි 
භාණ්ඩ හා මසේවා QR මක්තය භාවිතා කරමින් ඔබ මපෞද්ගලිකව මගාසේ ගනුමදනුව සඳහා 

මුදල් මගවා ඇත්නම් හැර, විකුණුම්කරුමේ අමලවිසැලක මිල දී ගත් අයිතෙ මෙයට 
ඇුළත් මේ 

• PayPal හි පිළිගත  ැකි භාවිත ප්රතිපත්තිෙ ෙගින් තහනම් කර ඇති ඕනෑෙ මදයක් 

• PayPal මගවා දැමීම් භාවිතමයන් කරන ලද මගවීම් (කලින් බහු මගවීෙ) 

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


• එය PayPal හි මිුරන් සහ පවුල ක්රියාකාරීත්වය භාවිතමයන් කරන ලද පුද්ගලික මගවීම් 

• PayPal ගිණුෙ භාවිතා කර ඔබ මනාකරන ලද මගවීම් 

• තනි අයිතෙ ගනුමදනු මහෝ අයිතෙ කිහිපයක් අයත් වන ගනුමදනු ඇුළුව නැවත අමලවි 
කිරීෙ සඳහා අදහසේ කරන ලද අයිතෙ 

PayPal හි ගැනුම්කරු ආරක්ෂා කිරීබම් වැඩසට න සඳ ා ගනුබදනු සුදුසුකම් 

PayPal ගැනුම්කරු ආරක්ෂණය සඳහා මයෝගය වීෙට ඔබ පහත සියලු අව යතා සපුරාලිය යුු යි: 

• යහපත් තත්ත්වමේ පවතින PayPal ගිණුෙක් තිබීෙ. 

• මයෝගය අයිතෙය සඳහා ඔමබ් PayPal ගිණුමෙන් මගවිය යුුයි. 
• විසඳුම් ෙධයසේථානය හරහා PayPal හි මිල දී ගැනුම් ආරක්ෂාව යටමත් හිමිකම් පෑෙක් 

මගානු කිරීෙට මපර ඔමබ් ගැටලුව විසඳා ගැනීෙ සඳහා විකිණුම්කරු ඇෙතීෙට උත්සාහ 
කළ යුුයි. 

• PayPal හි ලියකියවිලි හා අමනකුත් මතාරුරු සඳහා වන ඉල්ලුෙට කලට මේලාවට 
ප්රතිචාර දැක්විය යුුයි.  

• ඔබ විසින් මගවීෙ යැවූ දින සිට දින 180 ක් ඇුළත විසඳුම් ෙධයසේථානය ුළ 
ෙතමේදයක් විවෘත කර අපමේ ොර්ගගත ෙතමේද නිරාකරණ ක්රියාවලිය අනුගෙනය කළ 
යුුය. 

• ප්රතිසාධනයක් මනාලැබී ඇති මහෝ මවනත් මූලාශ්රයක් මවතින් ඔමබ් මිල දී ගැනීෙට 
අදාළව විකල්ප නිරාකරණයකට එකඟ වී තිබීෙ. 

අපබේ මාර්ගගත මතබේද නිරාකරණ ක්රිොවලිෙ 

ඔබට විකිණුම්කරුවකු සෙග ඍජුව ගනුමදනුවක් ආශ්රිත ගැටලුවක් නිරාකරණය කර ගැනීෙට 
මනාහැකි නම්, අපමේ ගැනුම්කරු ආරක්ෂා කිරීමම් වැඩසටහන යටමත් හිමිකම් පෑෙක් ඉදිරිපත් 
කිරීෙ සඳහා ඔබ විසින් නිරාකරණ ෙධයසේථානය ඔසේමසේ අපමේ ොර්ගත ආරවුල් නිරාකරණ 
ක්රියාවලිය අනුගෙනය කළ යුුය. අප අෙතා නිමයෝජිතයකු හා කතා කිරීෙ ෙගින් ද ඔබට 
හිමිකෙක් මගානු කිරීෙට හැකිය (පහත 2 වැනි පියවර). ඔබ විසින් අනුගෙනය කළ යුු පියවර 
පහතින් විසේතර කර ඇති අතර ඔබ මෙෙ පියවර අනුගෙනය මනාකළමහාත් ඔමබ් හිමිකම් පෑෙ 
ප්රතික්මෂේප විය හැක: 

1 පිෙවර: ඔබ මගවිෙ සිදු කළ දින සිට දින 180 ක් ඇුළත මතබේදෙක් විවෘත කරන්න. 
මෙෙගින් ඔබට විකුණුම්කරු සෙග ගනුමදනුව සම්බන්ධමයන් ඔබට ඇති ගැටලුව පිළිබඳ ඍජු 
සාකච්ඡාවක් ඇරඹීෙට අවසේථාව ලැමබන අතර එය ෙතමේදය විසඳා ගැනීෙට උපකාරී වනු ඇත. 
ඔබට ඍජුවෙ විකුණුම්කරු සෙග ෙතමේදය නිරාකරණය කර ගැනීෙට මනාහැකි නම් 2 වැනි 
පියවර මවත යන්න. ෙතමේදය නිරාකරණය කර ගන්නා මහෝ අවසන් වන ුරු අපි 

විකුණුම්කරුමේ PayPal ගිණුමෙහි ගනුමදනුවට අදාළ සියලු අරමුදල් රඳවා ගන්මනමු. 

2 පිෙවර: ෙතමේදය විවෘත කර දින 20 ක් ඇුළත ප්රතිූරණය කිරීෙ සඳහා මතබේදෙ හිමිකම් 

පෑමකට උද්ගමනෙ කිරීම මහෝ ඔබ හා විකුණුම්කරු එකඟතාවකට ඒෙට අමපාමහාසත් මේ නම්, 
අපි සේවයිංක්රීය ෙතමේදය වසන්මනමු. ඔබට නිරාකරණ ෙධයසේථානය ඔසේමසේ ඔබට ෙතමේදය 
ප්රතිූරණය කිරීෙ සඳහා හිමිකම් පෑෙකට උද්ගෙනය කළ හැකිය. මෙෙ අවසේථාමේ දී 

විකිණුම්කරුට මහෝ PayPal හට ද ෙතමේදය හිමිකම් පෑෙකට උද්ගෙනය කළ හැකිය. ඔබ 
අයිතෙය මනාලැබීමම් හිමිකම් පෑෙක් ඉදිරිපත් කරන්මන් නම්, ෙතමේදය උද්ගෙනය කිරීෙ සඳහා 

යටත් පිරිමසයින් දින 7 ක් සිටින මලස PayPal ඔමබන් ඉල්ලා සිටීෙට ඉඩ ඇත. 

https://www.paypal.com/lk/cgi-bin/webscr?cmd=_complaint-view&nav=0.4&locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/cgi-bin/webscr?cmd=_complaint-view&nav=0.4&locale.x=si_LK


3 පිෙවර: ඔබ, විකුණුම්කරු මහෝ PayPal ඔමබ් ෙතමේදය ප්රතිූරණය සඳහා හිමිකම් පෑෙකට 
උද්ගෙනය කිරීමෙන් පසු ලිෙකිෙවිලි බ ෝ බවනත් බතාරතුරු සඳ ා PayPal බවතින් ලැබබන 

ඉල්ලුම්වලට ප්රතිචාර දක්වන්න. PayPal විසින් ඔබට ලදුපත්, මතවැනි පාර් ේවීය ඇගයීම්, මපාලිසේ 
වාර්තා මහෝ PayPal විසින් දක්වන මවනත් මල්ඛන සපයන මලස ඉල්ලා සිටිය හැක. ඔබ සෙග 
සිදු කරන අපමේ ලිපි හුවොරුමේදී ඉල්ලන පරිදි ඔබ මෙෙ ඉල්ලීම් වලට කාලීන ආකාරයකින් 
ප්රතිචාර දැක්විය යුුය. 

4 පිෙවර: ඔබ විසින් සැලකිය යුු මලස විසේතර කළ පරිදි මනාවන හිමිකම් පෑෙක් මගානු 
කරන්මන් නම්, PayPal හි ප්රවා නගත කිරීබම් ඉල්ලුම්වලට නිසි කලට අනුකූලතාව දක්වන්න. 

අයිතෙය නැවත ඔමබ් වියදමින් විකිණුම්කරු, PayPal මහෝ මතවැනි පාර් ේවයක් (PayPal විසින් 
නියෙ කරනු ලබන) මවත ප්රවාහනගත කර භාරදුන් බවට සාක්ියක් ඉදිරිපත් කරන මලස PayPal 

ඔබට නියෙ කරනු ලැබිය හැක. 

භාරදුන් බවට සාක්ිෙ ෙන්බනන් අද ස් වන්බන්: 

$750 USD ට (මහෝ පහත වගුමේ දැක්මවන සොන වයවහාර මුදල් සීොවට) වඩා අඩු ගනුමදනු 

සඳහා, යටත් පිරිමසයින් නගරය/ මහෝ තැපැල් මක්තය, භාර දුන් දිනය හා ඔබ භාවිතා කළ නැේ 
සොගමම් අනනයතාව මපන්වන භාර දුන් ලිපිනය ඇුළත් ොර්ගගතව බැලිය හැකි තහවුරු 
කිරීෙක්. 

$750 USD ට (මහෝ පහත වගුමේ දැක්මවන සොන වයවහාර මුදල් සීොවට) වඩා අඩු ගනුමදනු 
සඳහා, ඔබ විසින් භාර දීමම් අත්සන් කළ තහවුරු කිරීෙක් සැපයිය යුු මේ (පහත රටවල 

ලියාපදිිංචි කරන ලද PayPal ගිණුෙක් සහිත ගැනුම්කරුවන් හැර: ඇල්මබ්නියාව, ඇන්මඩෝරා, 
මබාසේනියා හා හර්සිමගාවීනා, මක්රාඒියාව, අයිසේලන්තය, ඊශ්රායලය මහෝ යුක්මර්නය යන එබඳු 
අව යතා අදාළ මනාවන රටවල්). ගනුමදනුව සිදු වී ඇත්මත් වගුමේ දක්වා ඇති වයාවහාර මුදල් 

වර්ගයකින් මනාමේ නම්, මගවීෙ ගනුමදනුව සකසේ කරන මේලාමේ අදාළ වන PayPal විනිෙය 
අනුපාතයට අනුව $750 USD ට සොන අගයක් ඉක්ෙවන්මන් නම් අත්සන ෙගින් තහවුරු කිරීෙ 
අව ය මේ. 

අත්සන තහවුරු කිරීමේ මුදල් සීමාවන් 

ව්යව්හාර මුදල ගනුදදනු අගය ව්යව්හාර මුදල ගනුදදනු අගය 

ඔස්ට්දේලියානු 

ද ාලර්: 
850 AUD නව්සීලන්ත ද ාලර්: 950 NZD 

බ්රසීල රියාල්: 1,750 BRL 
දනෝවීජියානු 

දරෝනා: 
4,600 NOK 

කැදන්ඩියානු 

ද ාලරය: 
850 CAD පිලිපීන දෙදස්ට්ෝ: 34,000 PHP 

දෙක් දකාරූනා: 15,000 CZK 
දෙෝලන්ත 

ස්ට්දලාටික්: 
2,300 PLN 

 ැනිෂ දරෝන්: 4,100 DKK රුසියානු රූබල්: 48,000 RUB 



අත්සන තහවුරු කිරීමේ මුදල් සීමාවන් 

යූදරෝ: 550 EUR සිිංගප්පූරු ද ාලර්: 950 SGD 

දහාිං දකාිං 

ද ාලර්: 
6,000 HKD ස්ට්වී න් දරෝනා: 4,950 SEK 

හිංදේරියානු 

ද ාරින්්: 
170,000 HUF ස්ට්ිස්ට් ෆ්රෑන්ක්: 700 CHF 

ඊශ්රායල් දෂදකල්: 2,700 ILS 
තායිව්ානදේ නව් 

ද ාලරය: 
23,000 TWD 

ජෙන් දයන්: 77,000 JPY තායි බා්: 24,500 THB 

මැදල්සියානු 

රිිංගිට්: 
3,100 MYR 

එක්ස්ට්් රාජධානි 

ස්ට්ටර්ලිිං: 
450 GBP 

දමක්සිකානු 

දෙදස්ට්ෝ: 
10,000 MXN ඇදමරිකානු ද ාලර්: 750 USD 

5 පිෙවර: PayPal විසින් ඉ ත දක්වා ඇති ආවරණෙ වීබම්  ා සුදුසුකම් සැපිරීමම් අව යතා, 
ොර්ගගත ආරවුල් නිරාකරණ ක්රියාවලිය අතරුර සපයන ලද කවර මහෝ අතිමර්ක මතාරුරක් 
මහෝ අදාළ තත්ත්වය යටමත් අදාළ හා මයෝගය මලස සලකන කවර මහෝ මවනත් මතාරුරක් ෙත 

පදනම්ව එහි ූර්ණ අභිෙතියට අනුව PayPal විසින් අවසන් තීරණයක් (සේවයිංක්රීයව කිනම් මහෝ 
ෙතමේදයක් මහෝ හිමිකම් පෑෙක් වැසීෙ ඇුළුව) ගනු ලබයි. 

ඔබ විසින් ඩිජිටල් භාණ්ඩ ක්ුද්ර මගවීම් මිල දී ගැනීම් සිදු කරන විට අදාළ වන විම ේෂ රීති තිමබන 
බවත් අපට අපමේ අභිෙතිය අනුව ඔබ විසින් තවත් යෙක් කිරීෙට අව ය මනාවී ගනුමදනුව 
ප්රතිවර්තනය කරනු ලැබිය හැකි ූර්ව නිර්ණිත සීොවන් ඊට අදාළ වන බව සලකන්න. ඔබට 

ප්රතිලාභ සැලමසන සේවයිංක්රීය ප්රතිවර්තන සිංඛයාව අප විසින් සීො කරනු ලැබිය හැකි නමුත්, 

එවන් අවසේථාවක දී වුව, ඔබට තවදුරටත් ඉහතින් විසේතර කර ඇති PayPalහි සම්ෙත ආරවුල් 
විසඳීමම් ක්රියාවලීන් අනුගෙනය කිරීෙට හැකියාව තිමබ්. 

PayPal විසින් ගැනුම්කරු මහෝ විකුණුම්කරුමේ සුභ සාධනය සඳහා අවසන් තීන්දුවක් ගනු ලැබූ 

විටක පාර් ේව මදකෙ PayPal හි තීරණයට අනුකූලතාව දැක්විය යුුය. 

PayPal ගැනුම්කරුවකුමේ සුභ සාධනය සඳහා තීරණයක් ගනු ලැබුවමහාත්, PayPal විසින් 
අයිතෙමේ මුළු ගැනුම් මිල හා මුල් ප්රවාහනගත කිරීමම් පිරිවැය ගැනුම්කරු මවත ප්රතිූරණය 
කරනු ඇත. 

විකිණුම්කරුවකු හිමිකම් පෑෙකින් පාඩු ලැබුවමහාත් විකිණුම්කරුට ගනුමදනුව ආශ්රිත PayPal 

ගාසේු ෙත ආපසු මගවීෙක් මනාලැමබනු ඇත. 

විකුණූ භාණ්ඩය වයාජ එකක් වීමම් මහේුව ෙත විකිණුම්කරුවකු විසින් සැලකිය යුු මලස 

විසේතර කරන පරිදි මනාවන හිමිකම් පෑෙකින් පාඩු ලැබුවමහාත්, විකිණුම්කරු ගැනුම්කරු මවත 
සම්ූර්ණ මුදල ආපසු මගවිය යුු අතර අයිතෙය නැවත මනාලැමබනු ඇත. 



අප බ ෝ ඔබේ කාඩ්පත නිකුත් කරන්නා සමග මතබේදෙ 

ඔමබ් PayPal ගිණුෙ ඔසේමසේ සිදු කරන ලද ගනුමදනුවකට මගවීමම් ක්රෙය මලස ඔබ විසින් 
ණයපතක් මහෝ හර පතක් භාවිතා කරන ලද්මද් නම් හා ඔබ ගනුමදනුව පිළිබඳ අතෘප්තියට පත් වී 

ඇති නම්, ඔබ ඔමබ් කාඩ්පත නිකුත් කරන්නා සෙග ගනුමදනුව පිළිබඳ ෙතමේදයක් මගානු 
කිරීෙට සුදුසුකම් ලැබීෙට ඉඩ ඇත. අදාළ වන කාඩ්පත් නැවත අය කිරීමම් අයිතිවාසිකම් PayPal 

හි ගැනුම්කරු ආරක්ෂා කිරීමම් වැඩසටහන යටමත් ඔබට ලද හැකි අයිතීන්වලට වඩා පුළුල් විය 

හැකිය. උදාහරණ මලස, ඔබ ඔමබ් කාඩ්පත් නිකුත් කරන්නා සෙග ගනුමදනුවක් සඳහා 
ෙතමේදයක් මගානු කරන්මන් නම්, ඔබ තෘප්තියකට පත් මනාවන අයිතෙ සැලකිය යුු මලස 
විසේතර කළ පරිදි මනාවන හිමිකම් පෑෙක් ඉදිරිපත් කිරීෙ සඳහා සුදුසුකම් මනාලබන්මන් වුව ද 
ඔබට ඒවාට මගවන ලද මුදල් ආපසු අය කරවා ගැනීෙට හැකිය. 

PayPal සෙග අපමේ ගැනුම්කරු ආරක්ෂා කිරීමම් වැඩසටහන යටමත් ෙතමේදයක් මගන යනවා 
ද, නැතමහාත් ඔමබ් කාඩ්පත නිකුත් කරන්නා සෙග ෙතමේදයක් මගන යනවා ද යන්න ඔබ 
තිරණය කළ යුුයි. ඔබට එකවර මම් මදකෙ කිරීෙට මහෝ ද්විත්ව අය කරවා ගැනීෙක් සිදු කළ 
මනාහැකියි. ඔබ අප සෙග ෙතමේදයක්/හිමිකම් පෑෙක් මගන යන්මන් නම්, හා එෙ ගනුමදනුව 
සඳහාෙ ඔබ ඔමබ් කාඩ්පත නිකුත් කරන්නා සෙග ද ආරවුලක් මගන යන්මන් නම් අපි ඔබ සෙග 
ඇති ෙතමේදය/හිමිකම් පෑෙ වසා දෙන්මනමු. මෙය ඔමබ් කාඩ්පත නිකුත් කරන්නා සෙග ඇති 
ෙතමේද ක්රියාවලියට බලපෑම් මනාකරනු ඇත. ඊට අෙතරව, ඔබ ඔමබ් කාඩ්පත නිකුත් කරන්නා 

සෙග ෙතමේදයක් මගන යන්මන් නම්, ඔබට පසුව අප සෙග ෙතමේදයක්/හිමිකම් පෑෙක් මගන 
යා මනාහැකිය. 

ඔබ PayPal සෙග ගනුමදනුවක් සඳහා ෙතමේදයක් ඇති කර ගැනීෙට තීරණය කරන්මන් නම් අපි 

ඒ සම්බන්ධමයන් ඔබට විරුද්ධව තීරණයක් ගන්මන් නම්, ඔබට පසුව ඔමබ් කාඩ්පත් නිකුත් 

කරන්නා සෙග ෙතමේදය නැවත මගානු කිරීෙට අවසේථාව තිමබ්. PayPal විසින් ඔමබ් ෙතමේදය 
සඳහා අවසන් තිරණයක් ගැනීෙ ඔමබ් කාඩ්පත් නිකුත් කරන්නාමේ ෙතමේදයක් මගානු කිරීෙ 

සඳහා වන අවසන් දිනය පසුවන මතක් සිදු මනාකරයි නම්, හා අපමේ පාර් ේවමයන් වන ප්රොද 
කිරීෙක් මහේුමවන් ඔබ කාඩ්පත නිකුත් කරන්නා මවතින් අය කර ගැනීෙට සුදුසුකම් ලබන මුළු 
මුදලට අඩු අගයක් අය කර ගැනීෙට ඔබට සිදු මේ නම්, අපි ඔබට පාඩු වූ අගය (ඔබ දැනටෙත් 
විකිණුම්කරු මහෝ ඔමබ් කාඩ්පත නිකුත් කරන්නා විසින් අය කරවාමගන ඇති කවර මහෝ මුදලක් 
කපා හැර) ප්රතිූරණය කරන්මනමු. ඔමබ් කාඩ්පත් නිකුත් කරන්නා ඇෙතීෙට මහෝ PayPal සෙග 
ෙතමේදයක් මගානු කිරීෙට මපර ඔබ විසින් විකිණුම්කරුමේ ආපසු භාර දීමම් ප්රතිපත්තිය අනුව 
ඔමබ් ගැටලුව විසඳා ගැනිෙ සඳහා විකිණුම්කරු ඇෙතීෙට උත්සාහ කළ යුුය. 

PAYPAL පරිශීලක ගිවිසුම 

බගවීම් විකිණීම ස  භාර ගැනීම 

බගවීම් භාර ගැනීම 

බගවීම් ලබා ගැනීම 

මගවීම් ලබා ගැනීෙට ඇති හැකියාව රට/කලාපය අනුව මවනසේ මේ. ඔබමේ PayPal ගිණුෙට 
මලාගින් වීමෙන් ඔබට මගවීම් ලබා ගැනීමම් හැකියාව ඇත්දැයි යන්න ඔබට තීරණය කළ හැකිය. 



ඔබ භාණ්ඩ හා මසේවා විකිණීෙට මහෝ පරිතයාග පිළිගැනීෙට ඔමබ් PayPal ගිණුෙ භාවිත 
කරන්මන් නම් ඔබ විසින් කළ යුු දෑ: 

• අරමුදල් ලබා ගැනීෙ සඳහා අදාළ වන කවර මහෝ ගාසේුවක් මගවීෙ. 
• මිල දී ගැනීෙක් සඳහා ඔබට පුද්ගලික මගවීෙක් එවන මලස ඔබමේ ගැනුම්කරුමගන් 

ඉල්ලා මනාසිටීෙ. ඔබ එමසේ කළ මහාත්, PayPal විසින් පවුමල් අය හා මිුරන් මවතින් 

මගවීම් ලබා ගැනීෙට ඔමබ් PayPal ගිණුෙට ඇති හැකියාව ඉවත් කිරීෙට ඉඩ තිමබ්. 

PayPal ගිණුෙක් රහිත මගවන්මනකුට ඔමබ් PayPal ගිණුෙ මවත මගවීෙක් එවීෙ සඳහා හැකියාව 
ලබා දීෙ අදහසේ කරගත් කිනම් මහෝ ක්රියාකාරීත්වයක් ඔමබ් ොර්ගගත මගවීෙ/මේදිකාව මවත 
ඒකාබද්ධ කිරීෙ ෙගින්, PayPal විසින් PayPal Braintree මවබ් අඩවිමයහි ඇති ඕනෑෙ පිටුවක් 
ෙත (සිංවර්ධකයන් සඳහා වන ඕනෑෙ පිටුවක් සහ අපමේ නනතික ගිවිසුම් පිටුව ද ඇුළත්ව) 
මහෝ ොර්ගගත ෙණ්ඩපය ෙත ඔබට ලබා මදන එකී ක්රියාකාරීත්වමේ සියලු ෙ වැඩිදුර භාවිත 
නියෙයන්ට ඔබ එකඟ මවයි. එබඳු වැඩිදුර නියෙවලට PayPal විකල්ප මගවීම් ක්රෙ නියෙ ඇුළත් 
මේ. 

අධිභාර ගාස්තු නැත 

PayPal මගවීමම් ක්රෙයක් මලස පිළිගැනීෙ සඳහා ඔබ විසින් අධිභාරයක් මහෝ මවනත් කිසිඳු 
ගාසේුවක් අය මනාකරන බවට ඔබ එකඟ මවයි. හසුරුවීමම් ගාසේුව අධිභාරයක් මලස 
ක්රියාත්ෙක වන මනාවන තාක් හා ඔබ විසින් PayPal මනාවන ගනුමදනු සඳහා අය කරන 
හසුරුවීමම් ගාසේුවට වඩා එය ඉහළ මනාවන තාක් ඔබට භාණ්ඩ මහෝ මසේවා විකිණීෙ සම්බන්ධව 
හසුරවීමම් ගාසේුවක් අය කළ හැකිය. 

PayPal ඉදිරිපත් කිරීම 

ඔමබ් මවබ් අඩවි මහෝ ජිංගෙ මයදුම් ඇුළුව PayPal හි සන්නම්ගත මසේවා ඒකාබද්ධ කරන 
ඕනෑෙ තැනක ඔබ විසින් ඔමබ් අමලවි සේථානමේ පිරිනෙන කිනම් මහෝ මගවීම් ක්රෙයකට යටත් 

පිරිමසයින් සොන මලස PayPal මගවීම් ක්රෙය මහෝ සලකුණු සැලකිය යුුය. මීට යටත් 
පිරිමසයින් සොන මහෝ වඩා මහාඳ: ලාිංඡන සේථානගත කිරීෙ, ඕනෑෙ අමලවි සේථානයක ලැමබන 

සේථානය, මගවීම් ප්රවාහය, නියෙ, මකාන්මද්සි, සීො හා ගාසේුවලට අදාලව සැලකීෙ 
සම්බන්ධමයන් ඔබමේ අමලවි සේථානමේ ඇති මවනත් සලකුණු මහෝ මගවීම් ක්රෙවලට 

සාමප්ක්ෂව ඇුළත් මේ. තව ද, ඔබ විසින් PayPalහි කිනම් මහෝ මසේවා මහෝ සලකුණු ඉදිරිපත් 
කිරීෙ ෙගින් කිනම් මහෝ මගවීමම් ක්රෙයක් මහෝ සලකුණක් ඉදිරියට මගන ඒමෙන් (මහෝ මගවීමම් 
අත්දැකීමම් කලින් අවසේථාවක දී) වැළකිය යුුය. 

අපමේ පාරිමභෝගිකයන්ට නිමයෝජිතත්වය සැපයීමම් දී මහෝ ෙහජන සන්නිමේදනවල දී, ඔබ 

විසින් කවර මහෝ PayPal මසේවාවක් මගවීමම් ක්රෙයක් මලස වැරදි මලස විම ේෂණය කිරීමෙන් 
මහෝ කිනම් මහෝ PayPal මසේවාවකට වඩා මවනත් මගවීමම් ක්රෙයක් මවත අභිෙතයක් 

ප්රදර්ශිතයක් කිරීමෙන් වැළකිය යුුය. අපමේ සියලු අමලවි සේථාන ඇුළත, ඔබමේ 
පාරිමභෝගිකයින් PayPal භාවිතා කිරීමෙන් වැළැක්වීෙට මහෝ තහනම් කිරීෙට උත්සාහ කිරිමෙන් 
මහෝ පාරිමභෝගිකයකු විකල්ප මගවීමම් ක්රෙයක් භාවිතා කිරීෙට දිරිගැන්වීමෙන් වැළකිය යුු ය. 

ඔබ ඔමබ් පාරිමභෝගිකයින්ට PayPal සෙග ඔබට මගවිෙට හැකියාව ලබා මදන්මන් නම්, ඔබ 
පිළිගන්නා මගවීම් ක්රෙ සිංදර් නය මහෝ ප්රදර් නය කරන ඕනෑෙ අවසේථාවක (කිනම් මහෝ අමලවි 

සේථානයක් ඇුළත මහෝ ඔමබ් අමලවිකරණ ද්රවය, ප්රචාරණය හා මවනත් පාරිමභෝගික 

සන්නිමේදන ුළ) ඔබ විසින් PayPal මසේවා යටත් පිරිමසයින් ප්රමුඛ මලස දැක්වීෙට ද, යටත් 

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


පිරිමසයින් ඔබ විසින් අමනකුත් සියලු මගවීම් ක්රෙවලට කරන ආකාරමේ සාධනීය ක්රෙමේදයකින් 
කිරීෙට ද ඔබ එකඟ මවයි. 

බදු, බතාරතුරු වාර්තාකරණෙ 

අපමේ ගාසේුවලින් සෙහරක් උදාහරණ මලස, අගය එකු කළ බද්ද, විකුණුම් බද්ධ, ආදායම් 

බද්ධ, පරිශීලන මහෝ රැඳවුම් බදු ඇුළු ඕනෑෙ අධිකරණ බලයක් ෙගින් තක්මසේරු කළ හැකි 
අදාළ බදු, අදායම් බදු, තීරුබදු, මහෝ සොන රාජය තක්මසේරු කිරීම්වලට (මපාදුමේ "බදු") යටත් 
විය හැකි අතර ප්රකාශිතව සඳහන් කර ඇත්නම් විනා අමප් ගාසේුවලට අදාළ බදු ඇුළත් 

මනාමේ. ඔබ සිදු කරන මහෝ ඔබට ලැමබන මගවීම්වලට කිනම් මහෝ බද්දක් අදාළ වන්මන් නම්, 

ඒ කවර ඒවා දැයි යන්න නිර්ණය කර ගැනීෙ ඔමබ් වගකීෙ වන අතර නිවැරදි බදු තක්මසේරු කර, 

රැසේ කර වාර්තා කර මයෝගය අධිකාරිය මවත ලබා දීෙ ඔමබ් ූර්ණ වගකීෙකි. ඔමබ් ගනුමදනුවලට 
කිනම් මහෝ බද්දක් අදාළ වන්මන් ද යන්න නිර්ණය කිරිෙට මහෝ කවර මහෝ ගනුමදනුවකින් පැන 

නඟින බදු ගණනය, රැසේ කිරීෙ, වාර්තා කිරීෙ මහෝ මගවීෙ සඳහා PayPal වග කියනු මනාලබයි. 

ඔබේ ආපසු බගවීබම් ප්රතිපත්තිෙ  ා ර සයතා ප්රතිපත්තිෙ 

ඔබ විසින් නීතිමයන් අව ය කරන කල්හි ආපසු මගවීම් හා ආපසු යැවීමම් ප්රතිපත්තියක් මෙන්ෙ 
රහසයතා ප්රතිපත්තියක් ද පළ කළ යුුය. 

බගවීම් සමාබලෝචනෙ 

PayPal ෙගින් යම් යම් අධික අවදානම් විය හැකි ගනුමදනු සොමලෝචනය කරනු ලබයි. PayPal 

විසින් සේවකිය ූර්ණ අභිෙතය යටමත්, යම් ගනුමදනුවක් අධික අවදානම් මලස තීරණය කරන්මන් 

නම්, අපි මගවීෙ රඳවා තබා අයිතෙය ප්රවාහනගත කිරීෙ ප්රොද කිරීෙ සඳහා ඔබට නිමේදනයක් 
නිකුත් කරන්මනමු. PayPal විසින් සොමලෝචනයක් සිදු කර මගවීෙ සම්ූර්ණ කිරීෙ මහෝ අවලිංගු 

කිරීෙ සිදු කරනු ඇත. මගවීෙ සම්ූර්ණ කරනු ලැබුවමහාත්, PayPal විසින් අයිතෙය ප්රවාහනගත 

කරන මලස ඔබට දැනුම් මදනු ඇත. එමසේ මනාවුණමහාත්, නනතික ව මයන් මවනත් පියවරක් 
ගැනීෙට අපට සිදු වන්මන් නම් විනා, PayPal විසින් මගවීෙ අවලිංගු කර ගැනුම්කරුවා මවත 
අරමුදල් ආපසු ලබා මදනු ලැමබ්. මෙෙ මගවීම් සොමලෝචනය සම්ූර්ණ කරන සියලු මගවීම් 
PayPal විකුණුම්කරුවන් ආරක්ෂා කිරීමම් අව යතා සම්ූර්ණ කරන්මන් නම් PayPal 

විකුණුම්කරුවන් ආරක්ෂා කිරීමම් ආවරණය ලැබීෙට මයෝගය මේ. අපි ඔබට ඊමම්ල් හා/මහෝ 

ඔමබ් PayPal ගිණුෙ ඔසේමසේ දැනුම් මදන්මනමු. 

අබලවිසැල තුළ බගවීම් 

ඔබ ඔමබ් මභෞතික අමලවිසැල ුළ PayPal මගවීම් පිළිගන්මන් නම්, ඔබ විසින් ගනුමදනුව සිදු 
වීෙට මපර පාරිමභෝගිකයාට ගනුමදනුමේ සම්ූර්ණ මුදල දැන්විය යුුයි. ඔබ විසින් ඔමබ් 
පාරිමභෝගිකයාමේ ගිණුමෙන් අය කර ගත යුත්මත් ඔවුන් විසින් අවසර ලබා දී ඇති ගනුමදනු 

සඳහා පෙණයි. පාරිමභෝගිකයා මභෞතික කුවිතාන්සියක් ඉල්ලුම් කරන්මන් නම්, ඔබ විසින් එය 
සැපයිය යුුයි. ඔබ විසින් සිදු කරන ඕනෑෙ ගනුමදනුවකට මිල දී ගන්නා භාණ්ඩ හා මසේවාවන්මේ 
නිවැරදි හා සතය විසේතරයක් තිබිය යුු බවට ඔබ එකඟ මවයි. 

බවබළඳබපාළ අබලවිකරුබවෝ 



ඔබ මවමළඳමපාළක මහෝ PayPal පිරිනෙන මතවැනි පාර් ේවීය මයදුෙක් ඔසේමසේ අමලවිකරුමවක් 
වන්මන් නම්, ඔබ එෙ සිංසදය ඔසේමසේ සිදු කරන විකුණුම් සඳහා මවමළඳමපාළට මහෝ මතවැනි 
පාර් ේවීය ගැනුම්කරු ආරක්ෂා කිරීමම් වැඩසටහනට අදාළ වන කිනම් මහෝ රීතියකට අනුකූලතාව 
දැක්විය යුුය. එවැනි කිනම් මහෝ ආරක්ෂණයන් ෙගින් ඔබ විසින් යම් යම් පියවර ගැනීෙට නියෙ 
කළ හැකි අතර හිමිකම් පෑම් පිළිබඳ කටයුු කරන ආකාරයට බලපෑම් කරනු ඇත. 

කාඩ්පත රහිත ගනුබදනු 

විකිණුම්කරුවකු මලසින් ඔබ මවතින් යෙක් මිල දී ගැනීෙ සඳහා ගැනුම්කරුවකු විසින් ඔවුන්මේ 

ගිණුෙ භාවිතමයන් මගවීම් ක්රෙය මලස ණයපත මහෝ හර පත භාවිතා කරන ඕනෑෙ අවසේථාවක, 

ගැනුම්කරු ඔමබ් මවමළඳසැල ුළ සිටිය දී කරන ගනුමදනුවක දී වුව, ගනුමදනුව "කාඩ්පත රහිත 
ගනුමදනුවක්" මලස සකසේ කරනු ලැමබනු ඇත. 

කලින් අවසර දුන් බගවීම් පිළිගැනීම 

විකිණුම්කරුවකු මලස, ඔබට ගැනුම්කරුවකුමේ ගිණුමෙන් ඒක වාරික, ක්රමික මහෝ අනියම් 
පදනෙක් ෙත කලින් අවසර දුන් මගවීම් හරහා මගවීම් පිළිගැනීෙට හැක. මෙෙ ආකාරමේ 
ගනුමදනු ඇතැම් විට, "බිල් කිරීමම් ගිවිසුෙ", "දායකත්වය", "පුනරාවර්තන මගවීෙ", "සඳැහුම් 

ගනුමදනුව", "කලින් අවසර දුන් හර මහෝ PAD", "කලින් අවසර දුන් ොරු කිරීෙ", "කලින් 

අනුෙත කළ මගවීෙ", මහෝ "සේවයිංක්රීය මගවීෙ" මලස හැඳින්මේ. 

ඔබට ගැනුම්කරුව්න් දව්තින් කලින් අව්ස්ට්ර දුන් දගවීම් ලැදබන්දන් නම්: 

ඔබ කළ යුතු දෑ: ඔබ දනාකළ යුතු දෑ: 

මුදල, ස්ට්ිංඛ්යාතය හා එව්ැනි දගවීමක කාල සීමාව් ස්ට්ඳහා 
ගැනුම්කරුදේ ූර්ව් බලය ලබාදීම ලබා ගැනීම. 

ගැනුම්කරුදව්කු ූර්ව් බලය 

ලබාදුන් දගවීමක් නව්තා දහෝ 
අව්ලිංගු කර ඇ්නම්, 

ගැනුම්කරුදේ ලිඛිත බලය 

ලබාදීමකින් දතාරව් ඉදිරි දගවීම් 

නැව්ත ආරම්භ කරන්න. 

ගැනුම්කරුව්න් දෙර බලය ලබාදුන් මාර්ගගත දගවීම් ස්ට්ඳහා 
ලියාෙදිිංචි වුව්දහා් ස්ට්රල ස්ට්හ ෙහසුදව්න් පිිසිය හැකි 

මාර්ගගත අව්ලිංගු කිරීදම් ක්රියා ෙටිොටියක් ස්ට්ෙයන්න. 

දගවීම ස්ට්ඳහා ස්ට්ැලසුම් කළ දිනට ව්ැ  කරන දින 3 කට දෙර 
එව්ැනි දගවීමක් නැව්ැ්වීදම් හැකියාව් ගැනුම්කරුව්න්ට 

ලබාදදන්න. 

දෙර බලය ලබාදුන් දගවීම දෙර බලය ලබාදුන් මුදල් 

ප්රමාණදයන් දව්නස්ට් ව්න්දන් නම් දහෝ (ගැනුම්කරුව්න්දේ 

ද්රීම අනූව්) දෙර තීරණය කරන ලද ෙරාස්ට්දයන් ඔබ්බට 

යන කිසියම් දගවීමක් ඇ්නම් ස්ට්ෑම දෙර බලය ලබාදුන් 

දගවීමකම මුදල් ප්රමාණය ස්ට්හ දිනයට දින 10 කට දෙරව්් 

ගැනුම්කරුව්ාට දැනුම් දදන්න. 

ස්වෙංක්රීෙ මාරුකිරීම් සිදුකරන රටවල්ල 

ඔබ සේවයිංක්රීය ොරු කිරීම් සිදුකරන රටක පදිිංචිකරුමවකු නම්, ඔබට මගවීම් ලැබීෙට හැකියාව 
ඇති නමුත් ඔබ ඔබමේ මගවීමම් සම්ූර්ණ මුදල ලබාගත හැක්මක් ලද හැකි මුදල් ගැනීමම් 

ක්රෙයක් හරහාය. ඔබ එමසේ මනාකරන්මන් නම්, නිතය පදනෙකින් ඔබමේ මුදල් ආපසු ගැනීමම් 



ක්රෙය මවත ඔබමේ PayPal ගිණුමෙන් සේවයිංක්රීයවෙ මුදල් ආපසු ලබාගනු ඇත. සේවයිංක්රීය ොරු 
කිරීෙ පිළිබඳ අතිමර්ක නියෙයන් සඳහා කරුණාකර මෙතන ක්ලික් කරන්න. 

මාර්ගගත ස  අබලවිසැල තුළ බගවීම් සඳ ා ගනුබදනු ගාස්තු 

සම්මත ගනුබදනු ගාස්තු 

ඔමබ් PayPal ගනුමදනු ගාසේු ගැනුම්කරුමේ රට/කලාපය ෙත පදනම් මේ. භාණ්ඩ මහෝ මසේවා 
අමලවි කිරීමම්දී මහෝ පරිතයාග ලබා ගැනීමම් දී ඔබ මගවන ගාසේුව සහ ගැනුම්කරුවන් විසින් 
සිය PayPal ගිණුෙ භාවිතමයන් (මහෝ මවනත් බලයලත් මවාලට්ටටුවක් භාවිත කර) මගවන 
ගාසේුව වාණිජ මගවීම් ගාසේු වගුව ුළ දැක්මේ. කරුණාකර සැලකිල්ලට ගන්න: 

• PayPal භාවිතා කර ඔබ සකසන ඉදිරි ගනුමදනුවලට අදාළ වන මලස අපි ගාසේු සකසේ 
කරන්මනමු. කිසියම් ගාසේුවක් වැඩි කිරීෙ මහෝ නව වර්ගමේ ගාසේුවක් හඳුන්වාදීෙ 
සම්බන්ධව අපි ඔබට දින 14 කට වත් කළින් දැනුම් මදන්මනමු. 

• PayPal නිෂේපාදනයක් භාවිතා කර ඔබ මගවීම් පිළිගන්මන් නම් (PayPal මගවීම් මප්රෝ 

වැනි), එෙ නිෂේපාදනවලට අදාළ ගාසේු ඔබමේ ගනුමදනුවලට අදාළ මවනු ඇත. 

වයාපාරික අනුපාතිකෙ 

අපමේ වයාපාරික අනුපාතිකය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීෙට, ඔබ ඒක වාරික අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ 

යුුය, සුදුසුකම් ලත් ොසික අමලවි පරිොවක් තිබිය යුු අතර යහපත් තත්ත්වමේ වයාපාරික 
ගිණුෙක් තිබිය යුුය. වයාපාරික අනුපාතික නිර්ණායක බැලීෙට මෙතැන ක්ලික් කරන්න. 

වයාපාරික අනුපාතය ලබා ගත හැක්මක් ඇතැම් රටවල / කලාපවල ලියාපදිිංචි PayPal ගිණුම් ඇති 
වයාපාරිකයන්ට පෙණක් බව කරුණාමවන් සලකන්න. 

ක්ුද්ර බගවීම් ගාස්තු 

ඔබමේ ගනුමදනු සාොනයමයන් $10 USD කට වඩා අඩු සාොනයයක් ගන්මන් නම්, ඔබමේ 

PayPal ගිණුෙ හරහා භාණ්ඩ සහ අමලවිය සඳහා ක්ුද්ර මගවීම් මිලකරණය ලැබීෙට ඔබ සුදුසුකම් 
ලබනු ඇත. සුදුසුකම් ලැබීෙට, ඔබට යහපත් තත්ත්වමේ PayPal ගිණුෙක් තිබිය යුු අතර 

(උදාහරණයක් මලස සීොවන් මනාෙැති වීෙ සහ PayPal ම ේෂය ඍණ අගයක් මනාගැනීෙ) 
මගවීම් PayPal මගවීම් මප්රෝ භාවිතා කර සිදු මනාකළ යුුය, එමෙන්ෙ ඔබ අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් 
කර අපමේ අනුෙැතිය ලබා තිබිය යුුය. 

ඔබමේ PayPal ගිණුෙ ක්ුද්ර මගවීම් පිළිගැනීෙට අනුෙැතිය ලබා ඇත්නම්, ඔබමේ PayPal ගිණුෙ 

හරහා සිදු මකමරන භාණ්ඩ හා මසේවා අමලවි ගනුමදනු සියල්ලටෙ, වාණිජ මගවීම් ගාසේු 
මවනුවට ක්ුද්ර බගවීම් ගාස්තු වගුව ෙත ඇති ගාසේු අදාළ මවනු ඇත. ඔබට PayPal ගිණුම් 

කිහිපයක් ඇත්නම්, ඔබමේ ක්ුද්ර මගවීම් ගනුමදනු සුදුසු ගිණුෙ හරහා මයාමු කළ යුුය. 
ගනුමදනුවක් සැකසුණු පසු, PayPal විසින් මවනත් ගිණුෙක් හරහා ඔබමේ ගනුමදනුව නැවත 
මයාමු මනාකරනු ඇත. 

ඩිජිටල් භාණ්ඩ සඳහා ක්ුද්ර මගවීම් අදාළ කරගැනීමෙන්, වගුබේ දක්වා ඇති මිල ගණන් දක්වා 
ඔබ ලබන ඩිජිටල් භාණ්ඩ ගනුමදනු සඳහා ඔබ එය පිළිගන්නා අතර, ගැනුම්කරුමවකු 

ෙතමේදයක් ආරම්භ කරන්මන් නම් PayPal විසින් ගනුමදනුව ප්රතයාවර්තනය කර 

https://www.paypal.com/al/webapps/mpp/ua/recpymt-full?locale.x=en_AL
https://www.paypal.com/businesswallet/fees/paypal-fees


ගැනුම්කරුවාට ෙතමේදය හිමිකම් පෑෙක් දක්වා මගන යාෙට අව ය මනාකර ඔබමේ ගිණුමෙන් 
අරමුදල් ඉවත් කරනු ලැමබ්. 

PayPal බගවා දැමීම් 

ඔබ PayPal මගවීම් (මීට මපර බහු මගවීෙ) භාවිත කරන්මන් නම්, PayPal මගවීම් ගිවිසුමම් 
නියෙයන් අදාළ වනු ඇත. 

මිල නිෙම කිරීම බ ෝ ගාස්තු බදෝෂ පිළිබඳ PayPal බවත දැනුම් දීම ඔබේ වගකීමයි. 

ඔමබ් වයාපාර ගිණුෙ(ගිණුම්වල) ට අදාළව PayPal විසින් ඔබට ලබා දී ඇති කිසියම් ගිණුම් 
ප්රකා (යක්) මහෝ මවනත් ගිණුම් ක්රියාකාරීත්ව මතාරුරු මවත ඔබට ප්රමේ ය හිමි වූ විට, PayPal 

විසින් අය කරනු ලබන මිලකරණ මහෝ මවනත් ගාසේු සම්බන්ධව කිසියම් මදෝෂයක් මහෝ 
විෂෙතාවක් ඇත්නම්, ඒවා ලිඛිතව PayPal මවත දැනුම් දීෙට ඔබට දින හැට(60) ක කාලයක් 

ලැමබනු ඇත. එවැනි කාල රාමුවක් ුළ ඔබ PayPal මවත ඒ පිළිබඳ දැනුම් දීෙක් මනාකරන්මන්, 

ඔබ එෙ මතාරුරු නිවැරදි යැයි පිළිගන්නා අතර, අදාළ නීතිමයන් මවනත් ආකාරයකින් අව ය 
මනාවන්මන් නම් කිසිදු නිවැරදි කිරීෙක් කිරීෙට PayPal හට බැඳීෙක් මනාෙැත. මෙෙ 

විධිවිධානමේ අරමුණු සඳහා, එවැනි මිලකරණ මහෝ ගාසේු සම්බන්ධමයන් වන මදෝෂ මහෝ 
විෂෙතා, එක් එක් පරිශීලක ගිවිසුමම් දක්වා ඇති විවිධ දැනුම්දීම් කාලරාමුවලට යටත් වන බලය 
මනාලත් ගනුමදනු සහ මවනත් විදුත් ොරු කිරීමම් මදෝෂවලට වඩා මවනසේ මේ. 

ආපසු බගවීම්,  රවා ෙැවුම් ස  නැවත අෙ කිරීම් 

සාමානය බතාරතුරු 

කිසියම් මහේුවක් නිසා පසුව අවලිංගු කරන ලද මහෝ නැවත මුදල් ලබා මදන ලද භාණ්ඩ මහෝ 
මසේවාවක් අමලවිය මවනුමවන් ඔබට මගවීෙක් ලැබුණ මහාත්, ඔබ මවත එවන ලද මගවීෙ සහ 
කිසියම් ගාසේුවක් ඇත්නම් (පහත විසේතර කර ඇති කිසියම් අදාළ නැවත අය කිරීමම් ගාසේුවක් 
මහෝ ෙතමේද ගාසේුවක් ඇුළුව) එය සම්බන්ධ සම්ූර්ණ වගකීෙ ඔබ සු මේ. ගනුමදනුවක 
මුදල ආපසු ලබාමදන මහෝ ආපසු හරවන ඕනෑෙ මොමහාතක, PayPal විසින් මුල් ගනුමදනුවට 

සොන මුදමලන්ෙ ඔබමේ PayPal ගිණුමෙන් ගනුමදනුව ප්රතිවර්තනය කිරීෙ මහෝ මුදල ආපසු 
ලබාදීෙ කරනු ඇත. මුදල් ආපසු ලබාදීෙ මහෝ ප්රතිවර්තන මුදල ආවරණය කිරීෙට යම් වයවහාර 
මුදලක් සඳහා PayPal ම ේෂය ප්රොණවත් මනාවන්මන් නම්, ගනුමදනුවට අදාළ මුදල නැවත 

ලබාදීෙ මහෝ ප්රතිවර්තනය කිරීෙට PayPal විසින් වයවහාර මුදල් පරිවර්තනයක් සිදු කරනු ඇත. 
මුදල් නැවත ලබා දීෙ මහෝ ප්රතිවර්තනය සිදු කරන මොමහාමත් ඇති PayPal ගනුමදනු විනිෙය 
අනුපාතය (අපමේ වයවහාර මුදල් පරිවර්තය අනුපාතය ඇුළුව) භාවිතා මකමරනු ඇත. 

ඔබ ගනුමදනුවක් ආපසු මගවන්මන් නම්, අපමේ ගාසේු පිටුමේ දක්වා ඇති පරිදි ඔබ මගවූ ගාසේු 
අපි රඳවා ගන්මනමු. 

අවලංගු කරන ලද බ ෝ ආපසු  රවන ලද බගවීම් 

පහත තත්ත්වයන් යටමත්දී ඔබට මකමරන මගවීම් PayPal විසින් අවලිංගු කරනු මහෝ ආපසු 
හරවනු ලැමබ්: 

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


• ගැණුම්කරුමවකු විසින් අප මවත ඉදිරිපත් කරන ලද PayPal ගැණුම්කරු ආරක්ෂණ 
හිමිකම් පෑෙක්, කාලීනව ප්රතිචාර දැක්වීෙට ඔබ අසෙත් වීමම් ප්රතිඵලයක් මලස හා 
මවනත් මහේු ෙත ඔබට අහිමි වීෙ. 

• ඔමබ් ගැනුම්කරු කාඩ්පත් අරමුදල් සපයන ගනුමදනුවකට අදාළ නැවත අය කිරීෙක් සිදු 
කරන අතර ගනුමදනුව PayPal හි අමලවිකරුමේ ආරක්ෂණය සඳහා සුදුසුකම් මනාලබයි. 
කාඩ්පත් අරමුදල් සපයන ගනුමදනුවකට අදාළ නැවත අය කිරීෙක් සිදු කරන විට 
ගැනුම්කරුමවකු සාර්ථක ද යන්න PayPal මනාව කාඩ්පත් නිකුත් කරන්නා තීරණය 
කරයි. 

• මපාමරාන්දු වූ පරිදි ඔබ ගනුමදනුව ඉටු මනාකිරීෙ මහෝ අව ය විමටක ප්රවාහනගත කිරීෙ 
පිළිබඳ සාක්ි මහෝ භාරදුන් බවට සාක්ි සැපයිය මනාහැකි වීෙ. 

• මුදල් ආපසු මගවීමම් සහතික කිරීමම් වැඩසටහන යටමත් eBay ඔබට එමරහිව තීරණය 
කිරීෙ (සහ ඔබ ඉවත් වී මනාෙැති වීෙ). 

• ගැණුම්කරුමවකු මහෝ ගැණුම්කරුමේ බැිංකුව විසින් සිදුකරන ලද බැිංකු ප්රතිවර්තනයක් 
පිළිබඳ අපමේ පරීක්ෂණමයන් ගනුමදනුව විංචනික බව මපනී යාෙ. 

• PayPal විසින් ඔබ මවත මගවීෙ වැරදීෙකින් යවා තිබීෙ. 
• මගවීෙ බලය රහිත වීෙ. 

• මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙ, PayPal හි පිළිගත හැකි භාවිත ප්රතිපත්තිය මහෝ ඔබ සහ PayPal 

අතර ඇති මවනත් ගිවිසුෙක් උල්ලිංඝනය කළ ක්රියාකාරකම් සඳහා ඔබට මගවීම් ලැබුණි. 

ඔබට මගවීෙක් ලැබුණු විට, ඔබ මවත එවන ලද මගවීම්වල සම්ූර්ණ මුදල සහ පසුව කිසියම් 
මහේුවක් නිසා මගවීෙ අවලිංගු වුවමහාත් ඕනෑෙ ගාසේුවක් සඳහා ඔබ PayPal මවත බැඳී සිටී. 

ගැනුම්කරු මවනත් මුදලකින් මගවා ඇත්නම්, මුදල් ආපසු මගවීෙ මහෝ ප්රතිවර්තනය සිදුකරන 
අවසේථාමේදී PayPalහි ගනුමදනු විනිෙය අනුපාතය (අපමේ වයවහාර මුදල් පරිවර්තය අනුපාතය 
ඇුළුව) භාවිතා කරමින් ඔබ මවත එවන ලද මගවීම්වල සම්ූර්ණ මුදල එෙ මුදලින් ගණනය කළ 
හැකිය. මගවීම් මුදල සහ ගාසේු සඳහා වන ඔමබ් වගකීෙ ආවරණය කිරීෙට ඔමබ් PayPal ම ේෂය 

ප්රොණවත් මනාමේ නම්, මෙය ඍණ PayPal ම ේෂයකට මහේුවනු ඇත. ඕනෑෙ ඍණාත්ෙක 

PayPal ම ේෂයක් ෙගින් නිමයෝජනය කරන්මන් ඔබ අපට මගවිය යුු මුදලක් වන අතර, මෙෙ 
තත්වය ුළ, එය ුරන් කිරීෙ සඳහා ඔබ වහාෙ ඔමබ් PayPal ම ේෂයට අරමුදල් එකු කළ යුුය. 

ඔබ එමසේ මනාකරන්මන් නම් PayPal මෙමසේ සිදු කිරීෙට ඉඩ ඇත: 

• ඔමබ් ම ේෂය හර කිරීමෙන් PayPal නිසා මගවිය යුු මුදල් ආපසු අයකර ගැනීෙ; 

• එවැනි මුදල් ඔමබන් අයකර ගැනීෙට එකු කිරීමම් උත්සාහයන්හි නිරත වීෙ; 

• PayPal මවත මගවිය යුු මුදල් යටමත් දක්වා ඇති ඕනෑෙ හා සියලු ක්රියාොර්ග ගැනීෙ; 
මහෝ 

• සීමිත ක්රියාකාරකම් සහ රඳවා ගැනීම් යටමත් දක්වා ඇති පරිදි ඔමබ් PayPal ගිණුමම් 
සීොවක් පැනවීෙ මහෝ මවනත් ක්රියාොර්ගයක් ගැනීෙ. 

මතබේද ගාස්තු 

ගැනුම්කරුවකුමේ PayPal ගිණුෙකින් මහෝ PayPal ආගන්ුක මගවා පිටවීෙ ඔසේමසේ මහෝ සකසේ 
කරනු ලබන ගනුමදනු සඳහා ොර්ගගත ෙතමේද විසඳුම් ක්රියාවලිය සඳහා පහසුකම් සපයනු වසේ 

PayPal අමලවිකරුවන් මවතින් මතබේද ගාස්තුවක් අය කරනු ඇත. ගැනුම්කරුවා විසින් PayPal 

සෙග ඍජුව හිමිකම් පෑෙක්, සිය කාඩ්පත් නිකුත් කරන්නා සෙග නැවත අය කිරීෙක්, මහෝ සිය 
බැිංකුව සෙග ප්රතිවර්තනයක් සඳහා කටයුු කරන විට මතබේද ගාස්තුවක් අදාළ මේ. මතබේද 
ගාස්තුව එක්මකෝ සම්මත මතබේද ගාස්තු අනුපාතිකයට අනුව මහෝ ඉ ළ පරිමා මතබේද ගාස්තු 
අනුපාතිකයට අනුව අය කරනු ලැමබනු ඇත. මුල් ගනුමදනු ලැයිසේුගත කිරීෙ සඳහා ඔබ මතෝරා 

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


ගත් මුදලින් මතබේද ගාස්තු අය මකමර්. ගනුමදනුව ඇත්මත් මතබේද ගාස්තු වගුමේ ලැයිසේුගත 
කර මනාෙැති මුදල් වර්ගයකින් නම්, අය කරනු ලබන ගාසේුව ඔමබ් ප්රාථමික රඳවා ගැනීමම් 

මුදමල් මේ. මතබේද ගාස්තුව හිමිකම් පෑෙ තීරණය කරනු ලැබීමෙන් පසුව ඔමබ් PayPal ගිණුෙ 
මවතින් අඩු කර ගනු ලැමබ්. 

ෙතමේදය තනනු ලැබූ පසු මතබේද ගාස්තු මුදල තීරණය කරනු ලැමබනු ඇත. ගාසේුව පසුගිය 
ලිත් ොස ුන සඳහා ඔමබ් මුළු අමලවි ප්රොණයට සාමප්ක්ෂව සියලු ෙ බනාලැබුණු අයිතම සහ 
සැලකිෙ යුතු බලස විස්තර කර ඇති ආකාරබෙන් නැති හිමිකම් සියල්මල් මුළු ගනුමදනු අගමේ 
අනුපාතය ෙත පදනම් වනු ඇත. ඔබමේ සම්ූර්ණ හිමිකම් පෑෙට ලැබුමන් නැති සහ සැලකිය යුු 
මලස විසේතර කර මනාෙැති හිමිකම් මවත සෘජුවෙ මගානු කර මහෝ PayPal මවත මහෝ 
ගැනුම්කරුමේ කාඩ්පත් නිකුත් කරන්නා මහෝ බැිංකුව මවත මගානු කරනු ලැමබ්. ඔබමේ 
සම්ූර්ණ හිමිකම් පෑෙට බලය මනාලත් ගනුමදනු සඳහා හිමිකම් ඇුළත් මනාමේ. උදාහරණයක් 
මලස, සැප්තැම්බර් ොසය සඳහා, ඔමබ් ෙතමේද අනුපාතය ගණනය කරනු ලබන්මන් ජුනි, ජූලි 
සහ අමගෝසේු ොසවල විකුණුම් අනුපාතය සඳහා වන ඔමබ් මුළු හිමිකම් සලකා බැලීමෙනි. 
සැප්තැම්බර් සඳහා වන හිමිකම් අනුපාතය විසින් ඔක්මතෝම්බර් ොසමේ දී මගානු කරන ලද සියලු 
ෙ හිමිකම් සඳහා ෙතමේද ගාසේුව තීරණය කරනු ඇත. 

ඔමබ් ෙතමේද අනුපාතිකය 1.5% මහෝ ඊට වැඩි වන්මන් නම් හා ඔබට පසුගිය සම්ූර්ණ ලිත් ොස 

ුන ුළ විකුණුම් 100කට වඩා තිබිණි නම්, එක් එක් ෙතමේදය සඳහා ඔමබන් ඉ ළ පරිමා 
මතබේද ගාස්තුව අය කරනු ලැමබ්. එමසේ නැතමහාත්, ඔමබන් එක් එක් ගාසේුව සඳහා සම්මත 
මතබේද ගාස්තුව අය කරනු ලැමබ්. 

ඔමබන් සම්මත මතබේද ගාස්තුවක් අය බනාකරන ෙතමේද වන්මන්: 

• PayPal සෙග වන හිමිකම් පෑෙකට ඉහළට ඉදිරිපත් මනාකරන ලද PayPalහි විසඳුම් 
මධයස්ථානබේ ඇති විෙසුම්. 

• ඍජුවෙ ඔබ හා ගැනුම්කරුවා අතර විසඳනු ලබන, PayPal සෙග හිමිකම් පෑෙක් සඳහා 
ඉහළට ඉදිරිපත් මනාකරන ෙතමේද. 

• ගැනුම්කරුවා විසින් අවසර බනාගත් ගනුබදනුවක් මලස ඍජුවෙ PayPal සෙග මගානු 
කරන ලද ෙතමේද. 

• PayPalහි අබලවිකරුබේ ආරක්ෂා වැඩසටහන සඳහා සුදුසුකම් ලබයි. 
• සම්මත මතබේද ගාස්තුවක අගය මෙන් මදගුණයකට වඩා අඩු වන ගනුමදනු අගයක් 

සඳහා වන හිමිකම් පෑම්. 

• PayPal මහෝ ඔමබ් කාඩ්පත් නිකුත් කරන්නා ෙගින් ඔබට ප්රතිලාභයක් අත්වන පරිදි 
තීන්දුවක් ලබා දුන් ෙතමේද. 

ඔමබන් ඉ ළ පරිමා මතබේද ගාස්තුවක් අය බනාමකමරන ෙතමේද වන්මන්: 

• PayPalහි විසඳුම් මධයස්ථානබේ ඇති PayPal සෙග හිමිකම් පෑෙක් සඳහා ඉහළට 
ඉදිරිපත් මනාකරන ලද විෙසුම්. 

• ඍජුවෙ ඔබ හා ගැනුම්කරුවා අතර විසඳනු ලබන, PayPal සෙග හිමිකම් පෑෙක් සඳහා 
ඉහළට ඉදිරිපත් මනාකරන ෙතමේද. 

• ගැනුම්කරුවා විසින් අවසර බනාගත් ගනුබදනුවක් මලස ඍජුවෙ PayPal සෙග මගානු 
කරන ලද ෙතමේද. 

https://www.paypal.com/lk/cgi-bin/webscr?cmd=_complaint-view&nav=0.4&locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/cgi-bin/webscr?cmd=_complaint-view&nav=0.4&locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/cgi-bin/webscr?cmd=_complaint-view&nav=0.4&locale.x=si_LK


ඉ ළ පරිමා මතබේද ගාස්තු අය කරන ලද විකුණුම්කරුවන්ට ෙතමේද අනුපාතික වැඩි කිරීෙට 
මහේුව, ෙතමේද අවෙ කිරීෙට ගන්නා ලද ක්රියා ොර්ග හා එකී ක්රියා සඳහා කාල රාමුව ඇුළත් 
වන ප්රතිකර්ෙ සැලසුෙක් ඉදිරිපත් කිරීෙට සිදු විය හැක. 

ඉහත දක්වා ඇති ෙතමේද සඳහා සම්මත මතබේද ගාස්තුව මහෝ ඉ ළ පරිමා මතබේද ගාස්තුව අය 

කරනු ලැබීමෙන් නිදහසේ කරනු ලැබිය හැකි නමුත්, හිමිකම් පෑෙ තවදුරටත් ඔමබ් ෙතමේද 
අනුපාතිකමේ සෙසේත ගණනය කිරීෙ ුළ ඇුළත් වීෙට ඉඩ තිමබ්. 

නැවත අෙ කිරීම් ගාස්තු 

ගැණුම්කරුමවකුමේ PayPal ගිණුෙක් හරහා මහෝ ආගන්ුක මගවීෙක් හරහා සැකසුම් කර නැති 
ගැනුම්කරු ඔවුන්මේ කාඩ්පත් නිකුත් කරන්නා සෙඟ ගනුමදනුව සඳහා අයකිරීෙක් සිදු කරන 
ගනුමදනු සඳහා, අයකිරීම් ක්රියාවලියට පහසුකම් සැපයීෙ සඳහා PayPal ඔබමගන් නැවත 
අයකිරීමම් ගාසේුවක් අය කරනු ඇත. කාඩ්පත් නිකුත් කරන්නා සෙඟ අයකිරීම් ආපසු ලබා 
ගැනීෙට ගැනුම්කරු සාර්ථකද යන්න මනාසලකා මෙෙ ගාසේුව අදාළ මේ. 

අදාළ නැවත අය කිරීමම් ගාසේුව ඔබමේ PayPal ගිණුමෙන් අඩු මකමරනු ඇත. නැවත අය 
කිරීමම් ගාසේුව යනු මුල් ගනුමදනුමේ මුදල් වර්ගමයන් නැවත අය කිරීමම් ගාසේු වගුව ුළ 
නි ේචිතව දක්වා ඇති මුදල් ප්රොණයයි. ගනුමදනුව නැවත අයකිරීම් ගාසේු වගුමේ ලැයිසේුගත කර 

මනාෙැති මුදලකින් සිදු වූමේ නම්, ගාසේුව ඔමබ් ප්රාථමික රඳවා ගැනීමම් මුදල් වර්ගමයන් අය 
කරනු ලැමබ්. 

ගැනුම්කරුවකු මුදල් නැවත අය කිරීෙක් මගානු කරන්මන් නම්, PayPal මනාව, කාඩ්පත් නිකුත් 

කරන්නා, නැවත මුදල් අය කිරීෙ දිනනු ලබන්නා තීරණය කරනු ඇත.  

අබලවිකරුවන් මත විවිධ ගැනුම්කරු ආරක්ෂණ ක්රිොවලීන්බේ බලපෑම 

ඔබ PayPal හි ගැනුම්කරු ආරක්ෂණය වැඩසටහන කියවා මත්රුම් ගත යුු අතර, ඔබ සිටිනා 
ප්රමද් ය හැර මවනත් රටවල/කලාපවල PayPal ගිණුම් ඇති ගැනුම්කරුවන්ට භාණ්ඩ හා මසේවා 

විකුණා මගවීම් ලබා ගන්මන් නම්, ඔබ එෙ රටවල්/කලාපවල එක් එක් ගැනුම්කරුවන්ට ලබා ගත 
හැකි PayPal ගැනුම්කරු ආරක්ෂාව ගැන ද දැන සිටිය යුු ය. මෙෙ වැඩසටහන් යටමත් 
ගැනුම්කරුවන්මේ අයිතීන් අමලවිකරුමවකු මලස ඔබට බලපෑම් කළ හැකි ය. පිටුමේ ඉහළින්ෙ 
ඔමබ් ගැනුම්කරුමේ සේථානය මතෝරා මගන එෙ පිහිටීෙ සඳහා අදාළ පරිශීලක ගිවිසුෙ මවත 
මයාමු කිරීමෙන් ඔබට නනතික ගිවිසුම් පිටුමේ PayPal වැඩසටහන් සඳහා මෙෙ මතාරුරු 
මසායා ගත හැකි ය. 

කිසියම් රටක/කලාපයක PayPal ගැනුම්කරු ආරක්ෂාව වැඩටහන යටමත් ඔබට යම් හිමිකෙක් 
අහිමි වන්මන් නම්: 

• ඔබ PayPal මවත ප්රතිූර්ණය කිරීෙට බැඳී සිටී. 
• අයිතෙමේ මුළු මිලදී ගැනීම් මුදල සහ මුල් ප්රවාහනගත කිරීමම් පිරිවැය (සහ සෙහර 

අවසේථාවලදී ඔබට අයිතෙය ආපසු මනාලැබීෙට ඉඩ ඇත) හා ගනුමදනුව සඳහා ඔමබන් 

අය කරන ලද PayPal ගාසේුව ඔබමේ බැරකෙට ඇුළත් මේ. ඔබ භාණ්ඩ මහෝ 
මසේවාවල ප්රාථමික විකුණුම්කරු මහෝ ද්විතීයික විකුණුම්කරුමවකු වන විට මෙය අදාළ 

මේ. නිදසුනක් මලස, සිදුවීම් ප්රමේ පත් නිකුත් කිරීමම් නිමයෝජිතයන් මහෝ ොර්ගගත 

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


සිංචාරක නිමයෝජිතයන් ගැනුම්කරු විසින් මගවන ලද සම්ූර්ණ ගැනුම් මුදල රාජ 
සන්තක කරනු ඇත. සෙහර අවසේථාවලදී ඔබට අයිතෙය ආපසු මනාලැමබනු ඇත.  

• ගැනුම්කරුමේ ආරක්ෂා හිමිකම් පෑෙ සම්ූර්ණයමයන් විසඳනු ලැබ ඇති මලස 
සලකන්මන්: 

o ගැනුම්කරුමවකුට ආපසු මගවීෙ PayPal හරහා සකසනු ලැබ ඇත, නැතමහාත් 

\t 

o ඔබ PayPal හට පිළිගත හැකි සාක්ි සපයා ඇති පරිදි, එහි ූර්ණ අභිෙතය අනුව, 

ඔබ විසින් ගැනුම්කරුට සැපයූ විකල්ප විසඳුෙට එකඟ වූ බවට සාක්ි සපයයි.  

\t 

• අමලවියට අදාළව ඔබ මගවන ලද PayPal ගාසේුව නැවත ඔබ මවත ආපසු මනාලැමබනු 
ඇත. 

• සැලකිය යුු මලස විසේතර කර ඇති ආකාරමයන් මනාවන බවට ගැනුම්කරුවා 
පවසන්මන් නම්, ඔබට අයිතෙය නැවත මනාලැමබනු ඇත, නැතමහාත් අයිතෙය නැවත 
භාරමගන ආපසු ප්රවාහනගත කිරීමම් ගාසේු මගවන මලස ඔමබන් ඉල්ලනු ඇත. 

• ලැබුනු අයිතෙය සැලකිය යුු මලස විසේතර කර මනාෙැති බවත්, ඔබ විකුණන ලද 
භාණ්ඩයක් වයාජ එකක් බවත් ප්රකා  වන්මන් නම්, ඔබ ගැනුම්කරුට සම්ූර්ණ මුදල් 
ආපසු ලබා දිය යුු අතර ඔබට එෙ භාණ්ඩය නැවත මනාලැමබනු ඇත. 

ඔබ eBay හරහා විකුණන භාණ්ඩ මහෝ මසේවා සඳහා ගැනුම්කරුවන්මගන් PayPal මගවීම් 
පිළිගන්මන් නම්, ඔබ eBay මුදල් ආපසු මගවීමම් සහතික වැඩසටහන කියවා මත්රුම් ගත යුුය. 

ඔබ eBay ඇෙතීමෙන් ඉවත් මනාවන්මන් නම්, ඔබට මගවන ලද PayPal මගවීෙක් ආපසු 
හැරවීමම් පදනෙක් මලස eBay විසින් එෙ වැඩසටහන යටමත් ඔමබ් ගැනුම්කරුවන්ට පක්ෂව 

තීරණය ගත් බවට PayPal සලකනු ඇත. මුදල් ප්රොණය ආවරණය කිරීෙට ඔබමේ PayPal 

ම ේෂය ප්රොණවත් මනාවන්මන් නම් අප පහත මද් කිරීෙට ඉඩ ඇත: 

• එවැනි හිමිකෙක් අවරණය වන තරම් ප්රොණවත් අරමුදලක් ඔබමේ PayPal ගිණුෙට 
ලැමබන මතක් ඔබමේ PayPal ගිණුෙ රඳවා තබාගැනීෙ; මහෝ 

• ඔබමේ PayPal ගිණුමම් ඍණ ම ේෂයක් ඇති කිරීෙ. 

PayPalහි වඩා විකුණුම්කරු ආරක්ෂණ වැඩසට න 

බෙෝගය වන බද් 

ඔබ ගැනුම්කරුමවකුට භාණ්ඩයක් මහෝ මසේවාවක් විකුණන්මන් නම්, ඔබට PayPalහි 

අමලවිකරුමේ ආරක්ෂාව වැඩසටහන සඳහා සුදුසුකම් ලැබිය හැකි ය. අදාළ වන විට PayPal 

අමලවිකරුමේ ආරක්ෂාව වැඩසටහන ෙගින් මුළු මිල දී ගැනීම් මුදල තබා ගැනීෙට ඔබට හිමිකම් 
කිව හැකි ය. PayPalහි අමලවිකරුමේ ආරක්ෂාව වැඩසටහන සඳහා සුදුසුකම් ලබන මගවීම් 

ගණනට සීොවක් මනාෙැත. ඔමබ් PayPal ගිණුමම් ගනුමදනු විසේතර පිටුවට පිවිසීමෙන් මෙෙ 
ගනුමදනුව යටමත් ඔමබ් ගනුමදනුව ආරක්ෂණය සඳහා මයෝගය ද නැද්ද යන්න ඔබට තීරණය 
කළ හැකි ය. 



PayPal අමලවිකරු ආරක්ෂණ වැඩසටහන, ගැනුම්කරුමවකු පහත මද් සඳහා හිමිකම් පාන විට 
අදාළ විය හැකිය: 

• ඔවුන්මේ PayPal ගිණුමෙන් යවන ලද අරමුදල් සඳහා ඔවුන් අවසර දී මනාතිබීෙ මහෝ 

ප්රතිලාභ ලබා මනාතිබීෙ ("බලෙ බනාලත් ගනුබදනුවක්" මලස හැඳින්මවන PayPal 

විසින් සත්කාරකත්වය දක්වන පරිසරයක බලය මනාලත් ගනුමදනුව සිදුවන විට; මහෝ 
• ඔවුන්ට ඔබ මවතින් අයිතෙය මනාලැබීෙ ("අයිතමෙ බනාලැබිණි" හිමිකම් පෑෙක් මලස 

හැඳින්මේ). 

ගැණුම්කරුමවකු විසින් සාර්ථක නැවත අය කිරීෙක් නිසා ගනුමදනුවක් ප්රතයාවර්තනය කරන විට 
මහෝ බැිංකු අරමුදල් මගවීෙක් ගැනුම්කරුමේ බැිංකුව විසින් ආපසු හරවන විට PayPal හි 
අමලවිකරු ආරක්ෂණ වැඩසටහන අදාළ මේ. 

මෙෙ මකාටස ඔබට අදාළ වන පරිදි PayPal අමලවිකරු ආරක්ෂණ වැඩසටහන විසේතර කරයි, 

නමුත් අබලවිකරුවන් මත විවිධ ගැනුම්කරුවන්බේ ආරක්ෂණ ක්රිොවලීන්බේ බලපෑම පිළිබඳව 
ඔබ දැන සිටිය යුුය. 

මූලික අවශයතා 

PayPal අමලවිකරුමේ ආරක්ෂාව සඳහා සුදුසුකම් ලැබීෙට, පහත මූලික අව යතා සියල්ල ෙ 
මෙන්ෙ ඕනෑෙ අදාළ අතිමර්ක අව යතාවක් සැපිරිය යුු යි: 

• ඔබ අපට වලිංගු ප්රවාහනගත කිරීමම් සාක්ියක් මහෝ භාරදුන් බවට සාක්ියක් සැපයිය 
යුුය. 

• බලය මනාලත් ගනුමදනු හිමිකම් පෑෙක් සම්බන්ධමයන් වන විට, ඔබ විසින් PayPal 

ඔබට ෙතමේදය මහෝ ප්රතිවර්තනය පිළිබඳ දැනුම් දී දින මදකකට මනාඅඩු කාලයක් ුළ 
අයිතෙය ප්රවාහනගත කළ බවට වලිංගු ප්රවාහනගත කිරීමම් සාක්ි මහෝ භාර දුන් බවට 
සාක්ි සැපයිය යුු යි. උදාහරණ මලස, PayPal ඔබට බලය මනාලත් ගනුමදනු 

හිමිකම්පෑෙක් පිළිබඳ සැප්තැම්බර් 1 වැනි දින දැනුම් දුනමහාත්, PayPal අමලවිකරුමේ 
ආරක්ෂාව වැඩසටහනට සුදුසුකම් ලැබීෙ සඳහා වලිංගු ප්රවාහනගත කිරීමම් සාක්ියක 
අයිතෙය සැප්තැම්බර් 3 දින මහෝ ඊට මපර ගැනුම්කරු මවත ප්රවාහනගත කළ බවට 
සඳහන් විය යුු යි. 

• අසේපර් නීය භාණ්ඩ අතිමර්ක අව යතාවලට යටත් වන අයිතෙ සඳහා හැර අයිතෙය 
සේපර් නීය අයිතෙයක් විය යුුය. 

• ඔබ විසින් ගනුමදනුව සඳහා අයිතෙය ඔමබ් PayPal ගිණුමම් ඇති ගනුමදනු විසේතරවල 
ඇති මබදා හැරීමම් ලිපිනය මවත අයිතෙය ප්රවාහනගත කළ යුු යි. ඔබ ගනුමදනු විසේතර 
පිටුමේ ඇති ලබන්නාමේ ප්රවාහනය කිරීමම් ලිපිනය මවත මුලින් අයිතෙය ප්රවාහනගත 

කළ ද පසුව අයිතෙය මවනත් ලිපිනයකට හරවා යවනු ලැබුවමහාත් ඔබ PayPal 
අමලවිකරු ආරක්ෂාව සඳහා සුදුසුකම් මනාලබනු ඇත. එබැවින් ගැනුම්කරුවා විසින් 
සැලසුම් කරන ලද ප්රවාහනගත කිරීමම් මසේවාවක් භාවිතා කිරීෙ අපි නිර්මද්  මනාකරන 
අතර එවිට ඔබට ප්රවාහනගත කිරීෙ හා භාණ්ඩ භාර දීෙ පිළිබඳ වලිංගු සහතික සැපයිය 
හැකි වනු ඇත. 

• අප විසින් ඊමම්ල් ොර්ගමයන් ඔබ සෙග සන්නිමේදනය කිරීමම් දී මහෝ විසඳුම් 
ෙධයසේථානය හරහා ඔබ සෙග සන්නිමේදනය කිරීමම් දී එහි ඉල්ලා ඇති ආකාරයට 

නියමිත කාලය ඇුළත ලියකියවිලි සහ මවනත් මතාරුරු සඳහා PayPal විසින් කර ඇති 
ඉල්ලුම්වලට ඔබ විසින් ප්රතිචාර දැක්විය යුු යි. ඔබ විසින් ඉල්ලා ඇති කාල සීොව 

https://www.paypal.com/lk/cgi-bin/webscr?cmd=_complaint-view&nav=0.4&locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/cgi-bin/webscr?cmd=_complaint-view&nav=0.4&locale.x=si_LK


ඇුළත PayPal හි ලියකියවිලි හා මවනත් මතාරුරු සඳහා වන ඉල්ලුම්වලට ප්රතිචාර 
දක්වනු මනාලැබුවමහාත් ඔබ PayPal අමලවිකරු ආරක්ෂාව සඳහා සුදුසුකම් මනාලැබීෙට 
ඉඩ තිමබ්. 

• අමලවියට කලින් ඇණවුම් කළ මහෝ ඇණවුෙට අනුව සකසන ලද භාණ්ඩ අයත් වන්මන් 
නම් ඔබ විසින් ලැයිසේු කිරීමම් දක්වා ඇති කාල රාමුව ඇුළත භාණ්ඩය ප්රවාහනගත 

කළ යුුය. එමසේ නැතිනම්, මගවීෙක් ලැබී දින 7ක් ඇුළත ඔබ විසින් සියලු අයිතෙ 
ප්රවාහනගත කිරීෙ නිර්මද්  කමර්. 

• මිලදී ගැනීෙ සඳහා ඔබ PayPal ගිණුෙකින් මගවීම් පිළිගත යුුය (පාර් ේවීය මගවීම් 
සහ/මහෝ වාරික මලස මකමරන මගවීම් හැර). 

• බලය මනාලත් ගනුමදනු සම්බන්ධ හිමිකම් පෑම් සම්බන්ධමයන් වන විට මගවීෙ 
“සුදුසුකම් ලත්” මහෝ “අර්ධ ව මයන් සුදුසුකම් ලත්” මලස සලකුණු කර තිබිය යුු අතර 

අයිතෙය මනාලැබීෙ සම්බන්ධ හිමිකම් කියාපෑම් සම්බන්ධමයන් වන විට PayPal හි 
අමලවිකරු ආරක්ෂණය සඳහා ගනුමදනු විසේතර පිටුව ෙත “සුදුසුකම්ලත්” මලස සලකුණු 
කර තිබිය යුු යි.  

PayPal ඔමබ් හිමිකම් පෑෙ PayPal අමලවිකරුමේ ආරක්ෂාව වැඩසටහන සඳහා සුදුසුකම් 

ලබන්මන්ද යන්න තීරණය කරයි. PayPal විසින් ඉහත දක්වා ඇති ආවරණය වීමම් සහ සුදුසුකම් 
සැපිරීමම් අව යතා, ොර්ගගත ආරවුල් නිරාකරණ ක්රියාවලිය අතරුර සපයන ලද කවර මහෝ 
අතිමර්ක මතාරුරක් මහෝ අදාළ තත්ත්වය යටමත් අදාළ හා මයෝගය මලස සලකන කවර මහෝ 
මවනත් මතාරුරක් ෙත පදනම්ව එහි ූර්ණ අභිෙතියට අනුව PayPal විසින් අවසන් තීරණයක් 
(සේවයිංක්රීයව කිනම් මහෝ ෙතමේදයක් මහෝ හිමිකම් පෑෙක් වැසීෙ ඇුළුව) ගනු ලබයි. 

අයිතමෙ බනාලැබීබම් අතිබර්ක අවශයතා 

ගැණුම්කරුමවකුමේ අයිතෙය මනාලැබීෙ මවනුමවන් PayPal හි අමලවිකරුමේ ආරක්ෂණ 

වැඩසටහන සඳහා සුදුසුකම් ලැබීෙට, ඔබ මූලික අව යතා සහ පහත ලැයිසේුගත කර ඇති 
අතිමර්ක අව යතා යන මදකෙ සපුරාලිය යුු යි: 

• ගැනුම්කරුවා කාඩ්පත විසින් අරමුදල් සපයන ලද ගනුමදනුවක් සඳහා 

නිකුත්කරන්නාමගන් නැවත අය කිරීෙක් මගානු කරන විට, ගනුමදනු විසේතර පිටුමේ 
PayPal හි අමලවිකරු ආරක්ෂණ වැඩසටහන සඳහා මගවීෙ "මයෝගය" මලස මහෝ "අර්ධ 
මලස මයෝගය" මලස සලකුණු කළ යුුය. 

• පහත විසේතර කර ඇති පරිදි ඔබ භාරදුන් බවට සාක්ි සැපයිය යුු යි. 

අස්පර්ශනීෙ භාණ්ඩ අතිබර්ක අවශයතා 

අසේපර් නීය භාණ්ඩ සහ මසේවා PayPal හි විකුණුම්කරු ආරක්ෂණය සඳහා මයෝගය වීෙට, 

අමලවිය මූලික අව යතා සහ පහත අතිමර්ක අව යතා සපුරාලිය යුු යි:  

• සමෙෝධානික අව යතා: 

o ඔබ විසින් PayPal මගවීම් නිෂේපාදනයක් සමෙෝධානය කර ඇති අවසේථාවක, ඔබ 
ඍජුවෙ මවබ් අඩවියක් හරහා මහෝ ජිංගෙ ප්ර සේතීකෘත මවබ් අඩවියක් හරහා 
මගවීම් පිළිගන්මන් නම් ඔබ එෙ නිෂේපාදනමේ වර්තොන අනුවාදය භාවිතා කළ 

යුුය; නැතමහාත් 



o ඔබ මතවැනි පර් ේවයක් හරහා PayPal සෙග ඒකාබද්ධ වී ඇති නම් මහෝ ඔබ 
සුව සේවීකෘත මයදුම් සමෙෝධානයක් ඇත්නම් මගවීමම් දී ඔබ සැසි මතාරුරු 

PayPal මවත යවන බවට සහතික වන්න. 
o මවනත් සමෙෝධානික අව යතා ඔමබ් වයාපාර ොදිලිය ෙත පදනම්ව අදාළ විය 

හැකිය. අව ය නම්, අපි මෙෙ අව යතා ඔබට කල් මේලා ඇුව දැනුම් 
මදන්මනමු. 

• PayPal ගනුමදනු විසේතර පිටුමේ අසේපෘ ය සද්භාවී ගනුමදනුව “සුදුසුකම් ලබන” බවට 
සලකුණු කර මහෝ මවනත් ආකාරයකින් ඔබට ලිඛිතව සුදුසුකම් පිළිබඳ දැනුම්දීෙක් සිදු 
කර ඇත.  

• අයිතෙය භාර දී අසේපෘ ය භාණ්ඩ සඳහා ප්රවාහනගත කිරීමම් සාක්ිය මහෝ භාරදීමම් 
සාක්ි සපයා තිබීෙ. 

• අත්සන් තහවුරු කිරීමම් සීො වගුමේ දක්වා ඇති අගය මුළු මගවීෙට (ප්රවාහනගත කිරීම් 
හා බදු ගාසේු ඇුළුව) වඩා වැඩි වන විට (මගවීමම් මුදල් වර්ගය ෙත පදනම්ව) අත්සන් 
තහවුරු කිරීෙ සපයන්න. මුළු මගවීෙ (ප්රවාහනගත කිරීම් හා බදු ගාසේු ඇුළත්ව) වගුමේ 

දක්වා මනාෙැති මුදල් වර්ගයකින් සිදු කර ඇත්නම්, එවිට ගනුමදනුව සකසේ කළ මේලාමේ 
අදාළ වන PayPal විනිෙය අනුපාතයට අනුව $750 USD හට සොන අගයකට වඩා 
මගවීෙ වැඩි මේ නම් අත්සන් තහවුරු කිරීෙ අව ය මේ. 

භාරදුන් බවට සාක්ිෙ බ ෝ ප්රවා නගත කිරීබම් සාක්ිෙ 

ම ෞතික  ාණ්ඩ 

දභෞතික භාණ්  ස්ට්ඳහා ප්රව්ාහනගත කිරීදම් ස්ට්ාක්ිය දහෝ දබදා හැරීදම් ස්ට්හතික දලස්ට් ෙහත ඒව්ා 
අව්ශ්ය දේ: 

ප්රව්ාහනගත කිරීදම් ස්ට්ාක්ිය භාරදුන් බව්ට ස්ට්ාක්ිය 

ෙහත කරුණු අ ිංගු ව්න නැේ ස්ට්මාගමකින් ලබා 

ගන්නා මාර්ගගත දහෝ දභෞතික ලියිල්ලක්: 

• නැේගත කිරීදම් දිනය 

• ලබන්නා ස්ට්ඳහා ගනුදදනු ිස්ට්තර පිටුදේ 
ඇති දබදාහැරීදම් ලිපිනයට ගැළදෙන 

ලිපිනයක් 

• ලබන්නා ස්ට්ඳහා යට් පිරිදස්ට්යින් 

නගරය, රට දහෝ තැෙැල් zip දක්තය 

(දහෝ අන්තර්ජාතිකව් ඊට ස්ට්මාන 

ව්න්නක්) දක්ව්න ලිපිනයක්. 

ෙහත කරුණු අ ිංගු ව්න නැේ ස්ට්මාගමකින් ලබා 

ගන්නා මාර්ගගත දහෝ දභෞතික ලියිල්ලක්: 

• අයිතමය දහෝ දස්ට්ව්ාව් භාරදුන් දිනය 

ස්ට්හ "භාරදදනු ලැබූ" ත්්ව්ය. 

• ලබන්නා ස්ට්ඳහා යට් පිරිදස්ට්යින් 

නගරය, රට දහෝ තැෙැල් zip දක්තය 

(දහෝ අන්තර්ජාතිකව් ඊට ස්ට්මාන 

ව්න්නක්) දක්ව්න ලිපිනයක්. 

• මුළු දගවීම (ප්රව්ාහනගත කිරීම් හා බදු 
ගාස්ට්තු ඇතුළ්ව්) අ්ස්ට්න තහවුරු 

කිරීදම් සීමා ව්ගුදේ ලැයිස්ට්තුගත කර 

ඇති අ්ස්ට්න තහවුරු කිරීම ස්ට්ථාව්ර 

අගයට (දගවීදම් මුදල් ව්ර්ගය මත 

ෙදනම්) ව් ා ව්ැඩිව්න ිට අ්ස්ට්න 

තහවුරු කිරීම. අ්ස්ට්න් ස්ට්නාථ කිරීම 

යනු මාර්ගගත දල්ඛ්නකරණයක් ව්න 

අතර එය, අයිතමය ස්ට්ම්බන්ධව් අ්ස්ට්න් 
කළ බව්ට නැේ ස්ට්මාගදම් දව්බ් 

අ ිදේ දැකිය හැකිය (එව්ැනි අව්ශ්යතා 
අදාළ දනාදව්නු ඇති ඇල්දබ්නියාව්, 



ඇන්ද ෝරාව්, දබාස්ට්නියාව් ස්ට්හ 

හර්සිදගාවීනාව්, දරාඒියාව් ස්ට්හ 

යුදරනය තුළ ලියාෙදිිංචි PayPal 

ගිණුමක් ඇති අදලිකරුව්න් ස්ට්ඳහා 

හැර). 

වැදගත්: ඔදබ් ව්ාහක ද්රීම හා එම ව්ාහකයා 
ස්ට්තුව් ඇති ප්රව්ාහනගත කිරීදම් ිකල්ෙ අව්ශ්ය 

භාරදුන් බව්ට ස්ට්ාක්ි අව්ශ්යතා ස්ට්පුරාලීමට ඔබට 

ඇති හැකියාව් දකදරහි දැඩිව් බලොයි. 

ිදශ්ෂදයන් ම අන්තර්ජාතිකව් භාණ්  

ප්රව්ාහනගත කරන ිට, ඔදබ් ව්ාහකයාට 

නිව්ැරදි ලිපිනයට ‘දබදා හරින ලද’ ත්්ව්ය 

ස්ට්ැෙයිය හැකි බව් ස්ට්හතික කර ගන්න, 
නැතදහා් ඔදබ් අදලිකරු ආරක්ෂණ 

ස්ට්හතිකය හිමිකම ප්රතික්දෂෙ වීමට ඉ  ඇත. 

අස්පෘශ්ය  ාණ්ඩ 

අස්ට්ෙෘශ්ය භාණ්  ස්ට්ඳහා නැේගත කිරීම දහෝ භාරදීම පිළිබඳ ස්ට්ාක්ි දලස්ට් ෙහත ස්ට්ඳහන් දෑ අව්ශ්ය 

දේ: 

අස්ට්ෙෘශ්ය දහෝ ඩිජිටල් භාණ්  ස්ට්ඳහා, ප්රව්ාහනගත කිරීදම් ස්ට්ාක්ිය දහෝ භාරදීම ස්ට්නාථ කිරීම 

යනු භාණ් ය භාර දුන් බව් දහෝ මිල දී ගැනීදම් ඇණවුම ස්ට්පුරා ඇති බව් දෙන්වීමට බලව්් 

ස්ට්ාක්ි ය. බලගතු ස්ට්ාක්ිව්ලට අයිතමය යව්න ලද දිනය දෙන්ව්න ව්ාර්තා ෙද්ධතියක් ඇතුළ් 

ිය හැකි අතර එය දමදස්ට් ිය හැක: 

• අදාළ ව්න ිට; ලබන්නාදේ ලිපිනය (ඊදම්ල්, IP, ආදිය) ඇතුළුව් ිදු් ව්ශ්දයන් 

ලබන්නා දව්ත යව්නු ලැදබ්; නැතදහා් 

• ලබන්නා ිසින් ලැබීම දහෝ ප්රදේශ් වීම 

අත්සන ත වුරු කිරීබම් මුදල්ල සීමාවන් 

ව්යව්හාර මුදල ගනුදදනු අගය ව්යව්හාර මුදල ගනුදදනු අගය 

ඔස්ට්දේලියානු ද ාලර්: 850 AUD නව්සීලන්ත ද ාලර්: 950 NZD 

බ්රසීල රියාල්: 1,750 BRL දනෝවීජියානු දරෝනා: 4,600 NOK 

කැදන්ඩියානු 

ද ාලරය: 
850 CAD පිලිපීන දෙදස්ට්ෝ: 34,000 PHP 



දෙක් දකාරූනා: 15,000 CZK දෙෝලන්ත ස්ට්දලාටික්: 2,300 PLN 

 ැනිෂ දරෝන්: 4,100 DKK රුසියානු රූබල්: 27,000 RUB 

යූදරෝ: 550 EUR සිිංගප්පූරු ද ාලර්: 950 SGD 

දහාිං දකාිං ද ාලර්: 6,000 HKD ස්ට්වී න් දරෝනා: 4,950 SEK 

හිංදේරියානු 

ද ාරින්්: 
170,000 HUF ස්ට්ිස්ට් ෆ්රෑන්ක්: 700 CHF 

ඊශ්රායල් දෂදකල්: 2,700 ILS 
තායිව්ානදේ නව් 

ද ාලරය: 
23,000 TWD 

ජෙන් දයන්: 77,000 JPY තායි බා්: 24,500 THB 

මැදල්සියානු රිිංගිට්: 2,500 MYR 
එක්ස්ට්් රාජධානි 

ස්ට්ටර්ලිිං: 
450 GBP 

දමක්සිකානු දෙදස්ට්ෝ: 10,000 MXN ඇදමරිකානු ද ාලර්: 750 USD 

බෙෝගය බනාවන අයිතම ස  ගනුබදනු 

PayPalහි අමලවිකරුමේ ආරක්ෂාව වැඩසටහන සඳහා පහත අයිතෙ මහෝ ගනුමදනු සුදුසුකම් 
බනාලබයි: 

• මන්වාසික මද්පළ ඇුළු, මද්පළ මවළඳාම් 
• බයිසිකල් සහ මරෝද සහිත මහෝවර්මබෝඩ් වැනි විමනෝදාත්ෙක අරමුණු සඳහා භාවිතා 

කරන පුද්ගලිකව අමත් මගන යා හැකි සැහැල්ලු වාහන හැරුණු විට, මෙෝටර් වාහන, 

යුරුපැදි, විමනෝදාත්ෙක වාහන, ගුවන් යානා මහෝ මබෝට්ටටු ඇුළුව නමුත් ඒවාට 
පෙණක් සීො මනාවන වාහන 

• වයාපාර (වයාපාරයක් මිලට ගැනීෙ මහෝ ආමයෝජනය කිරීෙ) 
• නිෂේපාදන සඳහා භාවිතා කරන කාර්මික යන්මත්රෝපකරණ 
• තයාග කාඩ්පත් සහ මපරමගවුම් කාඩ්පත් වැනි ගබඩා කළ වටිනා භාණ්ඩ ඇුළුව 

මුදල්වලට සොන මගවීම් 

• රත්රන් සඳහා මගවීම් (මභෞතික සේවරූපමයන් මහෝ හුවොරු මවළඳ සේවරූපමයන්) 
• මූලය නිෂේපාදන මහෝ ඕනෑෙ ආකාරයක ආමයෝජන 

• ඇුල් වීමම් ගාසේුවක් සහ තයාගයක් සෙග සූදුව, සූදු මකලීෙ සහ/මහෝ මවනත් 
ක්රියාකාරකම් 

• සමූහ අරමුදල් මහෝ සමූහ අරමුදල් මලස ලැමබන මගවීම් ඇුළුව පරිතයාග 



• රජය විසින් පවත්වාමගන යනු ලබන ආයතනයකට (රජමේ වයාපාරවලට හැර), රජමේ 
ආයතනයකට මහෝ රාජය ආයතනයක් මහෝ රජමේ ආයතනයක් මවනුමවන් මගවීම් එකු 
කරන මතවන පාර් වයකට මගවීම් 

• ඕනෑෙ බිල්පත් මගවීමම් මසේවාවක් සඳහා මගවීම් 
• ඔබ යැවූ අයිතෙය ඇණවුම් කළ අයිතෙය මනාවන බව ("සැලකිෙ යුතු බලස විස්තර කළ 

පරිදි බනාබේ" මලස සඳහන්) ගැනුම්කරු ප්රකා  කිරීෙ (අප හට මහෝ ඔවුන්මේ කාඩ්පත් 
නිකුත් කරන්නාට) 

• PayPal හි භාණ්ඩ හා මසේවා QR මක්තය භාවිත කරමින් ගැනුම්කරු විසින් පුද්ගලිකව 

ගනුමදනුව සඳහා මුදල් මගවා ඇත්නම් මිස, ඔමබ් මභෞතික ගබඩාමේ මගවීෙක් 
සම්බන්ධව ඇුළුව පුද්ගලිකව භාර මදන මභෞතික, සේපෘ ය අයිතෙ 

• ගනුමදනුව මුලින් “සුදුසුකම් ලබන” මහෝ “අර්ධ ව මයන් සුදුසුකම් ලබන” මලස 

ගනුමදනු විසේතර පිටුමවහි සලකුණු කර තිබුණද, PayPal විසින් සේවකීය ූර්ණ අභිෙතිය 
පරිදි තීරණය කරනු ලබන ඕනෑෙ මදයක්, PayPal හි පිළිගත  ැකි භාවිත ප්රතිපත්තිෙ 
ෙගින් තහනම් කර ඇත. 

• PayPal මගවා දැමීම් භාවිතමයන් කරන ලද මගවීම් (කලින් බහු මගවීෙ) 
• එය PayPal හි මිුරන් සහ පවුල ක්රියාකාරීත්වය භාවිතමයන් කරන ලද පුද්ගලික මගවීම් 

• ඔබට PayPal ආගන්ුක මගවා පිටවීමම් ගනුමදනු මනාලැබුනමහාත් සහ ඔමබ් වයාපාර 
ගිණුෙ එක්සත් ජනපදය, එක්සත් රාජධානිය, ජර්ෙනිය, කැනඩාව, බ්රසීලය මහෝ 

මෙක්සිමකෝමවහි ලියාපදිිංචි කර ඇත්නම් මිස, ගැනුම්කරුමවකුමේ PayPal ගිණුෙක් 
හරහා මගවීම් සිදු මනාමේ 

• PayPal පසු යවන ලද අයිතෙ ඔබට අයිතෙය මුදා මනාහරින මලස උපමදසේ දුන්මන් ය 

• (1) ගැනුම්කරුවා විසින් (අප සෙග මහෝ ඔවුන්මේ මූලය ආයතනය සෙග), බලය මනාලත් 
ගනුමදනුව ක් බවට වාර්තා කර ඇති සහ (2) සිංචාරක දිනයට පැය 24 කට මපර එවැනි 

හිමිකම් පෑෙක් කර ඇති, සිංචාරක මෙමහයුම්කරුවකු විසින් අමලවි කරන ලද සිංචාරක 
ටිකට්ට පත්. 

PAYPAL පරිශීලක ගිවිසුම 

සීමා කරන ලද ක්රිොකාරකම්, රඳවාගැනීම් ස  සීමිත  ානි 

සීමා කළ ක්රිොකාරකම් 

අපමේ මවබ් අඩවිය, ඔබමේ PayPal ගිණුෙ, PayPal මසේවාවන් ඔබ විසින් භාවිතා කිරීෙ මහෝ 
PayPal, මවනත් PayPal පාරිමභෝගිකයින් මහෝ මතවන පාර් ේවය සෙඟ සම්බන්ධතා 
පැවැත්වීමම්දී ඔබ පහත මද් මනාකළ යුුය: 

• මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙ, PayPal පිළිගත හැකි පරිශීලන ප්රතිපත්තිය, වාණිජය අසේිත්ව 
ගිවිසුම් (එය ඔබට අදාළ වන්මන් නම්) මහෝ ඔබ හා PayPal අතර ඇති මවනත් ඕනෑෙ 
ගිවිසුෙක් කඩ කිරීෙ. 

• කිසිදු නීතියක්, වයවසේථාපිතයක් මහෝ මරගුලාසියක් (උදාහරණයක් මලස මූලය 
මසේවාවන්, පාරිමභෝගික ආරක්ෂණයන්, අසාධාරණ තරගකාරීත්වය, මවනසේ මකාට 
සැලකීෙට විමරෝධය දැක්වීෙ මහෝ වයාජ අමලවිකරණය යනාදිය හා සම්බන්ධ වන) 
උල්ලිංඝනය කිරීෙ. 

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


• PayPal හි මහෝ මවනත් මතවන පාර් ේවයක ප්රකා න හිමිකෙ, මප්ටන්ට්ට බලපත්රය, 

මවමළඳ සලකුණ, මවමළඳ රහසේ මහෝ මවනත් බුද්ධිෙය මද්පළ හිමිකෙ මහෝ ප්රසිද්ධිය 
මහෝ රහසයභාවය උල්ලිංඝනය කිරීෙ. 

• විංචනික භාණ්ඩ අමලවිය. 
• අපහාසාත්ෙක, මවළඳ අපහාස, තර්ජනය කිරීම් මහෝ හිරිහැර කිරීමම් ආකාරයකින් 

කටයුු කිරීෙ. 
• වයාජ, සාවදය මහෝ මනාෙඟ යවන මතාරුරු සැපයීෙ. 
• විංචනික අරමුදල් යැයි අප සාධාරණ මලස වි ේවාස කරන මද් යැවීෙ මහෝ ලබාගැනීෙ. 
• විංචනික මහෝ සැක සහිත ක්රියාකාරීත්ව සහ/මහෝ ගනුමදනු වල නිරත වීෙ. 
• පරීක්ෂණයකට සහමයෝගය දැක්වීෙ මහෝ ඔමබ් අනනයතාවය තහවුරු කිරීෙ මහෝ ඔබ 

අපට මතාරුරු සැපයීෙ ප්රතික්මෂේප කිරීෙ. 

• එකෙ ගනුමදනුවක් සඳහා PayPal සහ අමලවිකරු යන මදඅිං මයන්ෙ, බැිංකුව මහෝ 
කාඩ්පත් නිකුත් කරන්නාමගන් අරමුදල් ලැබීෙට මහෝ ලබා ගැනීෙට උත්සාහ කිරීමෙන් 
ආරවුලක් අතරුර මදවරක් ආදායම් ඉපයීෙට උත්සාහ කිරීෙ. 

• මෙෙ ඕනෑෙ සීමිත ක්රියාකාරකෙකට සම්බන්ධ මවනත් ගිණුෙකට සම්බන්ධ කර ඇති 
ගිණුෙක් පාලනය කිරීෙ. 

• පහත ප්රතිඵල මගන එන පරිදි ඔමබ් වයාපාරය කරමගන යෑෙ මහෝ PayPal මසේවාවන් 
භාවිතා කිරීෙ:  

o පැමිණිලි; 

o ඔබට කරන ලද මගවීම් අවලිංගු කරන මලස ගැනුම්කරුවන්මේ ඉල්ලීෙ (අප 

මවත මහෝ කාඩ්පත් නිකුත් කරන්නන් මවත); මහෝ; 
o PayPal, මවනත් PayPal, ගනුමදනුකරුවන්ට, මතවන පාර් වයකට මහෝ ඔබට 

ගාසේු, දඩ, දඩ මහෝ මවනත් වගකීම් මහෝ අලාභ සිදුවීෙ. 
• PayPal, Visa, MasterCard, American Express, Discover මහෝ මවනත් 

ඉමලක්මරානික අරමුදල් ොරු කිරීමම් ජාලයක් කාඩ්පත් පද්ධතිය අනිසි මලස භාවිතා 
කිරීෙ මහෝ කාඩ්පත් සිංගෙය මහෝ ජාල නීති උල්ලිංඝනය කිරීෙක් යැයි සාධාරණ මලස 
වි ේවාස කරන ආකාරයට ඔමබ් PayPal ගිණුෙ මහෝ PayPal මසේවාවන් භාවිතා කිරීෙ. 

• ඔබමේ PayPal ගිණුෙට ඍණාත්ෙක PayPal ම ේෂයක් පවත්වාමගන යාෙට ඉඩ දීෙ. 
• ඔබමේ ණයපමතන් මුදල් අත්තිකාරෙක් ගැනීෙට ඔබටෙ ඉඩ සලසාගැනීෙ (මහෝ අන් 

අයට එමසේ කිරීෙට උපකාර කිරීෙ). 

• PayPalහි අවසරලත් රටවල් ලැයිසේුවට ඇුළත් මනාවන රටකින් PayPal මසේවාවන්ට 
ප්රමේ  වීෙ; 

• අප විසින් මහෝ අප මවනුමවන් මහෝ PayPal මසේවාවන් මවනුමවන් ක්රියාත්ෙක කරනු 
ලබන අපමේ මවබ් අඩවි, ෙෘදුකාිංග, පද්ධති (ඕනෑෙ PayPal මසේවාවක් සැපයීෙට භාවිතා 
කරන ඕනෑෙ ජාල සහ මසේවාදායකයන් ඇුළුව) අසාධාරණ මහෝ අසොන මලස වි ාල 

බරක් පැටමවන ඕනෑෙ ක්රියාොර්ගයක් ගැනීෙ; ඕනෑෙ නවරසේ, මරෝජන් අ ේවයන්, 

අනිෂේට ෙෘදුකාිංග, වර්ම්සේ මහෝ මවනත් පරිගණක ක්රෙමල්ඛන ක්රියාවලට පහසුකම් 

සපයන අතර ඒවාට හානි කිරීෙට, කඩාකප්පල් කිරීෙට, දූෂණයට, අනිසි මලස භාවිතා 
කිරීෙට, අහිතකර මලස ෙැදිහත් වීෙට, රහසිගතව බාධා කිරීෙට මහෝ අත්පත් කර 

ගැනීෙට මහෝ ඕනෑෙ පද්ධතියක්, දත්ත, මතාරුරු මහෝ PayPal මවත අනවසරමයන් 
ප්රමේ  වීෙට ඉඩ ලබා දීෙ; මසේවාවන්; නිර්නාමික මප්රාක්සියක් භාවිතා කිරීෙ; අපමේ ූර්ව 
ලිඛිත අවසරයකින් මතාරව අපමේ මවබ් අඩවි නිරීක්ෂණය කිරීෙට මහෝ පිටපත් කිරීෙට 

ඕනෑෙ මරාමබෝවක්, සේපයිඩර්සේ, මවනත් සේවයිංක්රීය උපාිංගයක් මහෝ අතින් ක්රියාවලියක් 
භාවිතා කිරීෙ; අපමේ මරාමබෝ බැහැර කිරීමම් ශීර්ෂයන් ෙඟ හැරීෙ සඳහා ඕනෑෙ 

උපාිංගයක්, ෙෘදුකාිංගයක් මහෝ පුරුද්දක් භාවිතා කිරීෙ; අප විසින් මහෝ අප මවනුමවන්, 

ඕනෑෙ PayPal මසේවාවන් මහෝ මවනත් පරිශීලකයින් විසින් PayPal මසේවාවන් 

https://www.paypal.com/lk/webapps/mpp/country-worldwide?locale.x=si_LK


භාවිතමයන් ක්රියාත්ෙක වන අපමේ මවබ් අඩවි, ෙෘදුකාිංග, පද්ධති (ඕනෑෙ PayPal 
මසේවාවක් සැපයීෙට භාවිතා කරන ඕනෑෙ ජාල සහ මසේවාදායකයන් ඇුළුව) බාධා 
කිරීෙට මහෝ බාධා කිරීෙට මහෝ බාධා කිරීෙට උත්සාහ කිරීෙ. 

• අමප් අන්තර්ජාල මසේවා සපයන්නන්මේ, මගවීම් සකසේ කරන්නන්මේ, මහෝ මවනත් 
සැපයුම්කරුවකුමේ මහෝ මසේවා සපයන්මනකුමේ මසේවාවක් නැතිවන කිසියම් ක්රියාවක් 
කිරීෙ. 

• ණයපත් චර්යාවන් පරීක්ෂා කිරීෙට PayPal මසේවා භාවිතා කිරීෙ. 

• තාවකාලික මහෝ නි ේචිත මනාවන අත්හිටුවීම් මහෝ මවනත් අත්හිටුවීම්, සීොකිරීම් වැනි 

PayPal ප්රතිපත්තිය ෙග හැරීෙ මහෝ PayPal ගිණුෙ පිළිබඳ ගන්නා තීරණ. මම්වාට පහත 
ක්රියාකාරකම්ද ඇුළත් වන මුත් එෙ ක්රියාකාරකම් ඒවාට පෙණක් සීො මනාමේ: PayPal 

ගිණුෙක ඍණ ම ේෂයක් ඇති විට මහෝ එය සීො කර, අත්හිටුවා ඇති විට අලුත් PayPal 

ගිණුෙක් ආරම්භ කිරීෙට තැත් කිරීෙ; තොමේෙ මනාවන මතාරුරු භාවිතා කර (නිද. 

නෙ, ලිපිනය, ඊමම්ල් ලිපිනය ආදිය.) භාවිතා කර අෙතර PayPal ගිණුම් ආරම්භ කිරීෙ; 

මහෝ මවනත් අයකුමේ PayPal ගිණුෙ භාවිතා කිරීෙ; 

• අමප් මසේවකයන්ට, නිමයෝජිතයන්ට මහෝ මවනත් පරිශීලකයන්ට හිිංසා කිරීෙ සහ/මහෝ 
තර්ජනය කිරීෙ. 

• අපමේ ොර්ගගත ෙතමේද විසඳීමම් ක්රියාවලිය සහ/මහෝ PayPal ගැනුම්කරු ආරක්ෂාව 
අනිසි මලස භාවිතා කිරීෙ (ගැනුම්කරු මහෝ විකුණුම්කරු මලස). 

• ඔමබ් PayPal ගිණුෙ මහෝ වයාපාරය සම්බන්ධමයන් හිමිකම්පාන්නකුමේ වාසියට අවසන් 
කරන ලද හිමිකම්පෑම් විෂෙ අනුපාතයක් අපට ලැබීෙට සැලැසේවීෙ. 

• ඔමබ් PayPal මසේවාවන් හා අදාළ අධික අවදානෙක් ඇති බවට ණය වාර්තාකරණ 
ආයතනයකින් ණය අය රාශිය ලබා දී තිබීෙ. 

• මතවන පාර් ේවයකට මවනත් පරිශීලකයකුමේ මතාරුරු අනාවරණය කිරීෙ මහෝ 
මබදාහැරීෙ මහෝ එමසේ කිරීෙට ඔබට පරිශීලකමේ කැෙැත්ත ඇතිනම් හැර එෙ මතාරුරු 
අමලවිකරන අරමුණු සඳහා භාවිතා කිරීෙ. 

• පරිශීලකයන්ට අනවසර ඊමම්ල් යැවීෙ මහෝ මතවන පාර් ේවවලට අනවසර ඊමම්ල් 

යැවීෙට, යැවීෙට උදේ වීෙට මගවීම් කිරීෙ සඳහා PayPal මසේවාවන් භාවිතා කිරීෙ. 
• අමප් මහෝ කිසියම් අදාළ මතවන පාර් ේවයක ලිඛිත අනුෙැතිය මනාෙැතිව PayPal මවබ් 

අඩවිවල ඇති අන්තර්ගත මවනත් පාර් ේවයකට සන්නිමේදනය කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, 

ප්රතිනිෂේපාදනය, මවනසේ කිරීෙ, වුත්පන්න කිරීෙ, ප්රසිද්ධිමේ ප්රදර් නය මහෝ රචනා 
කිරීෙ. 

• මවනත් අයකුට ඔමබ් ගිණුමම් මුරපද(ය) අනාවරණය කිරීෙ මහෝ මවනත් අයකුමේ 
මුරපදය භාවිතා කිරීෙ. මුරපද අනිසි මලස භාවිතා කිරීමම් ප්රතිඵලයක් මලස, ඔබ හැර 

මවනත් අයකු ඔමබ් ගිණුෙ භාවිතා කිරීෙ ඇුළුව, ඊට සීො මනාවී ඒ සම්බන්ධමයන් ඇති 
වන අලාභ සඳහා අපි වග මනාකියමු. 

ඇති ක්රිොකාරකම් කිසිවක බෙදුබනාත් අප ගත  ැකි පිෙවර 

ඔබ මෙෙ ක්රියාකාරකම්වලින් කිසිවක නිරතව තිමබන බවට අප සැක කමළාත්, PayPal, එහි 
ගනුමදනුකරුවන් සහ අමනක් අය ආරක්ෂා කිරීෙ පිණිස අපි ඕනෑෙ විටක අපමේ පරෙ අභිෙතය 
පරිදි ක්රියාොර්ග ගණනක් ගත හැකිය. අප ගන්නා පියවරවලට පහත ඒවා ඇුළත් වන නමුත් 
ඒවාට පෙණක් සීො මනාමේ: 

• වහාෙ සහ අපට දඩයක් මනාෙැතිව, ඔමබ් පරිශීලක ගිවිසුෙ අවසන් කිරීෙ, ඔමබ් PayPal 

ගිණුෙ සීො කිරීෙ, සහ/මහෝ PayPal ගිණුෙ වසා දැමීෙ මහෝ අත්හිටුවීෙ; 

• දැන් සහ අනාගතමේදී ඔබට PayPal මසේවාවන් සැපයීෙ ප්රතික්මෂේප කිරීෙ; 



• අපමේ මවබ් අඩවිවලට, ෙෘදුකාිංගයට, අප විසින් මහෝ අප මවනුමවන් ක්රියාත්ෙක කරනු 
ලබන පද්ධතිවලට (ඕනෑෙ PayPal මසේවාවක් සැපයීෙ සඳහා භාවිතා කරන ජාල සහ 

මසේවා කිසිවක් ඇුළුව), ඔබමේ PayPal ගිණුෙ මහෝ ඔමබ් PayPal ගිණුෙට සම්බන්ධ 
කර ඇති ඕනෑෙ මගවීෙක් යැවීමම් මහෝ ලබා ගැනීෙට ඔබට ඇති හැකියාව සීො කිරීෙ, 

මගවීම් යැවීෙ සහ මුදල් ආපසු ලබා ගැනීෙ සඳහා වන ඔමබ් හැකියාව සීො කිරීෙ ඇුළුව 
මවනත් ඕනෑෙ PayPal මසේවාවක් මවත ඔබමේ ප්රමේ ය සීො කිරීෙ; 

• PayPal මහෝ මතවන පාර් ේවයක් වගවීෙ පිළිබඳ අවදානමෙන් ආරක්ෂා කිරීෙ සඳහා, මහෝ 

ඔබ විසින් අපමේ පිළිගත හැකි පරිශීලක ප්රතිපත්තිය උල්ලිංඝනය කර ඇත්නම්, 

සාධාරණ ව මයන් අව ය වුවමහාත් ඔමබ් PayPal ම ේෂය අත්හිටුවයි; 

• PayPal හි ගැනුම්කරු ආරක්ෂණ වැඩසටහන සහ/මහෝ PayPal හි ගැණුම්කරු ආරක්ෂණ 
වැඩසටහන සඳහා වන ඔබමේ සුදුසුකෙ අත්හිටුවීෙ; 

• PayPal, ඔබමේ බැිංකුව මහෝ ණය පත් මහෝ හරපත් නිකුත් කරන්නා, මවනත් බලපෑෙට 
ලක් වූ මතවන පාර් ේව මහෝ ඔබමේ ක්රියාොර්ග පිළිබඳ නීති බලාත්ෙක කිරීම් භාවිතා කර 
භාණ්ඩ මහෝ මසේවා මිලට ගත් ගැනුම්කරුවන් සෙඟ සම්බන්ධ වන්න; 

• ඔබ අප මවත සපයා ඇති වැරදි මතාරුරු යාවත්කාල කිරීෙ; 

• ඔබට විරුද්ධව නීතිෙය ක්රියාොර්ග ගැනීෙ; 

• ඔබට මහෝ ඔබමේ PayPal ගිණුෙට බලපාන පරිදි, PayPal මහෝ එහි අනුබද්ධ ආයතනලට 
නිමයෝග කරන ලද සිිංගප්ූරුමේ මහෝ මවනත් රටක උසාවියක් ෙඟින් නිකුත් කර ඇති 

නිමයෝග සහ තීන්දුද ඇුළුව, තීන්දු මහෝ නිමයෝගවලින් නියෙ කර ඇති පරිදි ඔමබ් 

PayPal ගිණුමම් ඇති අරමුදල් අත්හිටුවීෙ, භාවිතා කිරීෙ මහෝ ොරු කිරීෙ; 
• ඔබ අපමේ පිළිගත හැකි පරිශීලක ප්රතිපත්තිය උල්ලිංඝනය කර ඇත්නම් මහෝ ඔබ 

විකුණුම්කරුමවකු නම් සහ පිළිගත හැකි පරිශීලක ප්රතිපත්තිය උල්ලිංඝනය කරන 

ගනුමදනු සඳහා අරමුදල් ලබන්මන් නම්, ඔබ මෙෙ ප්රතිපත්තිය උල්ලිංඝනය කිරීෙ නිසා 
ඇති වූ PayPal මවත සිදුවන හානිය සම්බන්ධමයන් ඔබ ද වගකිව යුුය; මහෝ 

• ඔබ විසින් පිළිගතහැකි පරිශීලක ප්රතිපත්තිය උල්ලිංඝනය කළමහාත්, එවිට ඉහත 
ක්රියාොර්ගවලට යටත් වීෙට අෙතරව ඔබමේ පිළිගතහැකි පරිශීලක ප්රතිපත්තිය 

උල්ලිංඝනය කිරීෙ මහේුමවන් PayPal හි අලාභවල ප්රොණය සඳහා ඔබ PayPal හට 
වගකිවයුු මේ. පිළිගත හැකි පරිශීලක ප්රතිපත්තිමේ උල්ලිංඝනය කිරීම්වල සේවභාවය 
මහේුමවන්, සතය හානි ගණනය කිරීෙ ප්රාමයෝගික මනාවීෙ මහෝ අති ය අසීරු විය හැකි 

මහයින්, මුදල් ප්රොණමේ සබඳතාමේ සිට සාධාරණ ව මයන් අමප්ක්ෂා කළ හැකි 
PayPal මවත සිදු විය හැකි හානිය ඇුළු වර්තොනමේ පවතින සියලු පරිමේ නීය 

සිද්ීන් සැලකිල්ලට ගනිමින්, PayPal හට උල්ලිංඝනය කිරීම් නියාෙනය කිරීෙට සහ 
ලුහුබැඳ යෑෙට ඊට වැය අභයන්තර පරිපාලන පිරිවැය, PayPal සන්නෙ සහ කීර්තියට සිදු 

වන හානිය හා පරිශීලක උල්ලිංඝනමයන් PayPal වයාපාර හවුල්කරුවන් විසින් ඒ ෙත 
පනවනු ලබන දඩ මුදල් යනාදිය ඇුළත්ව හා ඒවාට සීො මනාමවමින්, පිළිගත හැකි 
පරිශීලක ප්රතිපත්තිය උල්ලිංඝනය කරනු ලබන එක් වරකට අය මකමරන ඇෙරිකානු 

මඩාලර් 2,500 ක් (මහෝ ඊට සොන) මුදල වර්තොනමේදී PayPal හි සතය හානිය පිළිබඳ 
සාධාරණ අවෙ තක්මසේරුවක් බව ඔබ විසින් පිළිගනු ලබන අතර, ඊට එකඟ වන්මනහිය. 

PayPal විසින් එවැනි අලාභ මකළින්ෙ ඔබ පාලනය කරන ඕනෑෙ PayPal ගිණුෙක 

පවත්නා PayPal ම ේෂමයන් අඩු කරනු ඇත. 

කිසියම් මහේුවක් ෙත අප විසින් ඔබමේ PayPal ගිණුෙ වැසුවමහාත් මහෝ ඔබමේ PayPal මසේවා 

භාවිතා කිරීෙ කිසියම් මහේුවක් ෙත අවසන් කළමහාත්, අප විසින් අපමේ ක්රියාකාරකම් පිළිබඳව 
ඔබට දැනුම් මදන අතර ඔබමේ PayPal ගිණුමම් අත්හිටුවා ඇති කිසියම් සීො මනාකළ අරමුදල් 
ආපසු ලබා ගත හැකි වන ආකාරයට සකසේ කරමු. 

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/acceptableuse-full?locale.x=si_LK


මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුමම්, සහ/මහෝ ඔබමේ PayPal මසේවා භාවිතමේ ඔබමේ උල්ලිංඝනයක් 
මහේුමවන් ඇතිවන සියලු ආපසු හැරවීම්, ගාසේු ආපසු මගවීම්, හිමිකම්පෑම්, ගාසේු, දඩ, දණ්ඩන 

මුදල් සහ PayPal හට, කිසියම් PayPal පාරිමභෝගිකමයකුට, මහෝ මතවන පාර් ේවයකට දැරීෙට 
සිදු වන අමනකුත් වගකීම් සඳහා ඔබ වගකිව යුු මේ. 

රැඳවුම්, සීමා කිරීම් ස  බවන් කිරීම් 

අත්හිටුවීම්, සීමාකිරීම් ස  සංචිත ෙනු බමානවාද 

සෙහර තත්ත්වයන් යටමත්, PayPal සහ PayPal මසේවා භාවිතා කරන ගැනුම්කරුවන්මේ සහ 

අමලවිකරුවන්මේ ජාලමේ ආරක්ෂාව සහ සම්ූර්ණත්වය ආරක්ෂා කිරීෙට, PayPal විසින් ගිණුම් 
ෙට්ටටමම් මහෝ ගනුමදනු ෙට්ටටමම් ක්රියාකාරකම් ගනු ඇත. මවනත් ආකාරයකින් සඳහන් කමලාත් 

හැර, අප විසින් මෙහි විසේතර කර ඇති කිසියම් ක්රියාොර්ගයක් ගතමහාත්, අපමේ ක්රියාකාරකම් 
පිළිබඳව අප විසින් ඔබට දැනුම්දීෙක් සිදු කරන නමුත්, මෙෙ ක්රියාොර්ග ගැනීෙ සඳහා වන පරෙ 

අභිෙතය අප සු මේ. ගිණුෙක සීොකිරීෙක්, අත්හිටුවීෙක් මහෝ සිංචිතයක් හා අදාළව මතාරුරු 
ඉල්ලා සිටීෙට, ඔබ විසින් ගැටළු විසඳීමම් ෙධයසේථානය මවත යා යුු අතර එමසේ නැතමහාත් 

සීොකිරීෙ, අත්හිටුවීෙ මහෝ සිංචිත කිරීෙ හා අදාළ අපමේ ඊමම්ල් නිමේදනමේ සඳහන් කර ඇති 
උපමදසේ ඔබ විසින් අනුගෙනය කළ යුු මේ. 

සීොකිරීම්, අත්හිටුවීම් සහ සිංචිත කිරීෙ හා අදාළ වන අපමේ තීරණවලට අපමේ අවදානම් 
කළෙනාකරණ සහ PayPal, අපමේ ගනුමදනුකරුවන් සහ/මහෝ මසේවා සපයන්නන් ආරක්ෂා 

කිරීෙ හා අදාළ රහසය නිර්ණායක පදනම් කර ගත හැකිය. ඔබමේ PayPal ගිණුෙ හා අදාළ 
අවදානෙ ඇගයීමම්දී අප විසින් හිමිකාරත්ව විංචා හා අවදානම් ආදර් නය භාවිතා කිරීෙට ඉඩ 

තිමබ්. ඊට අෙතරව, එවැනි තීරණ පිළිබඳව ඔබ මවත මහළිදරේ කිරීෙ නියාෙනයක් මහෝ රජමේ 
අධිකාරියක් ෙඟින් අපව සීො කර තිබීෙට පුළුවන. අපමේ අවදානම් කළෙනාකරණය මහෝ 
ආරක්ෂණ ක්රියාොර්ගවල විසේතර ඔබට මහළිදරේ කිරීෙට අපි බැඳී මනාසිටිමු. 

ඉහත විසේතර කර ඇති PayPal හි ක්රියා සඳහා පහසුකම් සැපයීෙට සහ ඔබමේ PayPal ගිණුම් හා 

සම්බන්ධ අවදානම් ෙට්ටටෙ තක්මසේරු කිරීෙට අපට ඉඩ දීෙ සඳහා, ඔබ PayPal විසින් කලින් 
කලට කරනු ලබන මූලය ප්රකා න සහ මවනත් ලියකියවිලි මහෝ මතාරුරු ඉල්ලීම් සඳහා 
සහමයෝගමයන් කටයුු කළ යුු බව අපි පැහැදිලි කරමු. 

රැඳවුම් 

අත්හිටුවීෙක් යනු යම් යම් තත්ත්වයන් යටමත් ගනුමදනු ෙට්ටටමම්දී මහෝ ගිණුම් ෙට්ටටමම්දී PayPal 

විසින් ගැනීෙට ඉඩ ඇති ක්රියාොර්ගයක් මේ. මගවීෙක් සම්බන්ධමයන් PayPal විසින් තාවකාලික 
රඳවා ගැනීෙක් සිදු කරන විට, යවන්නාට මහෝ ලබන්නාට අරමුදල් ලබා ගැනීෙට මනාහැකි වනු 

ඇත. මගවීෙක් සම්බන්ධමයන් අත්හිටුවීෙක් සිදු කිරීෙට මපර, PayPal විසින් මබාමහෝ කරුණු 
සොමලෝචනයට ලක් කරන අතර ඊට පහත මද්වල් ඇුළත් මේ: ගිණුමම් කාලසීොව, ගනුමදනු 

ක්රියාකාරීත්ව, වයාපාර වර්ගය, අතීත පාරිමභෝගික ආරවුල්, සහ සෙසේත පාරිමභෝගික තෘප්තිය. 

PayPal විසින් මගවීම් අත්හිටුවනු ලබන සෙහර සුලබ අවසේථාවලට පහත මද්වල් ඇුළත් මේ: 

• විකිණීමම් ක්රියාකාරීත්වය සීො කර ඇති නව අමලවිකරුවන් මහෝ අමලවිකරුවන්. 
• ඉමලක්මරානික් ද්රවය මහෝ ප්රමේ පත් වැනි ඉහළ අවදානෙක් සහිත කාණ්ඩ සඳහා 

මගවීම්. 



• කාර්යසාධන ගැටළු, මහෝ ඉහළ ෙට්ටටමම් ගැනුම්කරු අතෘප්තිෙත්භාවයක් මහෝ ආරවුල් 
සහිත අමලවිකරුවන්. 

අත්හිටුවීම්වලට පදනම් වනුබේ PayPal හි අවදානම පිළිබඳ තීරණ බේ 

අපමේ පරෙ අභිෙතය අනුව, ඔබ, ඔබමේ PayPal ගිණුෙ, මහෝ ඔබමේ ගනුමදනු ඉහළ ෙට්ටටමම් 

අවදානෙක් සහිත බවට අප වි ේවාස කරයි නම්, මහෝ එවැනි අත්හිටුවීෙක් නියාෙන අව යතා 
සපුරාලීෙ සඳහා අව ය වුවමහාත්, අප විසින් ඔබමේ PayPal ගිණුෙ මවත යවන ලද මගවීම් 
සම්බන්ධමයන් අත්හිටුවීෙක් සිදු කරමු. කරුණු ගණනක් ෙත පදනම්ව අප විසින් මගවීෙක් රඳවා 
ගන්මන්ද යන්න සම්බන්ධමයන් වන තීරණ ගනිමු, ඊට ඇුළත් වන කරුණු වනුමේ අභයන්තර 
මූලාශ්ර සහ මතවන පාර් ේව යන මදපාර් ේවමයන්ෙ අපට ලැමබන මතාරුරු මේ. අප විසින් 

මගවීෙක් සම්බන්ධමයන් අත්හිටුවීෙක් සිදු කරන විට, ඔමබ් PayPal ගිණුමම් අරමුදල් ලබා ගත 
මනාහැක මහෝ අවසන් මනාෙැත යන මපන්නුම් කිරීෙක් සහිතව දිසේවනු ඇත. අප විසින් 

අත්හිටුවීෙක් සිදු කළ විට, ඔබමේ PayPal ගිණුෙ හරහා මහෝ මකළින්ෙ දුරකථනය මහෝ ඊමම්ල් 
ෙඟින් අපි ඔබ මවත ඒ බව දැනුම් මදමු.  

මගවීෙ අත්හිටුවීෙ අඛණ්ඩව පවත්වා මගන යෑෙට PayPal හට මහේුවක් ඇමතාත් මිස, ඔබමේ 
PayPal ගිණුෙට මගවීෙ ලැබුණු දින සිට දින 30 ක් දක්වා වූ කාලයක් සඳහා අවදානෙ හා බැඳුණු 

අත්හිටුවීම් බලපැවැත්මේ. යම් යම් තත්ත්වයන් (නිදසුනක් මලස, ඔබ විසින් ගනුමදනුව හා අදාළ 
නැේගත කිරීෙ මසායා ගැනීෙ පිළිබඳ මතාරුරු පටවා ඇත්නම්) යටමත් අප විසින් මීට කලින් 

අත්හිටුවීෙ මුදාහැරීෙට ඉඩ ඇති නමුත්, එමසේ කලින් මුදාහැරීෙ සිදු කරනුමේ අපමේ පරෙ 
අභිෙතය අනුව මේ. පහත දැක්මවන මේදමේ විසේතර කර ඇති ආකාරයට, අර්බුදයට ලක් කර ඇති 
ගනුමදනුවක් ෙත පදනම්ව මගවීෙක් අවලිංගු කර ආපසු හැරවිය යුු මගවීෙක් මලසට 
අභිමයෝගයට ලක් කර ඇත්නම් අත්හිටුවීෙ දින 30කට වඩා වැඩි කාලයක් සඳහා බලපැවැත්මවනු 
ඇත. මෙවැනි අවසේථාවකදී, ගැටළුව විසමඳන මතක් ඔමබ් PayPal ගිණුමම් මගවීම් අප විසින් 
අත්හිටනු ලැමබ්. 

බවබළඳබපාළ ගනුබදනුවලට සම්බන්ධ අත්හිටුවීම් 

ඔබ මවළඳපලක කටයුු කරන මහෝ PayPal මසේවාව ලබා මදන මතවන පාර් ේව මයදුෙක් හරහා 

කටයුු කරන අමලවිකරුවකු නම්, අදාළ මවළඳපමල් මහෝ මතවන පාර් ේවමේ උපමදසේ ුළ 
මගවීෙක් සම්බන්ධමයන් වන අත්හිටුවීෙක් පැනමවනු ඇත. මෙය සිදු කරනුමේ ඔබ විසින් අපට 
ඔබමේ අරමුදල් අත්හිටුවීෙ සඳහා අවසර ලබා දුන් පසුව වන අතර එය මතවන පාර් ේවමේ 

එකඟතාව අනුව සිදු මකමර්. මෙෙ අත්හිටුවීම් ඔබමේ PayPal ගිණුමම් මපන්නුම් මකමරනු ඇත. 
අදාළ මවළඳපල මහෝ මතවන පාර් ේවය PayPal මවත මෙෙ අත්හිටුවීම් සිදු කිරීෙට උපමදසේ දී 

ඇත්මත් ඇයිද යන්න ගැන ඔබට ප්ර ේන ඇමතාත්, ඔබ විසින් මවළඳපල මහෝ මතවන පාර් ේවය 
සෙඟ මකළින්ෙ සම්බන්ධ විය යුුය. 

අත්හිටුවීම්වලට පදනම් වනුබේ ආරවුල්ල සහිත ගනුබදනු බේ 

අමලවිකරුමවකු මලස ඔබ මවත එවන ලද මගවීෙක් අභිමයෝගයට ලක් කළමහාත් එය අවලිංගු 

කර ආපසු මගවිය යුු අතර, ආපසු මගවීෙට සිදු විය හැකි මුදල ආවරණය කර ගැනීෙ පිණිස අප 

විසින් ඔබමේ PayPal ගිණුමම් ඇති අරමුදල් සම්බන්ධමයන් තාවකාලික අත්හිටුවීෙක් සිදු කරමු. 
මුදල් ආපසු මගවීම්, අත්හිටුවීම් සහ ගාසේු ආපසු මගවීම් යටමත් විසේතර කර ඇති කිසියම් 
තත්ත්වයකදී එය අපට මගවීෙක් සම්බන්ධ අත්හිටුවීෙක් සිදු කිරීෙට මහේු විය හැකිය. ගනුමදනුව 
ආපසු මනාහැරවිය යුු බව අප තීරණය කළමහාත්, අපි ඔබමේ තාවකාලික අත්හිටුවීෙ ඉවත් 



කරමු. ගනුමදනුව ආපසු හැරවිය යුු බව අප තීරණය කළමහාත්, අපි ඔබමේ PayPal ගිණුෙ 
මවතින් අරමුදල් ඉවත් කරමු. 

ගිණුම් සීමාවන් 

සීො කිරීම් මහේුමවන්, ඔමබ් PayPal ගිණුමම් මුදල් ආපසු ගැනීෙ, යැවීෙ මහෝ ලබා ගැනීෙ වැනි 
සෙහර ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීමෙන් ඔබව වළක්වයි. මෙෙ සීොකම් පනවනු ලබන්මන් සීො කළ 
ක්රියාකාරකම්, ඉහළ මූලය අවදානෙක්, මහෝ අසාොනය මහෝ සැක සහිත මලස අපට මපමනන 

කිසියම් ක්රියාකාරීත්වයකින් PayPal, ගැනුම්කරුවන් සහ අමලවිකරුවන් ආරක්ෂා කර ගැනීෙ 

සඳහා ය. ඔමබ් PayPal ගිණුෙ විවෘතව තබා ගැනීෙට ද සීො කිරීම් අප හට උපකාරී මේ. 

ඔබමේ PayPal ගිණුෙ මහෝ PayPal මසේවාවන් මවත ඔබමේ ප්රමේ ය සීො කිරීෙට, සහ/මහෝ 

ඔබමේ අරමුදල්වලට ප්රමේ ය සීො කිරීෙට අපට මහේුවන කරුණු ගණනාවක් තිබිය හැකිය; ඊට 
පහත දෑ ඇුළත් මේ: 

• ඔබමේ දැනුෙකින් මතාරව ඔබමේ PayPal ගිණුෙ මවනත් අමයකු විසින් භාවිතා කරන 
බවට අප සැක කළමහාත්, අප විසින් ඔබමේ ආරක්ෂාව මවනුමවන් එය සීො කර 
විංචනික ක්රියාකාරීත්වය සම්බන්ධමයන් මසායා බලන්මනමු. 

• ඔබමේ අවසරයකින් මතාරව ඔබමේ කාඩ්පත මවනත් අමයකු විසින් භාවිතා කරන බවට 
ඔබමේ හරපත් මහෝ ණය පත් නිකුත් කරන්නා විසින් අපව දැනුවත් කළමහාත්. එමසේෙ, 

ඔමබ් PayPal ගිණුෙ සහ ඔමබ් බැිංකු ගිණුෙ අතර අනවසර සම්මේෂණයක් සිදු කර ඇති 
බවට ඔබමේ බැිංකුව විසින් අපට දැනුම් දුනමහාත්. 

• අදාළ නීතියට අනුව කටයුු කිරීෙ සඳහා. 
• ඔබ විසින් මෙෙ ගිවිසුෙ මහෝ පිළිගත් පරිශීලක ප්රතිපත්තිය උල්ලිංඝනය කර ඇති බවට 

අප විසින් සාධාරණව වි ේවාස කළමහාත්. 

• ඔමබ් PayPal ගිණුෙ ඉහළ අවදානෙක් සහිත බවට අමලවිකරුමේ කාර්යසාධනමයන් 
මපන්වා දීෙ. නිදසුන්වලට පහත දෑ ඇුළත් මේ: අලුත්ෙ මහෝ ඉහළ මිලක් සහිත 
භාණ්ඩයක් විකුණා ඔබට අසාොනය තරම් ඉහළ හිමිකම් පෑම් ගණනාවක් සහ ආපසු 

මගවීම් ගණනාවක් ලැබීෙ මහේුමවන් දුර්වල අමලවිකරණ කාර්යසාධනයක් මපන්වීෙ, 

මහෝ ඔබමේ සාොනය අමලවි ප්රොණය මේගමයන් ඉහළ යන්මන් නම්. 

අප විසින් ඔබමේ PayPal ගිණුෙ සඳහා වන ප්රමේ ය සීො කළමහාත්, අපමේ ක්රියාකාරකම් 
පිළිබඳව අපි ඔබ මවත දැනුම් මදමු. ප්රමේ ය නැවත ලබා මදන මලස ඉල්ලීම් කිරීෙට ඔබට 

අවසේථාව සලසා මදන අතර, එය ලබා දීෙ සුදුසු නම්, අපමේ පරෙ අභිෙතය අනුව එය ඉටු කිරීෙට 
කටයුු කරමු. 

කිසියම් සීොවක් ඉවත් කිරීෙට හැකිවීෙට මපර ඔමබ් ගිණුෙ හා අදාළ කිසියම් ගැටළුවක් ඇමතාත් 
එය විසඳා ගැනීෙට ඔබ කටයුු කළ යුු මේ. සාොනයමයන් මෙය සිදු මකමරනුමේ අප විසින් 

ඉල්ලා සිටින මතාරුරු ඔබ විසින් අප මවත ලබා දුන් පසුව මේ. මකමසේමවතත්, ඔබ විසින් අප 
මවත එෙ මතාරුරු ලබා දුන් පසුවත් අවදානෙක් තිමබන බව අප සාධාරණ මලස වි ේවාස 
කළමහාත්, PayPal, අපමේ පරිශීලකයින්, මතවන පාර් ේවයක්, මහෝ ඔබව ගනුමදනු ආපසු 

හැරවීෙ, ගාසේු, දඩ මුදල්, දණ්ඩන, නනතික සහ/මහෝ නියාෙන අවදානම් සහ අමනකුත් වගකීම් 
ආදිමයන් ආරක්ෂා කිරීෙට අප විසින් කටයුු කරමු. 

ආපසු  ැරවීම් 



ඔබ, ඔබමේ PayPal ගිණුෙ, ඔබමේ වයාපාරික ොදිලිය, මහෝ ඔබමේ ගනුමදනු සම්බන්ධමයන් 
කිසියම් ඉහළ ෙට්ටටෙමම් අවදානෙක් තිමබන බවට අප වි ේවාස කළමහාත්, අපි ඔබමේ PayPal 

ගිණුෙ සම්බන්ධමයන් ආපසු හැරවීෙක් සිදු කරමු. ඔබමේ PayPal ගිණුෙ ෙත අවුරා තැබීෙක් අප 
විසින් සිදු කරන විට, එහි අදහස වනුමේ ඔමබ් ගනුමදනු සියල්ලෙ මහෝ ඉන් මකාටසක් "අවසන් 

කර මනාෙැති" මලසට ඔමබ් PayPal ම ේෂය ුළ මපන්වනු ඇති බවත්, ඔබට "අවසන් කර 
මනාෙැති" තත්ත්වමේ තිමබන අරමුදල් ආපසු ගත මනාහැකි බවය. මෙහි අරමුණ වනුමේ ඔබ 

විසින් සිදු කරන ලද ගනුමදනු අවුරා තැබීමෙන් මහෝ වලිංගු මනාවීමෙන් මහෝ ඔමබ් PayPal ගිණුෙ 

හා අදාළ මවනත් අවදානෙකින් මහෝ PayPal මසේවා භාවිතමයන් වන ගනුමදනුවලින් ඇති 
අවදානමෙන් ඔබව ආරක්ෂා කිරීෙ මේ. කරුණු ගණනක් ෙත පදනම්ව අප විසින් ආපසු හැරවීෙක් 

සිදු කරන්මන්ද යන්න සම්බන්ධමයන් වන තීරණ ගනිමු, ඊට ඇුළත් වන කරුණු වනුමේ 
අභයන්තර මූලාශ්ර සහ මතවන පාර් ේව යන මදපාර් ේවමයන්ෙ අපට ලැමබන මතාරුරු මේ. 

PayPal විසින් පහත දැක්මවන කරුණුවලට සීො මනාවන කරුණු ගණනාවක්, සහ කාලයක් 
සෙඟ මෙෙ කරුණු මවනසේ වී ඇත්මත් මකමසේද යන්න සලකා බලමු: 

• ඔබ වයාපාරික කටයුුවල නිරතව සිටි කාලය. 
• ගනුමදනුව අත්හිටුවා ආපසු මුදල් මගවීෙට ඔබමේ කර්ොන්තමේ ඉහළ ඉඩකඩක් ඇත්ද 

යන්න. 
• PayPal සහ අමනකුත් සැපයුම්කරුවන් සෙඟ වන ඔබමේ මගවීම් සකසේ කිරීමම් 

ඉතිහාසය. 
• ඔබමේ වයාපාර සහ/මහෝ පුද්ගලික ණයපත් ඉතිහාසය. 
• ඔබමේ භාණ්ඩ භාරදීමම් කාලසීො. 

• ඔබ සුව සාොනය ප්රොණයට වඩා ඉහළ ආපසු භාරදීමම්, ගාසේු නැවත මගවීමම්, 

හිමිකම් මහෝ ආරවුල් සිංඛයාවක් තිමබ්ද යන්න. 

ඔමබ් ගිණුමම් ඇති අරමුදල් සම්බන්ධමයන් සිංචිත කිරීෙක් අප විසින් සිදු කළමහාත්, අප විසින් 
අපමේ ක්රියාකාරකම් සහ මසේවා නියෙයන් සම්බන්ධමයන් ඔබව දැනුවත් කරමු. 

ඔමබ් PayPal ගිණුෙ සම්බන්ධමයන් සිදු කළ හැකි සිංචිත වර්ග මදකක් තිමබන අතර, ඒවා මදකෙ 
මහෝ එකක් එකෙ අවසේථාමේ සිදු කළ හැකිය: 

• පිරිවැටුම් සංචිතෙක් යනු ඔබ එක් එක් දින සිදු කරන ගනුමදනුවලින් යම් ප්රති තයක් 
අත්හිටුවා කිසියම් එකඟ වූ පදනෙකින් පසුව මුදාහැරීෙයි. නිදසුනක් මලස, ඔමබ් සිංචිත 
කිරීෙ දින 90 කාල පරිච්මේදයක් සඳහා 10%ක් මලස සැකසිය හැකිය – එයින් අදහසේ 
වනුමේ 1 වන දිනමේ ඔබට ලැමබන අරමුදල්වලින් 10%ක් සිංචිත මකමරන අතර 
ඉන්පසුව 91 වන දිනමේදී එය මුදාහැමරන බවත්, 2 වන දිනමේ ඔබට ලැමබන 
අරමුදල්වලින් 10%ක් සිංචිත කර තබා 92 වන දිනමේදී මුදාහැරීෙ සිදු මකමරන බවත්ය. 
පිරිවැටුම් සිංචිත ඉතාෙත් සුලබ ආකාරමේ සිංචිත කිරීෙ මේ. 

• අවම සංචිත කිරීෙක් යනු ඔබ විසින් සෑෙ අවසේථාවකෙ තබා ගත යුු ඔබමේ නි ේචිත 

අවෙ PayPal ම ේෂය මේ. අවෙ සිංචිතය එක්මකෝ සියල්ල එකවර තැන්පත් කරනු ලබන 
මුලින් මගවන මුදලක් මලස ලබා ගන්නා අතර එමසේ නැතමහාත් අවෙ සිංචිතය ලබා 
ගන්නා මතක් අමලවිවල ප්රති තයක් මලස පිරිවැටුම් පදනෙකින් ලබා ගැමනන අතර, 

මබාමහෝ විට එය පිරිවැටුම් සිංචිතයක් මලස ලබා ගැමන්.  

අපමේ අවදානෙ ඇගයීෙ මවනසේ වීෙ මහේුමවන් අප සිංචිතමයහි නියෙයන් මවනසේ කළමහාත්, 

අප නව නියෙයන් පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරමු.  



උසාවි නිබෙෝග, නිොමන අවශයතා බ ෝ අබනකුත් නනතික ක්රිොවලි 

අප මවත ඔබට බලපාන උසාවි නිමයෝගයක් මහෝ මවනත් නනතික ක්රියාවලියක් (අත්හිටුවීෙක් 
මහෝ මවනත් ඊට සොන ක්රියාවලියක් ඇුළුව) පිළිබඳව දැනුම් දුනමහාත්, එමසේ නැතමහාත් අදාළ 

නීතිය මහෝ නියාෙන අව යතා සපුරාලීෙ පිණිස එමසේ කිරීෙට අව ය බව අපට හැමේ නම්, අප 
විසින් යම් යම් ක්රියාොර්ග ගනු ඇති අතර ඊට ඔමබ් PayPal ගිණුෙ සම්බන්ධමයන් වන සිංචිත ෙත 

සීොකිරීෙක් පැනවීෙ, PayPal ගිණුෙට/ගිණුමෙන් මගවීෙට ඇති මුදල් අත්හිටුවීෙ, මහෝ ඔමබ් 
අරමුදල්වලින් මුදාහැරීෙ ඇුළත් විය හැකිය. අප විසින් ගත යුත්මත් කුෙන ක්රියාොර්ගයද යන්න, 

අපමේ පරෙ අභිෙතය අනුව, අපි තීරණය කරමු. උසාවි නිමයෝගමයන්, අදාළ නීතිමයන්, නියාෙන 
අව යතාවමයන් මහෝ අමනකුත් නනතික ක්රියාවලිමයන් දැනුම් මනාමදන මලස නියෙ කර 
මනාෙැති නම් හැර, මෙෙ ක්රියාොර්ග පිළිබඳව අපි ඔබ මවත දැනුම් මදමු. ඔබ මහෝ ඔමබ් PayPal 

ගිණුෙ හා සම්බන්ධ කිසියම් උසාවි නිමයෝගයක් මහෝ නනතික ක්රියාවලියක් සම්බන්ධමයන් හබ 
කිරීෙට මහෝ අභියාචනා කිරීෙට අපි බැඳී මනාසිටිමු. උසාවි නිමයෝගයක්, අදාළ නීතියක්, නියාෙන 

අව යතාවයක් මහේුමවන් අප විසින් අත්හිටුවීෙක්, සිංචිතයක් මහෝ සීො කිරීෙක් ක්රියාත්ෙක 
කළමහාත්, අත්හිටුවීෙ, සිංචිතය මහෝ සීො කිරීෙ PayPal විසින් සාධාරණ මලස නියෙ කරනු 
ලබන කාලයක් දක්වා බලපවත්වනු ඇත. 

PAYPAL පරිශීලක ගිවිසුම 

අනවසර ගනුබදනු සඳ ා වගකීම 

අවසර බනාලත් ගනුබදනුවලින් ආරක්ෂාව 

ඔමබ් PayPal ගිණුමම් අනවසර ක්රියාකාරකම්වලින් ඔබව ආරක්ෂා කිරීෙ පිණිස, ඔබ නිරුරුව 

ඔමබ් PayPal ගිණුෙට මලාගින් වී ඔබමේ PayPal ගිණුම් ප්රකා නය සොමලෝචනය කිරීෙට 
කටයුු කළ යුුය. මගානුමවහි ඇති මූලික ඊමම්ල් ලිපිනය මවත ඊමම්ල් පණිවුඩයක් යැවීමෙන් 

PayPal විසින් ඔබට එක් එක් ගනුමදනුව පිළිබඳව දැනුම් මදනු ඇත. එක් එක් ගනුමදනුව සඳහා 
අවසර දී ඇති බවත් නිවැරදිව සම්ූර්ණ කර ඇති බවටත් සහතික කර ගැනීෙ පිණිස ඔබ විසින් 
මෙෙ ගනුමදනු පිළිබඳ දැනුම්දීම් සොමලෝචනයට ලක් කළ යුුය. 

ඔමබ් PayPal ගිණුමම් අනවසර ක්රියාකාරකම්වලින් PayPal ඔබව ආරක්ෂා කරනු ඇත. මෙෙ 

ආරක්ෂාව අදාළ වන විට, අප සෙඟ ඔබ සහමයෝගමයන් කටයුු කරන තාක් සහ පහතින් විසේතර 
කර ඇති කාර්ය පටිපාටි අනුගෙනය කරන තාක් PayPal විසින් ඔබමේ අනවසර ක්රියාකාරීත්වමේ 
සම්ූර්ණ මුදලෙ ආවරණය කරනු ලබයි.  

බලෙ බනාලත් ගනුබදනුවක් ෙනු කුමක්ද 

"බලය මනාලත් ගනුමදනුවක්" හට ගනුමේ අවසර මනාදුන් සහ ඔබට ප්රතිලාභයක් මනාසැලමසන 

මගවීෙක් ඔමබ් PayPal ගිණුමෙන් සිදු මකමරන විටය. නිදසුනක් මලස, කිසියම් අමයකු ඔබමේ 
මුරපදය මසාරකම් කර, ඔමබ් PayPal ගිණුෙට පිවිසීෙ සඳහා මුරපදය භාවිතා කරන්මන් නම්, සහ 

ඔබමේ PayPal ගිණුමෙන් මගවීෙක් යවයි නම්, බලය මනාලත් ගනුමදනුවක් සිදු වී තිමබ්. 

බලෙ බනාලත් ගනුබදනුවක් බලස බනාසැලබකන්බන් කුමක්ද 



පහත දැක්මවන ගනුමදනු අනවසර ගනුමදනු මලස මනාසැලමක්: 

• ඔබ විසින් කිසියම් අමයකුහට PayPal ගිණුෙට ප්රමේ ය ලබා දී ඇත්නම් (ඔබමේ 
මලාගින් මතාරුරු ලබා දීෙ ෙඟින්) සහ ඔවුන් විසින් ඔබමේ දැනීෙ හා අවසරය 

මනාෙැතිව ඔබමේ PayPal ගිණුෙ භාවිතා කරයි නම්. මෙෙ තත්ත්වය ුළදී සිදු කරන ලද 
ගනුමදනු සඳහා ඔබ වගකිව යුු මේ. 

• ආපසු මුදල් මගවීම්, ආපසු හැරවීම් සහ නැවත අය කිරීම් යටමත් විසේතර කර ඇති 
ක්රියාොර්ග මහේුමවන් මගවීෙක් වලිංගු මනාවීෙ සහ ප්රතිවර්තනය. 

බලෙ බනාලත් ගනුබදනුවක් වාර්තා කිරීම 

පහත දෑ සිදුව ඇති බවට ඔබ වි ේවාස කරන්මන් නම්, ඔබ විසින් වහාෙ PayPal පාරිමභෝගික 
මසේවාව ඇෙතීෙට කටයුු කළ යුුය: 

• ඔමබ් ගිණුමෙන් බලය මනාලත් ගනුමදනුවක් යවා ඇත්නම්; 

• ඔමබ් ගිණුෙ මවත අනවසර ප්රමේ යක් සිදුව ඇත්නම්; 

• ඔබමේ PayPal මලාගින් මතාරුරු නැති වී මහෝ මසාරකම් කර ඇත්නම්; මහෝ 

• ඔබමේ PayPal ගිණුෙට පිවිසීෙට ඔබ විසින් භාවිතා කර ඇති කිසියම් උපාිංගයක් නැති වී, 

මසාරකම් කර මහෝ ක්රියා විරහිත වී ඇත්නම්. 

කිසියම් අනවසර ගනුමදනුවක් සහ/මහෝ අනිසි මලස මහෝ අනවසර මලස ඔමබ් ගිණුෙ භාවිතා 
කිරීෙක් හා අදාළව ඔබ සුව තිමබන සියලු මතාරුරු ඔබ විසින් අප මවත ලබා දිය යුු අතර සිදු 

කරන පරීක්ෂණ සඳහා PayPal මවත සහාය දැක්වීෙට සියලු සාධාරණ පියවර ඔබ විසින් ගත 
යුුය. 

ගනුමදනුව සිදු කර දින හැටක් (60ක්) ඇුළත ඔබ අපහට බලය මනාලත් ගනුමදනුව පිළිබඳව 
දැනුම් දුනමහාත් සහ බලය මනාලත් ගනුමදනුවක් සිදුව ඇති බවට අප සෑහීෙට පත් වුවමහාත්, 

බලය මනාලත් ගනුමදනු සඳහා ඔබ 100% ක ආරක්ෂණයකට මයෝගය මේ. 

බදෝෂ නිරාකරණෙ 

බදෝෂෙක් ෙනු කුමක්ද 

"මදෝෂයක්" යන්මනන් අදහසේ වන්මන් පහත දැක්මවන මද්වල්ය: 

• PayPal විසින් මහෝ එහි සැපයුම්කරුවන් විසින් ඔබමේ PayPal ගිණුෙට වැරදි මලස හර 
මහෝ බැර කරන ලද සැකසීමම් මදෝෂයක් මහෝ, ගනුමදනුවක් ඔමබ් PayPal ගිණුමෙහි 
වැරදි මලස සටහන් වී ඇති අවසේථාවක්. 

• ඔබ විසින් මගවීෙක් යවන අතර ඔමබ් PayPal ගිණුමෙන් වැරදි මුදලක් බැර වී ඇත. 
• ඔබමේ PayPal ගිණුම් ප්රකා මයහි ගනුමදනුවක් ෙගහැරී ඇත මහෝ නිසි මලස 

හඳුනාමගන මනාෙැත. 
• ඔබමේ PayPal ගිණුෙ හා සම්බන්ධව අප විසින් ගණනෙය මහෝ ගණිතෙය මදෝෂයක් සිදු 

කිරීෙ. 

බදෝෂෙක් ෙනුබවන් බනාසැලබකන්බන් කුමක්ද 

https://www.paypal.com/lk/smarthelp/contact-us?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/smarthelp/contact-us?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/smarthelp/contact-us?locale.x=si_LK


පහත දැක්මවන මද්වල් මදෝෂ මලස මනාසැලමක්: 

• ඔබ විසින් කිසියම් අමයකුහට PayPal ගිණුෙට ප්රමේ ය ලබා දී ඇත්නම් (ඔබමේ 
මලාගින් මතාරුරු ලබා දීෙ ෙඟින්) සහ ඔවුන් විසින් ඔබමේ දැනීෙ හා අවසරය 

මනාෙැතිව ඔබමේ PayPal ගිණුෙ භාවිතා කරයි නම්. මෙෙ තත්ත්වය ුළ දී සිදු කරන ලද 
ගනුමදනු සඳහා ඔබ වගකිව යුු මේ. 

• ආපසු මුදල් මගවීම්, ආපසු හැරවීම් සහ නැවත අය කිරීම් යටමත් විසේතර කර ඇති 
ක්රියාොර්ග මහේුමවන් මගවීෙක් වලිංගු මනාවීෙ සහ ප්රතිවර්තනය. 

• ඔබට වැරදීෙකින් වැරදි පාර් ේවයක් මවත මගවීෙක් යැවීෙ, මහෝ වැරදි මුදලක් සඳහා 

මගවීෙක් යැවීෙ (නිදසුනක් මලස, යුරු ලියන මදෝෂයක් ෙත පදනම්ව). (මෙෙ 
අවසේථාමේදී ඔබ සු එකෙ පිහිට වනුමේ ඔබ විසින් මගවීෙ යැවූ පාර් ේවය අෙතා එෙ 
මුදල ආපසු මගවන මලස ඉල්ලා සිටීෙය. ඔබ වැරදීෙකින් සිදු කළ මගවීෙ PayPal විසින් 
ඔබට ප්රතිූරණය කිරීෙ මහෝ ආපසු මගන්වීෙ මනාකරයි.) 

ඔබබේ ඉබලක්බරානික මාරුවීම් පිළිබඳ බදෝෂ බ ෝ ප්රශ්න තිබේ නම් 

අපමේ නිරාකරණ ෙධයසේථානය මවතින් අප අෙතන්න. 

ඔමබ් ප්රකා ය මහෝ කුවිතාන්සිය සාවදයයැයි ඔබ සිතන්මනහි නම් මහෝ ප්රකා මේ මහෝ 
කුවිතාන්සිමේ ලැයිසේුගත කර ඇති ොරුවක් පිළිබඳව වැඩි විසේතර අව ය නම් මනාපොව අපට 
දන්වන්න. ගැටලුව මහෝ මදෝෂය දර් නය වූ පළමු ප්රකා ය අප විසින් යවා දින 60 කට මනාඅඩු 

කාලයකදී අපට ඔමබන් පිළිුරක් ලැබිය යුුය. ඔබමේ නෙ, ඊමම්ල් ලිපිනය සහ ගිණුම් අිංකය 
(ඇත්නම්) අපට කියන්න. 

• ඔබට වි ේවාස නැති මදෝෂය මහෝ ොරුව විසේතර කරන්න, එය මදෝෂයක් යැයි ඔබ වි ේවාස 
කරන්මන් ඇයිද යන්න මහෝ ඔබට තවත් මතාරුරු අව ය වන්මන් ඇයිද යන්න 
පැහැදිලිව විසේතර කරන්න. 

• සැක සහිත මදෝෂමේ මඩාලර් ප්රොණය අපට පවසන්න. 

ඔබ අපට වාචිකව පැවසුවමහාත්, වැඩ කරන දින 10ක් ඇුළත ඔමබ් පැමිණිල්ල මහෝ ප්ර ේනය 
ලිඛිතව අප මවත එවීෙට අපට අව ය විය හැකි ය. සැක සහිත මදෝෂය පිළිබඳ ඔමබ් දැනුම්දීෙ 
ලැබීමෙන් පසු අපි වැඩ කරන දින 10ක් ඇුළත අපමේ විෙර් නය සම්ූර්ණ කරන්මනමු. 

මකමසේ මවතත්, අපට වැඩි කාලයක් අව ය නම්, ඔබමේ පැමිණිල්ල මහෝ ප්ර ේනය විෙර් නය 
කිරීෙට අපට දින 45ක් දක්වා ගතවනු ඇත. අපි මෙය කිරීෙට තීරණය කළ මහාත්, ඔබ වැරදි යැයි 

සිතන මුදල අපි ඔමබ් PayPal ගිණුෙට වැඩ කරන දින 10ක් ඇුළත බැර කරන්මනමු, එවිට 
අපමේ විෙර් නය සම්ූර්ණ කිරීෙට ගත වන කාලය ුළ ඔබට තාවකාලික මුදලක් ලැමබනු ඇත. 
බැර කිරීමෙන් වැඩ කරන දින 2ක් ුළ තාවකාලික ණය ගැන අපි ඔබට දන්වන්මනමු. ඔමබ් 
පැමිණිල්ල මහෝ ප්ර ේනය ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන මලස අපි ඔමබන් ඉල්ලා සිටියත් එය වැඩ කරන 
දින 10ක් ුළ අපට මනාලැමබන්මන් නම්, අපි ඔමබ් PayPal ගිණුෙට තාවකාලිකව බැර 
මනාකරනු ඇත. 

නව PayPal ගිණුම්, අමලවි සේථාන ගනුමදනු මහෝ විමද්ශීය ආරම්භක ගනුමදනු සම්බන්ධ මදෝෂ 
සඳහා, ඔබමේ පැමිණිල්ල මහෝ ප්ර ේනය විෙර් නය කිරීෙට අපට දින 90ක් ගතවනු ඇත. අලුත් 

PayPal ගිණුම් සඳහා (ඔබමේ ගිණුමම් පළමු ගනුමදනුව ගැන ඔබ අපට දැනුම්දුන් දින සිට වැඩ 

කරන දින 30කට වඩා අඩු විය), විෙර් නය සම්ූර්ණ කිරීෙට අපට වැඩ කරන දින 20ක් ගතවනු 
ඇත. 

https://www.paypal.com/lk/cgi-bin/webscr?cmd=_complaint-view&nav=0.4&locale.x=si_LK


අපමේ විෙර් නය අවසන් කිරීමෙන් පසු වැඩ කරන දින 3ක් ුළ ප්රතිඵල අපි ඔබට කියන්මනමු. 
කිසිදු මදෝෂයක් මනාෙැති බව අපි තීරණය කළමහාත්, අපමේ තීරණය පිළිබඳ ලිඛිත පැහැදිලි 

කිරීෙක් අපි ඔබට එවන්මනමු. ඔබට තාවකාලික ණයක් ලැබුමන් නම්, අපි එය ඔබමේ ගිණුමෙන් 
ඉවත් කර හර කළ දිනය හා ප්රොණය ඔබට දන්වන්මනමු. අපමේ විෙර් නමේදී අප භාවිතා කළ 
මල්ඛනවල පිටපත් ඔබට ඉල්ලා සිටිය හැකිය. 

මදෝෂයක් ඇති බව අපි තීරණය කළමහාත්, අපමේ තීරණමයන් වැඩ කරන දින 1 ක් ඇුළත 

සම්ූර්ණ මුදල ඔබමේ ගිණුෙට බැර කරන්මනමු. නැතමහාත්, ඔබට දැනටෙත් තාවකාලික 

ණයක් ලැබී ඇත්නම්, එෙ මුදල් රඳවා ගැනීෙට ඔබට අවසර ලැමබ්. 

සැකසීබම් බදෝෂ 

අප විසින් මසායා ගන්නා ඕනෑෙ සැකසුම් මදෝෂයක් අපි නිවැරදි කරන්මනමු. මදෝෂය ෙඟින් පහත 
මද් ඇති වුවමහාත්: 

• ඔබට ලැබිය යුු නිවැරදි මුදලට වඩා අඩුමවන් ඔබට ලැබුණමහාත්, එවිට ඔබට ලැබිය 
යුු මද් සහ ඔබට සැබවින්ෙ ලැබුණු මද් අතර මවනස සඳහා අපි ඔමබ් PayPal ගිණුෙට 
බැර කරන්මනමු. 

• ඔබට ලැබිය යුු නිවැරදි මුදලට වඩා වැඩි ප්රොණයක් ඔබට ලැබුණමහාත් එවිට ඔබට 
සැබවින්ෙ ලැබුණු මද් සහ ඔබට ලැබිය යුු මද් අතර මවනස සඳහා අපි ඔමබ් PayPal 

ගිණුෙ හර කරන්මනමු. 
• පහත තත්වයන් යටමත් හැර අපි ගනුමදනුවක් නියමිත මේලාවට මහෝ නිවැරදි මුදලකින් 

සම්ූර්ණ මනාකළමහාත්, එවිට මෙෙ අසෙත් වීමෙන් සෘජුවෙ සිදුවන අලාභ මහෝ පාඩු 
සඳහා අපි ඔබට වගකියනු ඇත:  

o අපමේ කිසිඳු වරදක් රහිතව, ගනුමදනුව සම්ූර්ණ කිරීෙට ප්රොණවත් අරමුදල් 

ඔබ සුව මනාතිබුමණ් නම්; 

o අපමේ පද්ධතිය නිසියාකාරව ක්රියාත්ෙක මනාවී ඔබ ගනුමදනුව ආරම්භ කරන 
විට බිඳවැටීෙ ගැන ඔබ දැන සිටියමහාත්; මහෝ 

o අපමේ සාධාරණ ූර්වාරක්ෂාවන් මනාතකා අපමේ පාලනමයන් පිටත (ගින්න, 

ගිංවුර මහෝ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය නැතිවීෙ වැනි) අසාොනය තත්වයන් 
නිසා මදෝෂය සිදුවූමේ නම්. 

සැකසුම් මදෝෂ පහත මද් මනාමේ: 

• PayPal විසින් රඳවා ගැනීම්, සීො කිරීම් මහෝ මවන්කර තැබීම් අදාළ කිරීමම් ප්රතිඵලයක් 
මලස සිදුවන ප්රොදයන්. 

• මගවීම් සොමලෝචනයක් ෙත පදනම් වූ ප්රොදයන්. 
• සෙහර අවසේථාවන්හිදී මිලදී ගැනීමම් ගනුමදනුවක් සම්ූර්ණ කිරීෙට ගතවන කාලය හා 

සම්බන්ධ යෙක් මිලට ගන්මන් මකමසේද යන්න යටමත් විසේතර කර ඇති ප්රොදයන්. 

• ගනුමදනුවක් කිරීමම්දී ඔබ අතින් සිදුමවන මදෝෂ (නිදසුනක් මලස, ඔබ යවන මුදලක් 
වැරදි මලස ටයිප් කිරීෙ). 

PAYPAL පරිශීලක ගිවිසුම 

බවනත් නීතිමෙ බකාන්බද්සි 



ඔබ  ා අප අතර සන්නිබේදන 

අමලවිකරණ අරමුණු සඳහා PayPal සහ එහි අනුබද්ධයන් ඊමම්ල් ෙ.sන් ඔබව සම්බන්ධ කර ගත 

හැකි බව ඔබ එකඟ මේ. ඔබ PayPal ගිණුෙක් විවෘත කරන විට, ඔමබ් ගිණුම් ෙනාපයන් මවනසේ 

කිරීමෙන් මහෝ අමපන් ලැමබන ඕනෑෙ PayPal ඊමම්ලයක් මහෝ කුවිතාන්සියක ඇති 
දායකත්වමයන් ඉවත් වීමම් සබැඳිය ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබට අමලවිකරණ සන්නිමේදනයන් 
ලැබීමෙන් ඉවත් විය හැකිය. ඉවත්වීෙ බලාත්ෙක වීෙට කරුණාකර වැඩ කරන දින 10 ක් දක්වා 

ඉඩ මදන්න. ඔබ අමලවිකරණ සන්නිමේදනයන් ලබා ගැනීමෙන් ඉවත් වී සිටියද, ඔබමේ ගිණුෙ 

මහෝ PayPal මසේවාවන් පිළිබඳ සතය මතාරුරු අපි ලබා මදන්මනමු. 

ඔබ අප මවත ඔමබ් ජිංගෙ දුරකථන අිංකය ලබා මදන්මන් නම්, PayPal හා එහි අනුබද්ධිත 
ආයතනවලට පහත අරමුණු සඳහා සේවයිංක්රීය ඩයලන මහෝ ූර්ව පටිගත කළ පණිවුඩ ඇෙුම් 
මහෝ මකටි පණිවුඩ භාවිතමයන් එෙ අිංකය ඔසේමසේ ඔබව ඇෙතීෙට හැකි බවට ඔබ එකඟ මේ: (i) 

ඔමබ් PayPal මසේවා පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කිරීෙට හා/මහෝ ඔමබ් PayPal ගිණුම්වලට මසේවා 
කිරීෙට, (ii) විංචා පරීක්ෂා කිරීෙට මහෝ වැළැක්වීෙට මහෝ (iii) ණය එකු කර ගැනීෙට. ඔමබ් 

ූර්ව කැෙැත්ත අපට ලැමබන්මන් නැත්නම්, අමලවිකරණ අරමුණු සඳහා ඔබව සම්බන්ධ කර 
ගැනීෙට අපි සේවයිංක්රීය මහෝ මපර වාර්තා කළ පණිවිඩ ඇෙුම් මහෝ මපළ භාවිතා මනාකරමු. 
ඉහත ලැයිසේුගත කර ඇති ක්රියාකාරකම් සඳහා අපට සහාය වීෙට අප සෙඟ ගිවිසුම්වලට එළඹ 
ඇති මසේවා සපයන්නන් සෙඟ අපි ඔමබ් ජිංගෙ දුරකථන අිංකය හුවොරු කිරීෙට ඉඩ ඇති නමුත් 
ඔමබ් කැෙැත්ත මනාෙැතිව ඔබමේ ජිංගෙ දුරකථන අිංකය මතවන පාර් වයන් සෙඟ ඔවුන්මේෙ 
අරමුණු සඳහා මබදා මනාගනිමු. PayPal විසින් පිරිනෙනු ලබන නිෂේපාදන සහ මසේවාවන් භාවිතා 
කිරීෙ සහ භුක්ති විඳීෙ සඳහා ඔමබ් ජිංගෙ දුරකථන අිංකයට සේවයිං ඩයලනය කළ මහෝ මපර 
පටිගත කළ පණිවිඩ ඇෙුම් මහෝ මපළ ලැබීෙට ඔබ එකඟ විය යුු නැත. ඊමම්ල් ගනුමදනු 
කුවිතාන්සියක් හරහා, ඔබමේ ගිණුම් සැකසීම් ුළ මහෝ PayPal පාරිමභෝගික මසේවාව සම්බන්ධ 
කර ගැනීෙ ඇුළු ක්රෙ කිහිපයකින් ඔමබ් ජිංගෙ දුරකථන අිංකයට සේවයිං ඩයලනය කළ මහෝ 
මපර පටිගත කළ පණිවිඩ ඇෙුම් මහෝ මපළ ලැබීෙ ඔබට ප්රතික්මෂේප කළ හැකිය. පණිවිඩවල 
සිංඛයාතය මවනසේ විය හැකි අතර සම්ෙත දුරකථන මිනිත්ුව සහ මපළ ගාසේු අදාළ විය හැකිය. 
ප්රොද වූ මහෝ ලබා මනාදුන් පණිවිඩ සඳහා අප මහෝ ඔබමේ දුරකථන වාහකයන් වගකිව යුු 

මනාමේ. මකමසේ මවතත්, අපට ඔබ සෙග කතා කිරීෙට අව ය නම් අප මවනත් ක්රෙ භාවිතමයන් 
තවදුරටත් ඔබට ඇෙතීෙට ඉඩ ඇත. 

ඕනෑෙ PayPal ගිණුෙක් මහෝ ගනුමදනු මතාරුරු සහ PayPal මසේවාවන් සම්බන්ධව PayPal ඔබ 
සෙග ඉමලක්මරානිකව සන්නිමේදනය කිරීෙට ඉඩ ඇත. ඔබමේ මූලික ඊමම්ල් ලිපිනය 
යාවත්කාලීනව තබා ගැනීෙ ඔමබ් වගකීෙ වන අතර එවිට PayPal හට ඔබ සෙඟ 

ඉමලක්මරානිකව සන්නිමේදනය කළ හැකිය. PayPal ඔබට ඉමලක්මරානික් සන්නිමේදනයක් 

යවන නමුත් මගානුමේ ඇති ඔමබ් මූලික ඊමම්ල් ලිපිනය වැරදි වීෙ, යල්පැන තිබීෙ, ඔමබ් මසේවා 
සැපයුම්කරු විසින් අවහිර කර තිබීෙ මහෝ මවනත් මහේුවක් නිසා ඉමලක්මරානික් 

සන්නිමේදනයන් ලබා ගැනීෙට මනාහැකි නම්, PayPal සන්නිමේදනය ඵලදායී මලස ඔබට ලබා දී 
ඇති බව සලකනු ලැමබ්. 

ඔබමේ ඊමම්ල් ලිපින මපාමත් ලැයිසේුගත කර නැති යවන්නාමේ ඊමම්ල් අවහිර කරන මහෝ 
නැවත හරවන අයාචිත තැපැල් මපරහනක් ඔබ භාවිතා කරන්මන් නම්, ඔබ ඔමබ් ඊමම්ල් ලිපින 

මපාතට PayPal එක් කළ යුු අතර එවිට අපි ඔබට එවන සන්නිමේදනයන් ඔබට දැකගත හැකි 
වනු ඇත. 

https://www.paypal.com/lk/smarthelp/contact-us?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/smarthelp/contact-us?locale.x=si_LK


PayPal මවබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ඔබට ඕනෑෙ මේලාවක ඔමබ් මූලික ඊමම්ල් ලිපිනය මහෝ වීදි 
ලිපිනය යාවත්කාලීන කළ හැකිය. PayPal විසින් ඔබ මවත එවන ලද ඉමලක්මරානික් 

සන්නිමේදනයන් ආපසු එවනු ලබන පරිදි ඔබමේ ඊමම්ල් ලිපිනය අවලිංගු වුවමහාත්, PayPal 

ඔබමේ ගිණුෙ අක්රිය බව සලකනු ඇති අතර, වලිංගු, වැඩ කරන මූලික ඊමම්ල් ලිපිනයක් අපට 

ලැමබන ුරු ඔමබ් PayPal ගිණුෙ භාවිතමයන් කිසිදු ක්රියාකාරකෙක් කිරීෙට ඔබට මනාහැකි වනු 
ඇත. 

ඉමලක්මරානික් සන්නිමේදනයන් ලබා ගැනීෙ සඳහා ඔමබ් කැෙැත්ත ඉල්ලා අසේකර ගන්මන් නම් 

ඔමබ් ගිණුෙ වසා දැමීමම් අයිතිය PayPal සුය. 

යම් සන්නිමේදනයක් අප අමප් මවබ් අඩවිමේ පළ කර මහෝ ඔබ මවත ඊමම්ල් ෙගින් එවා පැය 
24කට පසු විදුත් ොර්ගමයන් මබදා හැරුමණ් නම් එය ඔබ මවත ලැබුණු බව සැලමක්. යම් 
සන්නිමේදනයක් අප විසින් එවා වැඩ කරන දින 3කට පසු තැපෑමලන් ඔබට මබදා හැරුමණ් නම් 
එය ඔබ මවත ලැබුණු බව සැලමක්. 

අප විසින් මවනත් නිමේදන ලිපිනයක් විම ේෂමයන් දක්වා ඇති කාරණයක් සම්බන්ධමයන් ඔබ 

අප සෙග සන්නිමේදනමේ මයමදන්මන් නම් විනා (උදාහරණ මලස, බලය මනාලත් ගනුමදනු සහ 
මවනත් මදෝෂ සඳහා අමප් වගකීම් ක්රියාවලිය), PayPal මවත වන ලිඛිත නිමේදන තැපෑමලන් 

මෙෙ ලිපිනයට මයාමු කළ යුු යි: PayPal Pte. Ltd., Attention: Legal Department, 5 

Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985. 

නීතිමයන් අවසර දී ඇති තාක් දුරට, ඔබ මහෝ ඔබ මවනුමවන් ක්රියා කරන ඕනෑෙ අමයකු තත්ත්ව 

පාලනය සහ පුහුණු අරමුණු සඳහා මහෝ අපමේෙ ආරක්ෂාව සඳහා PayPal මහෝ එහි 
නිමයෝජිතයන් සෙඟ ඇති දුරකථන සිංවාද වැඩිදුර දැනුම්දීෙකින් මහෝ අනුරු ඇඟවීෙකින් 
මතාරව PayPal විසින් අීක්ෂණය කිරීෙ මහෝ පටිගත කිරීෙ සිදු කළ හැකි බව ඔබ මත්රුම් මගන 

එකඟ මේ. PayPal සෙඟ ඔමබ් සන්නිමේදනයන් ඔබමේ දැනුවත් බවකින් මතාරව ඇසිය හැකි, 

අීක්ෂණය කළ හැකි මහෝ පටිගත කළ හැකි වුවත්, සියලු දුරකථන ොර්ග මහෝ ඇෙුම් PayPal 

විසින් පටිගත මනාකරනු ඇති බව ඔබ පිළිමගන ඇති අතර, කිසියම් විම ේිත දුරකථන 

ඇෙුම්වල පටිගත කිරීම් රඳවා තබා ගැනීෙට මහෝ ලබා ගත හැකි බවට PayPal සහතික මනාමේ. 

PayPal හි අයිතීන් 

PayPal අත්හිටුවීම ස  අවසන් කිරීබම් අයිතිවාසිකම් 

PayPal හට, එහි අභිෙතය පරිදි, මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙ අත්හිටුවීෙට මහෝ අවසන් කිරීෙට, අප 

විසින් මහෝ අප මවනුමවන් යමෙක් විසින් ක්රියා කරවන මවබ් අඩවි, ෙෘදුකාිංග, පද්ධති (ඕනෑෙ 
PayPal මසේවාවක් සැපයීෙට භාවිතා කරන ඕනෑෙ ජාල සහ මසේවාදායකයන් ඇුළුව සියලුෙ මහෝ 

සෙහර PayPal මසේවාවන් මවත පිවිසීෙට මහෝ භාවිතා කිරීෙට මහෝ ඕනෑෙ මහේුවක් නිසා සහ 
ඕනෑෙ මේලාවක ඔබ මවත දැනුම් දීමෙන් මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙ අවසන් වූ පසු, ඔමබ් PayPal 

ම ේෂමේ රඳවාමගන ඇති සීො මනාකළ අරමුදල් කිසිවක් ඔබට මගවීෙ සඳහා අයිතිය ඇත. 

ආරක්ෂණ බැඳිොව 

මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙ යටමත් ඔබමේ වගකීම් ඉටුකිරීමම් ආරක්ෂණයක් මලස, ඔබ PayPal 

සන්තකමේ ඇති ඔමබ් PayPal ම ේෂය පිළිබඳ වගකීෙක් සහ ආරක්ෂණ බැඳියාවක් PayPal විසින් 
ලබා මදයි. 



PayPal බවත බගවිෙ යුතු මුදල්ල 

ඔබමේ PayPal ම ේෂය කිසියම් මහේුවක් නිසා ඍණ බවට පත් වුවමහාත්, එෙ ඍණාත්ෙක 

PayPal ම ේෂය නිමයෝජනය කරන්මන් ඔබ PayPal මවත මගවිය යුු මුදලකි. PayPal විසින් ඔබ 

විසින් මහෝ ඔබට ලැමබන මගවීම් වලින් ඔබමේ PayPal ගිණුෙට එකු කරන ලද අරමුදල් වලින් 
හිලවු කළ හැකිය. ඔබට එක් PayPal ගිණුෙකට වඩා තිමබ් නම්, ඔබමේ අමනක් PayPal ගිණුමම් 

(ගිණුම්වල) PayPal ම ේෂයට අපි එක් PayPal ගිණුෙකින් ඍණ PayPal ම ේෂයක් හිලේ කළ 
හැකිය. ඍණ ම ේෂයක් ඇති විටදී ඔබ ඔමබ් PayPal ගිණුෙ දිගටෙ භාවිතා කරන්මන් නම්, යම් හර 
කිරීෙක් මහෝ ගනුමදනුවක් සිදු කිරීෙට මපර ඔබට දැනුම් දී ඔබමේ ගිණුමෙන් යවන ඕනෑෙ 
ගනුමදනුවක් මහෝ හර කිරීෙක් සෙඟ ඍණ ම ේෂයක් ඒකාබද්ධ කිරීෙට ඔබ PayPal හට බලය 
පවරයි. 

ඔබ විවිධ මුදල් වලින් PayPal ගිණුෙක අරමුදල් රඳවාමගන සිටී නම් සහ එක් මුදල් වර්ගයක 

ම ේෂය කිසියම් මහේුවක් නිසා ඍණාත්ෙක වන්මන් නම්, ඔබ මවනත් මුදල් වර්ගයකින් 
පවත්වාමගන යන අරමුදල් භාවිතා කරමින් PayPal විසින් සෘණ PayPal ම ේෂය හිලේ කරනු 
ලැබිය හැක. ඔබට දින 21ක් මහෝ ඊට වැඩි කාලයක් අදාළ මනාවන මුදල් වර්ගයක සෘණ 
ම ේෂයක් තිමබ් නම්, PayPal විසින් මෙෙ ඍණ ම ේෂය අදාළ මුදල් වර්ගයට පරිවර්තනය කරනු 

ඇත. අවසේථා මදමක්දීෙ, වයවහාර මුදල් පරිවර්තනයක් අව ය වනු ඇති අතර, PayPalහි ගනුමදනු 
විනිෙය අනුපාතිකය (අපමේ මුදල් පරිවර්තන ගාසේුව ද ඇුළුව) භාවිතා කරනු ඇත. 

ඉහත කරුණු වලට අෙතරව, ඔබට PayPal, අපමේ අනුබද්ධ සොගම් මහෝ eBay මවත මගවිය 
යුු ප්රොද වූ ගාසේුවක් තිමබ් නම්, PayPal විසින් ඔබමේ PayPal ගිණුෙට හර කළ යුුය. Xoom 

මහෝ Braintree වැනි අපමේ විවිධ නිෂේපාදන භාවිතා කිරීමෙන් මගවිය යුු මුදල් මෙයට ඇුළත් 
මේ. 

බංබකාබලාත්භාවෙ පිළිබඳ නඩු කටයුතු 

කිසියම් බිංමකාමලාත්භාවය මහෝ බිංමකාමලාත් නීතියක යම් විධිවිධානයක් යටමත් ඔබ විසින් 

මහෝ විපක්ෂව යම් නඩු කටයුත්තක් ආරම්භ කර ඇත්නම්, මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙ බලාත්ෙක 
කිරීෙ සම්බන්ධමයන් දරනු ලබන සියලු සාධාරණ වියදම් මහෝ වියදම් (සාධාරණ නනතික ගාසේු 
සහ වියදම් ඇුළුව) අය කර ගැනීෙට අපට අයිතියක් ඇත. 

අයිතීන් උපකල්ලපනෙ කිරීම 

ඔබ ලබන්මනකුට කළ මගවීෙක් PayPal විසින් අවලිංගු කර ආපසු හරවන්මන් නම් (ඔමබ් 

මුලපිරීමම්දී මහෝ මවනත් ආකාරයකින්), PayPal හි අභිෙතය පරිදි මගවීම් සම්බන්ධ ලබන්නාට 
සහ මතවන පාර් වයන්ට PayPal ඔමබ් අයිතිවාසිකම් උපකල්පනය කරන බවට ඔබ එකඟ වන 
අතර එෙ අයිතිවාසිකම් සෘජුව මහෝ ඔබ මවනුමවන් අනුගෙනය කළ හැකිය. 

අත ැර දැමීමක් නැත 

ඔබ මහෝ මවනත් අය විසින් මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙ යටමත් ඔබමේ කිසිදු බැඳීෙක් උල්ලිංඝනය 
කිරීෙක් සම්බන්ධමයන් කටයුු කිරීෙට අපි අමපාමහාසත් වීෙ පසුකාලීන මහෝ ඒ හා සොන 
උල්ලිංඝනයන් සම්බන්ධමයන් කටයුු කිරීෙට අපට ඇති අයිතිය අත්හරින්මන් නැත. 

 ානි පූරණෙ ස  වගකීම්වලට වන සීමා 



මෙෙ මකාටමසේදී, අපි PayPal Pte. Ltd. සොගෙ සහ අපමේ අනුබද්ධ සොගම් සහ ඔවුන්මේ එක් 
එක් අධයක්ෂවරුන්, නිලධාරීන්, මසේවකයින්, නිමයෝජිතයින්, හවුල් වයාපාර, මසේවා සපයන්නන් 

සහ සැපයුම්කරුවන් සම්බන්ධව සඳහන් කිරීෙ සඳහා "PayPal" යන මයදුෙ භාවිතා කරමු. අපමේ 
අනුබද්ධයන්ට අප පාලනය කරන, අපව පාලනය කරනු ලබන මහෝ අප සෙඟ මපාදු පාලනය 
යටමත් පවතින සෑෙ ආයතනයක්ෙ ඇුළත් මේ. 

වන්දි බගවීම 

ඔබමේ PayPal ගිණුෙ හා ඔබ PayPal මසේවාවන් භාවිතා කිරීෙ සම්බන්ධ ක්රියා සඳහා ඔබ PayPal 

මවත ඔබ මුක්තිදානය ලබා දිය යුුය. මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙ උල්ලිංඝනය කිරීෙ, ඔබ විසින් 

PayPal මසේවාවන් මනාෙනා මලස භාවිතය මහේුමවන් යම් මතවන පාර් ේවයක අයිතියක් මහෝ 

නීතියක් ඔබ විසින් උල්ලිංඝනය වීෙ සහ/මහෝ ඔබ විසින් ඔබමේ PayPal ගිණුෙ භාවිතා කිරීෙට 
මහෝ අප විසින් මහෝ අප මවනුමවන් ක්රියාත්ෙක මකමරන අපමේ මවබ් අඩවි, ෙෘදුකාිංග, පද්ධති 

මවත පිවිසීෙට (PayPal මසේවාවන් සැපයීෙට භාවිතා කළ ඕනෑෙ ජාලයක් මහෝ සර්වරයක්ද 
ඇුළුව) මහෝ ඔබ මවනුමවන් PayPal මසේවාවන් භාවිතා කිරීෙට ඔබ විසින් අවසරය ලබා දුන් 
මතවන පාර් ේවයක ක්රියාකාරීත්වය මහෝ අක්රිය බව විසින් හානියක් සිදුවූ කිසියම් මතවන 
පාර් ේවයක් මවත මහෝ විසින් සිදු මකමරමන හිමිකම් පෑෙක් මහෝ ඉල්ලීෙක් (සාධාරණ නීති 
ගාසේුද ඇුළුව) සම්බන්ධව PayPal ආරක්ෂා කිරීෙට, මුක්තිදානය ලබාදීෙට සහ හානි විරහිතව 
තැබීෙට ඔබ එකඟ මේ. 

වගකීම් සීමා කිරීම 

ඔබබේ PayPal ගිණුම ස  ඔබ PayPal බස්වාවන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධබෙන් PayPal හි 
වගකීම සීමා බේ. නීතිමයන් තහනම් කර මනාෙැති නම් මහෝ එමසේ ඇති තාක් දුරට අප විසින් මහෝ 

අප මවනුමවන් ක්රියාමකමරන මවබ් අඩවි, ෙෘදුකාිංග, පද්ධති (PayPal මසේවාවන් සැපයීෙට භාවිතා 

කළ ඕනෑෙ ජාලයක් මහෝ සර්වරයක්ද ඇුළුව), ඕනෑෙ PayPal මසේවාවක්, මහෝ මෙෙ පරිශීලක 
ගිවිසුෙ සම්බන්ධව ඇතිමවන මහෝ ඊට සම්බන්ධව පැන නගින (දත්ත නැතිවීෙ මහෝ වයාපාර 

නැතිවීෙ ඇුළුව එමහත් ඒවාට සීො මනාවී) නැතිවූ ලාභ මහෝ කිසියම් විම ේෂ, ආනුෂිංගික මහෝ 

ප්රතිවිපාක හානියක් සම්බන්ධව PayPal වග කියනු මනාලබයි. 

ඕනෑෙ අවසේථාවක ඔබට මහෝ ඕනෑෙ මතවන පාර් වයකට අපමේ වගකීෙ සතය සෘජු හානිමේ 

ප්රොණයට සීො මේ. ඊට අෙතරව, අදාළ නීතිමයන් අවසර දී ඇති ප්රොණයට, පහත මද්වලින් 

ඍජුව මහෝ වක්රව ඇතිවන කිසියම් හානියක් මහෝ අලාභයක් සඳහා (මුදල්, මහාඳහිත, මහෝ 
කීර්තිය, ලාභය අහිමිවීෙ මහෝ මවනත් විම ේෂ,වක්ර මහෝ ආනුෂාිංගික හානි ඇුළු එමහත් ඒවාට 

පෙණක් සීො මනාවී) PayPal වගකිව යුු නැති අතර, ඔබ PayPal වගකිවයුු මනාකිරීෙට එකඟ 
මේ: (1) අපමේ මවබ් අඩවි, ෙෘදුකාිංග, අප විසින් මහෝ අප මවනුමවන් ක්රියාත්ෙක වන පද්ධති 

(ඕනෑෙ PayPal මසේවාවක් සැපයීෙට භාවිතා කරන ඕනෑෙ ජාල සහ සර්වරයන් ඇුළුව) මහෝ 
ඕනෑෙ PayPal මසේවාවන් භාවිතා කිරීෙ මහෝ භාවිතා කිරීෙට ඔබට ඇති මනාහැකියාව; (2) අපමේ 

මවබ් අඩවි, ෙෘදුකාිංග, අප විසින් මහෝ අප මවනුමවන් ක්රියාත්ෙක වන පද්ධතිවල සහ ඕනෑෙ 
PayPal මසේවාවන්මේ ප්රොදයන් මහෝ කඩාකප්පල් කිරීම් (ඕනෑෙ PayPal මසේවාවක් සැපයීෙට 

භාවිතා කරන ඕනෑෙ ජාල සහ මසේවාදායකයන් ඇුළුව); (3) අපමේ මවබ් අඩවි, ෙෘදුකාිංග, අප 

විසින් මහෝ අප මවනුමවන් ක්රියාත්ෙක වන පද්ධති (ඕනෑෙ PayPal මසේවාවක් සැපයීෙට භාවිතා 
කරන ඕනෑෙ ජාල සහ මසේවාදායකයන් ඇුළුව), ඕනෑෙ PayPal මසේවාවන් මහෝ ඕනෑෙ මවබ් 
අඩවියකට මහෝ අපමේ මවබ් අඩවි වලට සම්බන්ධ මසේවාව මවත පිවිසීමම්දී ලැමබන නවරස 
මහෝ මවනත් හානිකර ෙෘදුකාිංග; (4) අපමේ මවබ් අඩවි, ෙෘදුකාිංග, අප විසින් මහෝ අප 

මවනුමවන් ක්රියාත්ෙක වන පද්ධති (ඕනෑෙ PayPal මසේවාවක් සැපයීෙට භාවිතා කරන ඕනෑෙ 



ජාල සහ මසේවාදායකයන් ඇුළුව), ඕනෑෙ PayPal මසේවාවක්, මහෝ ඔවුන්මගන් ලබාගත් 
මතාරුරු සහ ග්රැෆික්සේ ුළ ඇතිවන මදෝෂ මහෝ ක්රියා විරහිත වීම්, වැරදි; (5) මතවන 

පාර් වයන්මේ අන්තර්ගතය, ක්රියා විරහිත බව මහෝ ක්රියාකාරීත්වය; (6) ඔබමේ PayPal ගිණුෙට 
අදාළව අත්හිටුවීෙක් මහෝ මවනත් ක්රියාොර්ගයක් ගැනීෙ; මහෝ (7) මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුමම් මහෝ 

PayPal හි ප්රතිපත්තිවල මවනසේවීම්වල ප්රතිඵලයක් මලස ඔමබ් භාවිතයන්, අන්තර්ගතයන් මහෝ 
හැසිරීම් මවනසේ කිරීෙට මහෝ වයාපාර කිරීෙට ඔබට ඇති මනාහැකියාව මහෝ නැතිවීෙ. 

වගකීම් ස තික විොචනෙ ස  මුදා  ැරීම 

වගකීමක් නැත 

PayPal බස්වාවන් සපෙනු ලබන්බන් "පවතින ආකාරෙට" ස  ප්රකාශිත, වයංග බ ෝ 

වයවස්ථාපිත වුවත් කිසිඳු නිබෙෝජනෙක් බ ෝ වගකීමක් බනාමැතිවයි. PayPal විසින් නිශ්චිතවම 
හිමිකම්, බවළඳාබම්  ැකිොව, විබශ්ිත කටයුත්තක් සඳ ා බෙෝගයතාවෙ ස  උල්ලලංඝනෙ 
බනාකිරීම ෙන වගකීම් විොචනෙ කරයි. 

මගවීම් ක්රෙයක් මලස PayPal පිළිගන්නා අමලවිකරුවන් විසින් සපයනු ලබන නිෂේපාදන මහෝ 

මසේවාවන් මකමරහි PayPal ට කිසිඳු පාලනයක් මනාෙැති අතර, ඔබ ගනුමදනු කරන 
ගැණුම්කරුමවකු මහෝ විකුණුම්කරුමවකු ඇත්ත ව මයන්ෙ ගනුමදනුව සම්ූර්ණ කරන බවට 

මහෝ එමසේ කිරීෙට බලය ඇති බවට PayPal ට සහතික විය මනාහැක. PayPal මසේවාවන්හි ඕනෑෙ 
මකාටසකට අඛණ්ඩ, අච්ින්න මහෝ ආරක්ිත ප්රමේ යක් PayPal විසින් සහතික මනාකරන 

අතර, අප විසින් මහෝ අප මවනුමවන් ක්රියාත්ෙක වන අපමේ මවබ් අඩවි, ෙෘදුකාිංග මහෝ 
පද්ධතිවල ක්රියාකාරිත්වය (ඕනෑෙ PayPal මසේවාවක් සැපයීෙට භාවිතා කරන ඕනෑෙ ජාල සහ 
මසේවාදායකයන් ඇුළුව) අපමේ පාලනමයන් බැහැර මබාමහෝ සාධක වලට බාධා ඇති විය 

හැකිය. PayPal මසේවාවන් අපමේ පාලනමයන් බැහැර බැිංකු පද්ධතිමේ ප්රොදයන් මහෝ තැපැල් 
මසේවය වැනි මබාමහෝ සාධක ෙත රඳා පවතින් බැවින් බැිංකු ගිණුම්, හර පත්, ණයපත් සහ 
මචක්පත් නිකුත් කිරීම් සම්බන්ධ ඉමලක්මරානික් හර සහ බැර සඳහා වන ඉල්ලීම් කාමලෝචිත 

ආකාරයකින් ක්රියාවට නැිංවීෙ සහතික කිරීෙ සඳහා PayPal සාධාරණ උත්සාහයක් ගනු ඇති 
නමුත් PayPal විසින් සැකසුම් සම්ූර්ණ කිරීෙට ගතවන කාලය පිළිබඳව කිසිඳු නිරූපණයක් මහෝ 
වගකීෙක් ලබා මනාමද්. මෙෙ මේදය ෙඟින් ඔබට නි ේචිත නනතික අයිතිවාසිකම් ලබා මදන 
අතර රට/කලාපමයන් රට/කලාපය අනුව මවනසේ වන මවනත් නීතිෙය අයිතිවාසිකම් ද ඔබට 
තිබිය හැකිය. 

PayPal නිද ස් කිරීම 

ඔබට මවනත් PayPal ගිණුම් හිමිකරුමවකු සෙග ෙතමේදයක් තිමබ් නම්, එෙ ෙතමේද වලින් 

මහෝ ඊට සම්බන්ධ ඕනෑෙ ආකාරයකින් ඇතිවන, ඔබ දන්නා සහ මනාදන්නා, ඕනෑෙ ආකාරයක 
සහ සේවභාවමේ ඕනෑෙ ආකාරයක සහ සියලු හිමිකම්, ඉල්ලීම් සහ හානිවලින් (සතය හා 

ප්රතිවිපාක) PayPal නිදහසේ කරයි. මෙෙ නිදහසේ කිරීෙට ඇුල්වීමම්දී, ඔබ මෙෙ නිදහසේ කිරීෙට 
එකඟ වන අවසේථාමේ දී ඔබ දැන සිටි මහෝ ඔබට වාසිදායක යැයි සැක කළ හැකි හිමිකම් පෙණක් 
ඇුළත් කිරීෙ සඳහා මෙෙ නිදහසේ කිරීෙ ආවරණය කිරීෙ සීො කරන ඕනෑෙ ආරක්ෂාවක් ඔබ 
අතහැර දෙයි. 

PayPal සමග ආරවුල්ල 

පළමුව PayPal අමතන්න 



ඔබ සහ PayPal අතර ෙතමේදයක් ඇති වුවමහාත්, ගැනුම්කරුමවකු මහෝ අමලවිකරුමවකු මලස 
ක්රියා කරන්මන් නම්, අපමේ අරමුණ වන්මන් ඔමබ් ගැටළු පිළිබඳව ඉමගන මගන ඒවාට විසඳුම් 

ලබා දීෙයි. ඔබමේ තෘප්තියට අපට එය කළ මනාහැකි නම්, ෙතමේදය ඉක්ෙනින් විසඳීෙ සඳහා 
ෙධයසේථ හා ලාභදායී ොධයයක් ඔබට ලබා දීෙට අපි අමප්ක්ෂා කරමු. මසේවාවන් සම්බන්ධමයන් 

ඔබ සහ PayPal අතර ආරවුල් PayPal පාරිමභෝගික මසේවයට වාර්තා කළ හැකිය. 

බේරුම්කරණෙ 

$10,000 USD ට වඩා අඩු (මහෝ මවනත් සොන මුදලක්) ඕනෑෙ හිමිකම් පෑෙක් සඳහා (තහනම් 
නිමයෝග මහෝ මවනත් සොන සහන සඳහා වන හිමිකම් හැර), මපනී මනාසිටීෙ ෙත පදනම් වූ 
මබ්රුම්කරණය හරහා බැඳීමෙන් ෙතමේදය ඵලදායී මලස විසඳීෙට ඔබට මතෝරා ගත හැකිය. ඔබ 

මබ්රුම්කරණය මතෝරා ගන්මන් නම්, ඔබ සහ අප විසින් අමනයෝනය ව මයන් එකඟ වූ සේථාපිත 
විකල්ප ෙතමේද විසඳීමම් ("ADR") සැපයුම්කරුමවකු හරහා ඔබ එෙ මබ්රුම්කරණය ආරම්භ 

කරනු ඇත. ADR සපයන්නා සහ පාර් වයන් පහත සඳහන් නීතිවලට අනුකූල විය යුුය: (a) 

මබ්රුම්කරණය ඔබ මතෝරා ගන්නා යම් නි ේචිත මලසකට දුරකථන ෙගින්, ොර්ගගතව සහ/මහෝ 

තනිකරෙ ලිඛිත ඉදිරිපත් කිරීම් ෙත පදනම් විය යුුය; (b) පාර් ේවයන් විසින් අමනයෝනය 
ව මයන් එකඟ මනාවන්මන් නම් මබ්රුම්කරණයට පාර් වකරුවන් මහෝ සාක්ිකරුවන් විසින් 
මපෞද්ගලිකව මපනී මනාසිටිනු ඇත; සහ (c) මබ්රුම්කරු විසින් පිරිනෙනු ලබන සම්ොනය 
පිළිබඳ ඕනෑෙ තීන්දුවක් ඕනෑෙ අධිකරණ බල ප්රමද් යකට ඇුළත් කළ හැකිය. 

බුද්ධිමෙ බද්පළ 

PayPal හි බවබළඳ ලකුණු 

"PayPal.com,", "PayPal" හා PayPal මසේවාවට අදාළ සියලු ලාිංඡන PayPal මහෝ PayPal හි 
බලපත්රදායකයන්මේ මවමළඳ ලකුණු මහෝ ලියාපදිිංචි මවමළඳ ලකුණු මේ. PayPal හි ූර්ව 

අනුෙැතියකින් මතාරව ඒවා පිටපත් කිරීෙට, අනුකරණය කිරීෙට, විකරණය මහෝ භාවිතා කිරීෙ 
ඔබ විසින් මනාකළ යුුය. ඊට අෙතරව, සියලු පිටු ශීර්ෂ, අභිෙත චිත්රණ, මබාත්තම් නිරූපක හා 

පිටපත් PayPal හි මසේවා ලකුණු, මවමළඳ ලකුණු හා/මහෝ මවමළඳ ආවරණ මේ. අපමේ ූර්ව 
ලිඛිත අනුෙැතියකින් මතාරව ඔබ ඒවා පිටපත් කිරීෙ, අනුකරණය කිරීෙ, විකරණය මහෝ භාවිතා 

කිරීෙ මනාකළ යුුය. PayPal මසේවා මවත මවබ් තදබදය ොර්ගනය කිරීෙ සඳහා PayPal විසින් 
සපයා ඇති HTML ලාිංඡන භාවිතා කිරීෙට ඔබට හැකිය. ඔබ මෙෙ HTML ලාිංඡන කිනම් මහෝ 

ආකාරයකින් ෙදක් මවනසේ කිරීෙට, විකරණය කිරීෙට මහෝ මවනසේ කිරීෙට මහෝ PayPal මහෝ 
PayPal මසේවා වැරදි මලස විම ේෂණය කරන ආකාරයකින් භාවිතා කිරීෙට මහෝ PayPalහි 
අනුග්රාහකත්වය මහෝ පිටසන හැඟමවන කවර මහෝ ආකාරයකින් ඒවා ප්රදර් නය මනාකළ යුුය. 

PayPal මවබ් අඩවි, ඒවාමේ ඇති කිනම් මහෝ අන්තර්ගතයක්, PayPal මසේවා, PayPal මසේවාවලට 
අදාළ තාක්ෂණය සහ උක්ත කවරකින් මහෝ තැනූ මහෝ වුත්පන්න කරන ලද සෑෙ සියලු 

තාක්ෂණයන් හා කිනම් මහෝ අන්තර්ගතයන් PayPal හි හා එහි බලපත්රදායකයන්මේ අනනය 
මද්පළ වන්මන්ය. 

බලපත්ර ප්රදාන, සාමානයබෙන් 

ඔබ විසින් මවබ් මහෝ ජිංගෙ මේදිකාවක් හරහා බාමගන මහෝ මවනත් ආකාරයකින් පිවිසී ඇති, 

අපමේ මසේවා සපයන්නන්මේ ෙෘදුකාිංග, පද්ධති මහෝ මසේවා විසින් සපයන ලද මහෝ අන්තර්ගත 

කර ඇති ෙෘදුකාිංග ඇුළත් API එකක්, සිංවර්ධකයාමේ මෙවලම් කට්ටටලයක් මහෝ මවනත් 
ෙෘදුකාිංග මයදුෙක් වැනි PayPal ෙෘදුකාිංගය භාවිතා කරන්මන් නම්, එවිට එෙ ෙෘදුකාිංගයට අදාළ 

https://www.paypal.com/lk/smarthelp/contact-us?locale.x=si_LK
https://www.paypal.com/lk/smarthelp/contact-us?locale.x=si_LK


මල්ඛනවලට අනුව PayPal හි ෙෘදුකාිංගයට පිවිසීෙට සහ/මහෝ භාවිතා කිරීෙට PayPal විසින් 
ඔබට ආපසු කැඳවිය හැකි, බහිෂේකාර මනාවන, උඵ බලපත්ර දිය මනාහැකි, පැවරිය මනාහැකි, කු 
හිමිකම් රහිත සීමිත බලපත්රයක් ප්රදානය කරයි. මෙෙ බලපත්ර ප්රදානය ෙෘදුකාිංගයට හා සියලු 
යාවත්කාලීන, උත්මශ්රේණිගත කිරීම්, නව අනුවාද හා ආමද්  ෙෘදුකාිංගවලට අදාළ මේ. ඔබ විසින් 
ෙෘදුකාිංගයට ඇති ඔමබ් අයිතීන් මතවැනි පාර් ේවයක් මවත කුලියට මහෝ බද්දට දීෙ මහෝ මවනත් 

ආකාරයකින් ොරු කිරීෙ මනාකළ යුුය. ඔබ PayPal මසේවාවලට අදාළ සියලු ලියකියවිලිවල 
ඇුළත් ක්රියාත්ෙක කිරීමම්, ප්රමේ  වීමම් හා භාවිතා කිරීමම් අව යතාවලට අනුකූලතාව දැක්විය 

යුුය. ඔබ ක්රියාත්ෙක කිරීමම්, ප්රමේ  වීමම් හා භාවිතා කිරීමම් අව යතාවලට අනුකූලතාව 
මනාදක්වයි නම් ඔබ, PayPal සහ මතවන පාර් ේව විසින් දරන්නට මයමදන සියලු ආනුෂිංගික 

විපාකවලට ඔබ විසින් වග කිව යුු මේ. PayPal විසින් ඔබට නිමේදනයක් නිකුත් කර කිනම් මහෝ 
ෙෘදුකාිංගයක් යාවත්කාලීන කිරීෙ මහෝ නැවැත්වීෙ කළ හැකිය. PayPal (1) එහි ෙෘදුකාිංග ද 
ඇුළත්ව යම් යම් මතවැනි පාර් ේවීය ද්රවය හා තාක්ෂණයන් කවර මවබයක් මහෝ මවනත් 

මයදුෙකට ඒකාබද්ධ කර තිබීෙට සහ/මහෝ (2) ඔබට PayPal මසේවා සැපයීෙ සඳහා අව ය ඔබ 
මවත අවසර ලබා දී මනාෙැති මහෝ මවනත් ආකාරයකින් එවැනි මතවැනි පාර් ේවයන් ුළ මහෝ ඒ 
මවත කිසිදු අයිතියක් රඳවාමගන මනාෙැති මතවැනි පාර් ේවීය ද්රවය හා තාක්ෂණයන් මවත ප්රමේ  
වී ඒවා භාවිතා කරනු ලැබ තිබීෙට ඉඩ ඇත. ෙෘදුකාිංගය මහෝ කවර මහෝ මතවැනි පාර් ේවීය 
ද්රවයයන් මහෝ තාක්ෂණයන් මවතින් වුත්පන්න කළ කවර මහෝ මූල මක්තයක් විකරණය, 

මවනසේ කිරිෙ, අපමේ නය, අලුත්වැඩියා කිරීෙ, පිටපත් කිරීෙ, ප්රතිනිෂේපාදනය, අනුගත කිරිෙ, 

මබදා හැරීෙ, සිංදර් නය, ප්රසිද්ධ කිරීෙ, ප්රතිමලෝෙ නිර්ොණය, පරිවර්තනය, මවන් කිරීෙ, 

විසිංයුක්ත කිරීෙ මහෝ මවනත් ආකාරයකින් නිර්ොණය කිරීෙට තැත් කිරීෙ මහෝ කවර මහෝ 
ෙෘදුකාිංග මහෝ මතවැනි පාර් ේවීය ද්රවය මහෝ තාක්ෂණයන් මවතින් මවනත් ආකාරයකින් 
වුත්පන්න කෘති නිර්ොණය කිරීමෙන් වැළකීෙට ඔබ එකඟ මවයි. PayPal හි ෙෘදුකාිංග මවත 

සියලු අයිතීන්, හිමිකෙ හා ලැදියාව PayPal සු වන බව ද ඊට ඒකාබද්ධ කරන ලද කිනම් මහෝ 

මතවැනි පාර් ේවීය ද්රවයයන් PayPalහි මතවැනි පාර් ේවීය මසේවා සම්පාදකයින් සු බව ද ඔබ 
පිළිගනී. ඔබ විසින් PayPal මවබ් අඩවි ෙත භාවිතා කරන කිනම් මහෝ මතවැනි පාර් ේවීය 
ෙෘදුකාිංග මයදුෙක් ඔබට මෙෙ ෙෘදුකාිංගය සපයන මතවැනි පාර් ේවය සෙග ඔබ එකඟ වූ 
බලපත්රයට යටත් මේ. ඔබ විසින් අපමේ මවබ් අඩවි, ෙෘදුකාිංග ෙත හා/මහෝ PayPal මසේවා හා 
සම්බන්ධව භාවිතා කිරීෙට මතෝරා ගන්නා එබඳු මතවැනි පාර් ේවීය මයදුම්වල අයිතියක් මහෝ 

පාලනයක් මහෝ ඒවා පිළිබඳව යම් වගකීෙක් මහෝ බැඳීෙක් ද PayPal මවත නැති බව ඔබ පිළිගනී. 
ඔබ PayPal මවබ් අඩවිය ෙත මහෝ PayPal විසින් මහෝ මවනත් මතවැනි පාර් ේවයකින් 

සත්කාරකත්වමේ මයමදන මවනත් ෙණ්ඩපයක PayPal මසේවා භාවිතා කරන්මන් නම් හා PayPal 

හි ෙෘදුකාිංගය බාගන්මන් නැතිනම් මහෝ PayPal මවබ් අඩවිය ෙත ඇති මතවැනි පාර් ේවීය 

ෙෘදුකාිංග මයදුම් භාවිතා කරන්මන් නැතිනම්, මෙෙ වගන්තිය ඔමබ් සත්කාරක PayPal මසේවා 
භාවිතයට අදාළ මනාමේ. 

ඔබ විසින් PayPal බවත ප්රදානෙ කළ බලපත්රෙ; බුද්ධිමෙ බද්පළ වගකීම් ස තික 

ඔබ විසින් PayPal මවත සපයන, උඩුගත කරන, ඉදිරිපත් කරන මහෝ යවන අන්තර්ගතයන්මේ 

හිමිකාරීත්වයට PayPal හිමිකම් මනාකියයි. ඔමබ් අන්තර්ගතයන්ට අදාළ මගවීම් මසේවා සැපයීෙ 
සඳහා PayPal මසේවා භාවිතා කරන මතවැනි පාර් ේවීය මවබ් අඩවි මහෝ මයදුම් ෙත ඔබ 

සත්කාරකත්වමේ මයමදන අන්තර්ගතමේ හිමිකාරීත්වය PayPal හිමිකම් මනාකියයි. ඊළඟ 

මේදයට යටත්ව, ඔබ PayPal මවත අන්තර්ගතය සපයන විට මහෝ PayPal මසේවා භාවිතමයන් 
අන්තර්ගත පළ කරන විට, ඔබ අපට ඔමබ් අන්තර්ගතය හා ආශ්රිත බුද්ධිෙය මද්පළ හා දැන් මහෝ 
අනාගතමේ දන්නා කිනම් මහෝ ොධයයක ප්රසිද්ධ කිරීමම් හිමිකම් (හා ඒ සෙග වැඩ කරන 
පාර් ේවයන් මවත භාවිතා කිරීෙ සඳහා) අපමේ වත්ෙන් මසේවා වැඩි දියුණු කිරීෙට ක්රියාත්ෙක 

කිරීෙට හා ප්රවර්ධනය කිරීෙට සහ නව ඒවා සිංවර්ධනය කිරීෙට උපකාර කිරීෙට, PayPal මවත 



අනනය මනාවූ, ආපසු කැඳවිය මනාහැකි, ප්රකා න හිමිකෙ රහිත, ොරු කළ හැකි හා 
මලෝකවයාප්ත බලපත්රයක් ලබා මදයි. PayPal ඔමබ් කිනම් මහෝ අන්තර්ගතයක් සඳහා ඔබට 

ප්රතිූරණය කිරීෙක් ලබා මනාමදයි. PayPal හි ඔමබ් අන්තර්ගතමේ භාවිතය කිනම් මහෝ බුද්ධිෙය 
මද්පළ මහෝ ප්රසිද්ධ කිරීමම් අයිති උල්ලිංඝනය මනාකරන බවට ඔබ පිළිගනී. තවදුරටත්, ඔබ 
සපයන සියලු අන්තර්ගතවල අයිතීන් ඔබ සු වන බව මහෝ මවන යම් ආකාරයකින් ඔබ විසින් 
පාලනය කරන බව ඔබ විසින් පිළිමගන සහතික වන අතර ඔබ ඔමබ් සදාචාර අයිතිවාසිකම් අත් 
හැරීෙට හා PayPal ට එමරහිව එබඳු හිමිකම් භාවිතා මනාකිරීෙට මපාමරාන්දු මවයි. ඔබ විසින් 
පහත කිසිවකින් කිනම් මහෝ බුද්ධිෙය මද්පළක් මහෝ ප්රසිද්ධිය පිළිබඳ අයිතියක් උල්ලිංඝනය 
මනාකරන බව නිමයෝජනය කරමින් එකඟ මවයි: ඔබ විසින් PayPal මවත අන්තර්ගත සැපයීෙ, 

PayPal මසේවා භාවිතමයන් ඔබ විසින් අන්තර්ගත පළ කිරීෙ හා PayPal විසින් PayPal මසේවා 
සම්බන්ධව එබඳු අන්තර්ගත (ඉන් වුත්පන්න කරන ලද කෘතීන් ද ඇුළුව) භාවිතා කිරීෙ. 

විකුණුම්කරුවන් විසින් PayPal බවත ලබා දුන් බලපත්ර 

උක්ත මේදමේ සම්පාදනයන්හි පටහැනිව කුෙක් සඳහන්ව තිබුණ ද, ඔබ භාණ්ඩ හා මසේවා සඳහා 

මගවීම් පිළිගැනීෙට PayPal මසේවා භාවිතා කරන අමලවිකරුවකු නම්, ඔබ විසින් (1) මගවීම් 

ක්රෙයක් මලස PayPal මසේවාව පිළිගන්නා වයාපාරිකමයකු මලස ඔබව හඳුනාමගන ඔබ සෙග 
පාරිමභෝගික ගනුමදනු කිරීෙට ඉඩ සලසා දීෙ හා (2) ඔබ විසින් විම ේෂමයන් කැෙැත්ත පළ කරන 
මවනත් කිනම් මහෝ භාවිතාවක් සඳහා මෙෙ පරිශීලක ගිණුමම් කාලසීොව ඇුළත මින් 

මලෝකවයාප්ත, අනනය මනාවූ, ොරු කළ හැකි, උප බලපත්ර ගැන්වීය හැකි (විවිධ සේථර ඔසේමසේ) 
සහ රාජය භාග රහිත, සම්ූර්ණමයන් මගවන ලද, ඔමබ් මවමළඳ ලකුණු (ලියාපදිිංචි කළ හා 

ලියාපදිිංචි මනාකළ මවමළඳ ලකුණු, මවමළඳ නාෙ, මසේවා සලකුණු, ලාිංඡන, වසම් නම් හා 
මවනත් ඔබට බලපත්ර ගැන්වූ, ඔබට අයිති මහෝ ඔබ විසින් භාවිතා කරන මවනත් පැවරීම් ද 

ඇුළුව ඒවාට සීො මනාවූ) භාවිතා කිරීෙට හා ප්රසිද්ධිමේ සිංදර් නය කිරීෙට අයිතියක් PayPal 

හා එහි අනුබද්ධිත ආයතන සඳහා ලබා මදයි. 

විවිධ 

පැවරුම 

ඔබට මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙ යටමත් ඔබ සුව ඇති කිනම් මහෝ අයිතියක් මහෝ වගකීෙක් PayPal 

හි ූර්ව ලිඛිත අනුෙැතියකින් මතාරව ොරු කිරීෙට මහෝ පැවරීෙට මනාහැක. PayPal විසින් මෙෙ 
පරිශීලක ගිවිසුෙ මහෝ මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙ යටමත් පවතින කිනම් මහෝ අයිතියක් මහෝ 
වගකිෙක් ඕනෑෙ මොමහාතක ොරු කිරීෙට මහෝ පවරනු ලැබීෙට හැකිය. 

වැඩ කරන දින 

"වැඩ කරන දින(ය)" යන්මනන් අදහසේ වන්මන් සිිංගප්ූරුව ුළ පිළිගන්නා ජාතික නිවාඩු දින 
හැර සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා දිනයන්ය. 

අක්රිෙ ගිණුම් 

ඔබ විසින් වසර මදකක් මහෝ වැඩි කාලයක් සඳහා ඔමබ් PayPal ගිණුෙ මවත මලාගින් මනාවූමේ 

නම්, PayPal විසින් ඔමබ් PayPal ගිණුෙ වසා දෙන අතර ඔමබ් ගිණුමම් ඇති කිනම් මහෝ හිමිකම් 
මනාකියන ලද මුදලක් හිමිකම් මනාකියූ මුදල්වලට අදාළ වන නීතීවලට යටත් වනු ඇත.  



සම්පූර්ණ ගිවිසුම  ා පැවැත්ම. 

මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙ හා PayPal මවබ් අඩවිමේ නනතික ගිවිසුම් පිටුව ෙත ඇති කිනම් මහෝ 
අදාළ වන ප්රතිපත්ති ඔබ හා PayPal අතර PayPal මසේවා සම්බන්ධව සම්ූර්ණ අවමබෝධය මගන 
හැර දක්වයි. එබඳු සියලු නියෙයන් මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙ පවාරණය වූ පසුව ද ඒවාමේ 
සේවරූපමයන්ෙ දිගටෙ පැවතිය යුු අතර එමසේ පවතිනු ඇත. මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුමම් කිනම් මහෝ 
ප්රතිපාදනයක් වලිංගු මනාවන මහෝ ක්රියාත්ෙක කළ මනාහැකි මලස ඔප්පු වුවමහාත්, එෙ 
ප්රතිපාදන ඉවත් වනු ඇති අතර ඉතිරි ප්රතිපාදන දිගටෙ බලාත්ෙක වනු ඇත. 

පාලනෙ බකබරන නීතිෙ  ා අධිකරණ බල ප්රබද්ශෙ 

මුළුෙනින්ෙ සිිංගප්ූරුව ඇුළත එළැඹ ක්රියාත්ෙක වන ගිවිසුම්වලට සිිංගප්ූරුමේ නීති අදාළ 
වන ආකාරයටෙ, නීති ප්රතිපාදනවල පිළිගැටුම් මනාසලකා, මෙෙ ගිවිසුෙ එකී නීතිවලට අනුකූලව 
පාලනය හා අර්ථකථනය මකමරනු ලැමබ්. පාර් ේවයන් විසින් මවනත් අයුරකින් එකඟ වී ඇත්නම් 

විනා, ඔබට PayPal ට එමරහිව තිබිය හැකි කිනම් මහෝ හිමිකම් පෑෙක් මහෝ ෙතමේදක් 
සිිංගප්ූරුමේ මහෝ වගඋත්තරකරුවා පදිිංචිව සිටින රමට්ට අධිකරණයක් ෙගින් විසඳිය යුු බවට 
ඔබ එකඟ මේ. මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුමෙන් මහෝ අපමේ මවබ් අඩවි මහෝ මසේවාවන් ඔබ විසින් 

භාවිතා කිරීෙ ෙගින් පැන නඟින කිනම් මහෝ නඩු කටයුත්තක්, ක්රියාවක් මහෝ මවනත් කටයුු 
සිිංගප්ූරුව ඇුළත පිහිටා ඇති අධිකරණවල අනනය මනාවන අධිකරණ බලය මවත මයාමු 
කිරීෙට ඔබ ආපසු හැරවිය මනාහැකි මලස එකඟ මවයි. 

නිසි බලස බගානු බනාකරන ලද නඩුව 

ඔබ විසින් PayPal ට එමරහිව සිදු කරනු ලබන සියලුෙ හිමිකම් පෑම් මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙට 
අනුකූලව විසඳනු ලැබිය යුත්මත්ය. මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙට පටහැනි මලස මගානු කරන ලද මහෝ 
ඉදිරිපත් කරන ලද සියලු හිමිකම් පෑම් නිසි පරිදි මගානු මනාකරන ලද මලස සහ මෙෙ පරිශීලක 
ගිවිසුෙ කඩ කිරීෙක් මලස සලකනු ලැමබ්. ඔබ මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙට පටහැනිව හිමිකෙක් 

මගානු කරන්මන් නම්, PayPal විසින් නිසි පරිදි මගානු මනාකරන ලද හිමිකම් පෑෙ 
සම්බන්ධමයන් ඔබට ලිඛිතව දැනුම් දී ඇති අතර ඔබ ඒ සෙග වහාෙ හිමිකම් පෑෙ ඉල්ලා අසේ කර 

ගැනීෙට අමපාමහාසත් වූ බව සැලකීමෙන්, PayPal විසින් $1,000.00 USD දක්වා නීතීඥ ගාසේු 
හා පිරිවැය (අභයන්තර නීතීඥ හා පාර නීතිඥ ගාසේු ඇුළුව) අය කර ගනු ලැබිය හැකිය. 

අනනයතාව සනාථ කර ගැනීම 

ඍජුවෙ මහෝ පාර් ේවයන් හරහා ඔමබ් අනනයතාව තහවුරු කර ගැනීෙ සඳහා අව ය යැයි අප 
හඟින ඕනෑෙ විෙසුෙක් සිදු කිරීෙට ඔබ විසින් PayPal මවත අවසර ලබා මද්. මීට අයත් විය 
හැක්මක්: 

• ඔමබ් උපන් දිනය, ඔමබ් බදුමගවීමම් මහෝ ජාතික හැඳුනුම්පත් අිංකය, ඔමබ් මභෞතික 
ලිපින හා අපට ඔබව සාධාරණ මලස හඳුනාගැනීෙට ඉඩ සලසන මවනත් මතාරුරු වැනි 
වැඩිදුර විසේතර ඉල්ලා සිටීෙ; 

• ඔමබ් ඊමම්ල් ලිපිනය මහෝ මූලය උපකරණවල හිමිකාරීත්වය තහවුරු කිරීෙ සඳහා ඔබ 
විසින් පියවර ගැනීෙට නියෙ කිරිෙ; 

• ණය වාර්තාකරණ නිමයෝජිතායතනයකින් ණය වාර්තාවක් ඇණවුම් කිරීෙ; 

• මතවැනි පාර් ේවීය දත්ත සිංචිත මහෝ මවනත් මූලාශ්ර ෙගින් ඔමබ් මතාරුරු සනාථ කර 
ගැනීෙ; මහෝ 



• ඕනෑෙ මොමහාතක ඔමබ් රියැදුරු බලපත්රය මහෝ මවනත් අනනයතා මල්ඛන වැනි වැඩිදුර 
ලියකියවිලි සපයන මලස ඔබට නියෙ කිරිෙ. 

ඔබ විසින් PayPal මසේවා භාවිතා කරන්මන් නම් ප්රති-මුදල් විශුද්ධිකරණ හා ත්රසේත විමරෝී 

මූලයන නීති ෙගින් PayPal විසින් යම් යම් හඳුනා ගැනීමම් මතාරුරු තහවුරු කර ගැනීෙ අව ය 
කරනු ලැබිය හැක. සාධාරණ විෙසීම්වලින් පසුවත්, අපට ඔමබ් අනනයතාව තහවුරු කර ගැනීෙ 

සඳහා අව ය මතාරුරු ලබා ගැනීෙට මනාහැකි නම්, එබඳු අවසේථාවල දී ඔමබ් PayPal ගිණුෙ 

හා/මහෝ PayPal මසේවා වසා දැමීෙ, අත් හිටුවීෙ මහෝ ඒවා මවත ප්රමේ ය සීො කිරීමම් අයිතිය 

PayPal රඳවා ගනී. 

PayPal ෙනු බගවීම් බස්වා සපෙන්බනකු පමණි 

අප විසින් කටයුු කරන්මන් මගවීම් මසේවා සපයන්මනකු මලස පෙණි. අපි පහත දෑ මනාකරමු: 

• බැිංකුවක් මලස කටයුු කිරීෙ මහෝ බැිංකුකරණ මසේවා සැපයීෙ; 

• ඔමබ් ගිණුමම් ඇති කිනම් මහෝ අරමුදලක් සම්බන්ධමයන් එසේමකෝරු ඒජන්තවරයකු 
මලස කටයුු කිරීෙ; 

• ඔමබ් නිමයෝජිතයා මහෝ භාරකරු මලස කටයුු කිරීෙ; 

• ඔබ සෙග හවුල්කාරීත්වයකට, හවුල් වයාපාරයකට, නිමයෝජිතායතනයකට මහෝ රැකියා 

සම්බන්ධතාවකට එළඹීෙ; 

• PayPal මසේවා සෙග මගවීම් කරනු ලබන නිෂේපාදන මහෝ මසේවා සම්බන්ධව පාලනයක් 

මහෝ වගකීෙක් දැරීෙ; 

• කිනම් මහෝ ගැනුම්කරුවකුමේ මහෝ විකුණන්මනකුමේ අනනයතාව සහතික කිරීෙ; 

• ගැනුම්කරුවකු මහෝ විකුණුම්කරුවකු විසින් ගනුමදනුවක් සම්ූර්ණ කරනු ඇති බවට 

සහතික වීෙ; 

• ඔබ කිනම් මහෝ බදුවලට යටත් වන්මන් දැයි යන්න තීරණය කිරීෙ; මහෝ 

• මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුමෙහි ප්රකාශිතව මවනත් ආකාරයකින් දක්වා ඇත්නම් විනා, ඔබ 
විසින් අමප් මසේවා භාවිතය ෙගින් පැන නඟින කිනම් මහෝ බදු මුදලක් එකු කිරීෙ මහෝ 
මගවීෙ. 

ර සයතාව 

ඔමබ් රහසයතාව සුරැකීෙ අපට ඉතා වැදගත් මේ. ඔමබ් රහසයතාව පවත්වා ගැනීෙ සඳහා අමප් 
කැපවීෙ මෙන්ෙ ඔමබ් මතාරුරු අප විසින් භාවිතා කරන සහ අනාවරණය කරන ආකාරය වඩා 
මහාඳින් අවමබෝධ කර ගැනීෙ සඳහා අපමේ රහසයතා ප්රතිපත්තිය කියවා බලන්න. 

ඉංග්රීසිබෙන් ඇති නිෙම; ගිවිසුබම් පරිවර්තනෙ 

මෙෙ නියෙ හා කිනම් මහෝ ඍජුව මහෝ වක්ර මලස සම්බන්ධ වන මල්ඛන ඉිංග්රීසි භාෂාමවන් 
ඉදිරිපත් කරන බව පාර් ේවයන්මේ ප්රකාශිත අමප්ක්ෂාව මේ. මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුමම් කිනම් මහෝ 
පරිවර්තනයක් සපයනු ලබන්මන් සපුරාෙ ඔමබ් පහසුව සඳහා පෙණක් වන අතර ඉන් මෙෙ 
පරිශීලක ගිවිසුමම් නියෙ මවනසේ කිරිෙට අදහසේ කරනු මනාලැමබ්. මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුමම් 
ඉිංග්රීසි අනුවාදය හා ඉිංග්රීසි මනාවන මවනත් භාෂාවක අනුවාදයක ඝට්ටටනයක් පැන නඟින 
අවසේථාවක ඉිංග්රීසි අනුවාදය බලාත්ෙක වන්මන්ය. 

ඔබබේ පුද්ගලික දත්ත (විකුණුම්කරුබවකු බලස); දත්ත ආරක්ෂණ නීති 

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


ඔබට (විකුණුම්කරුමවකු මලස) මවනත් PayPal ගනුමදනුකරුමවකු පිළිබඳ පුද්ගලික දත්ත 
ලැමබන්මන් නම්, ඔබ එවැනි පුද්ගලික දත්ත රහසිගතව තබා ගත යුු අතර එය PayPal 

මසේවාවන් හා සම්බන්ධව පෙණක් භාවිතා කළ යුු යි. PayPal ගනුමදනුකරුවන් පිළිබඳ කිසිදු 
පුද්ගලික දත්ත මතවන පාර් වයකට මහළි කිරීෙ මහෝ මබදා හැරීෙ මහෝ අමලවිකරණ අරමුණු 

සඳහා එවැනි පුද්ගලික දත්ත භාවිතා කිරීෙ මනාකළ යුු ය. ඔබ PayPal ගනුමදනුකරුවකුට 
ඉල්ලුම් මනාකළ ඊමම්ල් යැවීෙ මහෝ මතවන පාර් වයන්ට ඉල්ලුම් මනාකරන ලද ඊමම්ල් 

යැවීෙට මහෝ යැවීෙට සහාය වීෙට PayPal මසේවාවන් භාවිතා කිරීෙ මහෝ මනාකළ යුු ය. 

මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙට අනුකූලව ඔබ PayPal ගනුමදනුකරුමවකු පිළිබඳ පුද්ගලික දත්ත 

සැකමසන තාක් දුරට, ඔබ සහ PayPal එක් එක් සේවාීන දත්ත පාලකමයකු වනු ඇත (සහ 
ඒකාබද්ධ පාලකයන් මනාමේ), එනම් අපි එවැනි මපෞද්ගලික දත්ත සැකසීමම් අරමුණු සහ 
ොධයයන් මවන මවනෙ තීරණය කරමු. මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙට අදාළව දත්ත පාලකයන්ට අදාළ 
වන ඕනෑෙ අදාළ මරගුලාසි, විධානයන්, ප්රාමයෝගික මක්ත සහ නියාෙන අව යතා ඇුළුව අදාළ 
වන ඕනෑෙ මපෞද්ගලිකත්වයක් සහ දත්ත ආරක්ෂණ නීතිවල අව යතාවයන්ට අනුකූල වීෙට අපි 
සෑෙ මකමනකුෙ එකඟ මවමු. මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙට අදාළව අප විසින් ක්රියාවට නිංවන එවැනි 
පුද්ගලික දත්ත සඳහා අප සෑෙ මකමනකුෙ සේවාීනව තීරණය කරන රහසයතා ප්රකා , දැන්වීම්, 

ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පටිපාටි අප සුව ඇත. 

අදාළ දත්ත ආරක්ෂණ නීතිවලට අනුකූලව, අපි එක් එක් ව මයන්: 

• පුද්ගලික දත්ත සැකසීෙට අදාළ සියලු සුදුසු ආරක්ෂක පියවරයන් ක්රියාත්ෙක කිරීෙ සහ 

පවත්වාමගන යාෙ කරන්මනමු; 
• මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙ යටමත් සිදු කරන සියලු ෙ සැකසුම් ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ 

වාර්තාවක් පවත්වා ගන්මනමු; සහ 

• අදාළ දත්ත ආරක්ෂණ නීති අමනක් පාර් වය විසින් උල්ලිංඝනය කිරීෙට මහේු විය හැකි 
කිසිවක් දැනුවත්ව මහෝ හිතාෙතාෙ කිරීෙ මහෝ දැනුවත්ව මහෝ හිතාෙතාෙ කිසිවක් කිරීෙට 
ඉඩ මනාමදන්මනමු. 

PayPal මසේවාවන්ට අදාළව ඔබ රැසේ කරන ඕනෑෙ පුද්ගලික දත්තයක් (ඔබ ගනුමදනුකරුවකුමේ 
මවනෙ සම්බන්ධතාවයක් හරහා PayPal මසේවා භාවිතමයන් පිටත ලබා ගත් මවනත් ආකාරයකින් 

ජනනය මනාකරන ලද, එකු කරන ලද මහෝ ලබා ගත් ඒවා මනාමේ) ඔබ භාවිතා කළ යුත්මත් 

සීමිත ප්රොණයකට සහ PayPal මසේවාවන්ට අව ය සහ අදාළ වන මලසත් ගනුමදනුකරුමේ ූර්ව 
ප්රකාශිත කැෙැත්ත ලබා මගන ඇති ආකාරයට මිස මවනත් කිසිදු කටයුත්තක් සඳහා මනාමේ. 

රට/කලාපෙට විබශ්ෂ වූ නිෙම 

මෙෙ නියෙ හා මකාන්මද්සි අදාළ වන්මන් පහත රටවල ලියාපදිිංචි කරන ලද PayPal ගිණුම්වල 
ගිණුම් හිමිකරුවන් සඳහා පෙණි. මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුමම් නියෙ හා පහත නියෙවල ඝට්ටටනයක් 

ඇති වන අවසේථාවක දී, පහත රට/කලාපයට විම ේිත නියෙ අදාළ මේ: 

චීනබේ ප්රධාන භූමිෙ 

ඔබ විසින් PayPal හවුල්කාර බැිංකුවකින් මහෝ බලපත්රලාභී විමද්  විනිෙය මසේවා සම්පාදකයකු 
("මසේවා සම්පාදකමයකු") විසින් පිරිනෙන මසේවාවක් ("මතවැනි පාර් ේවීය මසේවා") භාවිතා 

කරන්මන් නම්, එෙ මසේවාවට අදාළ අතිමර්ක මතාරුරු සඳහා කරුණාකර මසේවා සැපයුම්කරුමේ 
නියෙ හා මකාන්මද්සි බලන්න. 



ඔමබ් වරදක් මහේුමවන්, කිසියම් අරමුදලක් මනාමගවීෙ මහෝ මගවීෙ ප්රොද කිරීෙ සම්බන්ධමයන් 
ඔබ හා මසේවා සැපයුම්කරුවකු අතර ඇතිවන කිනම් මහෝ ෙතමේද, ඉල්ලීෙa, ක්රියා, නඩු කටයුු 

("ආරවුල්") ඇතිවූ විටකදී, ඔබ විසින් මෙනයින් PayPal, PayPal හි අනුබද්ධිත සොගම් හා එහි 
මසේවකයන් එබඳු ආරවුල්වලින් පැන නඟින කිනම් මහෝ හානි, හිමිකම් පෑම්, ගාසේු, වියදම් 

හා/මහෝ පාඩුවලින් නිදහසේ කරනු ලබන්මන්ය. මසේවා සැපයුම්කරුවකු මවත ඔමබ් PayPal 

ගිණුමෙන් දැනටෙත් ොරු කර ඇති අරමුදල් සම්බන්ධමයන් PayPal ඔබට වග මනාකියන බවට 
ඔබ තවදුරටත් එකඟ මවයි. 

පහත මහේුව සඳහා ඇුළුව, PayPal විසින් මසේවා සම්පාදකයකු සෙග ඔබ හා PayPal අතර ඇති 
PayPal හි රහසයතා ප්රකා ය හා ගිවිසුමම් නියෙවලට අනුකූලව ඔබ විසින් සපයා ඇති මතාරුරු 

මබදා ගනු ලැබීෙට ඉඩ ඇති බව ඔබ පිළීමගන එකඟ මේ; මසේවා සම්පාදකයාමේ ඔමබ් 

පාරිමභෝගිකයා දැන ගැනීමම් (KYC) බැඳීම් හා අනුකූලව අව ය වන නිසි ක්රියා පරිපාටිය 
අනුගෙනය කිරීෙට මසේවා සම්පාදකයකුට හැකියාව ලබා දීෙ සඳහා. 

(i) මතවැනි පාර් ේවීය මසේවාවක බිඳ වැටීෙ, බාධා වීෙ, මදෝෂයක් මහෝ මනාසලකා හැරීෙක් මහෝ 

මච්තනාන්විත අවභාවිතාව; මහෝ (ii) මතවැනි පාර් ේවීය මසේවාවක් ඔසේමසේ ආපසු ගනු ලැබූ 
අරමුදල් ප්රොද වීමෙන් මහෝ මනාලැබී යාමෙන් ඇති වන ප්රතිඵල සම්බන්ධමයන් ඔබට දැරීෙට 

මහෝ විඳීෙට සිදු වන කවර මහෝ පාඩුවක් මහෝ හානියක් සඳහා PayPal වග කියනු මනාලැමබ්. 

අප විසින් කලින් කලට පරිශීලක ගිවිසුෙ හා චීනමේ ප්රධාන භූමිමේ පරිශීලකයන් සඳහා අදාළ 
වන නනතික ගිවිසුම් පිටුමේ ඇති කවර මහෝ ප්රතිපත්ති හා මවනත් ගිවිසුම් සිංම ෝධනය කරනු 
ලැබිය හැක. මවනත් අයුරකින් දන්වා නැතිනම්, සිංම ෝධිත අනුවාදය අප එය අමප් මවබ් අඩවිමේ 
පළ කරන අවසේථාමේ දී බලාත්ෙක වනු ඇත. අපමේ මවනසේකම්වලින් ඔමබ් අයිතීන් අඩු 

කරන්මන් නම් මහෝ ඔමබ් වගකීම් වැඩි කරන්මන් නම්, අපි අපමේ මවබ් අඩවිමේ ප්රතිපත්ති 
යාවත්කාලීන පිමටහි නිමේදනයක් පළ කර ඔබට යටත් පිරිමසයින් දින 30කට මපර දැනුම්දීෙක් 
ලබා මදන්මනමු. 

මෙෙ නියෙ සහ මකාන්මද්සිවලින් සිංම ෝධනය කරනු ලබන ප්රොණයට හැර, පරිශීලක ගිවිසුමම් 
අමනකුත් සියලු ප්රතිපාදන සම්ූර්ණමයන් ෙ බලාත්ෙක වන්මන් ය. 

බකාබලාම්බිොව 

2015 සැප්තැම්බර් 1 වැනි දින වන විට, මකාමලාම්බියාමේ පදිිංචිකාර PayPal පරිශීලකයින්ට 
ජාතයන්තර මගවීම් යැවීෙට හා ලබා ගැනීෙට පෙණක් හැකියාව ඇත. මකාමලාම්බියාමේ 

පදිිංචිකරුවකු වන PayPal පරිශීලකයන් මදමදමනකු අතර මද්ශීය මගවීම් ලද මනාහැක. 

"මකාමලාම්බියාමේ පදිිංචිකරුවා" යන්මනන් අර්ථ දැක්මවන්මන්: 

1. සැබෑ ජාතිකත්වය කුෙක් වුව ද, PayPal ගිණුෙක් සදහා ලියාපදිිංචි වීමම් දී, 

ඔහුමේ/ඇයමේ රට මහෝ කලාපය මලස මකාමලාම්බියාව සඳහන් කළ පුද්ගලයකු; සහ 

2. PayPal ගිණුෙක් සදහා ලියාපදිිංචි වීමම් දී, සිය රට මහෝ කලාපය මලස මකාමලාම්බියාව 

සඳහන් කළ අසේිත්වයක්, හවුල්කාරීත්වයක්, සිංවිධානයක් මහෝ සොගෙක්. 

මැබල්ලසිොව 



ෙැමල්සියාමේ මනගාරා බැිංකුව ෙගින් PayPal හට ඉ-මුදල් වයාපාරයක් පවත්වාමගන යාෙ සඳහා 
අනුෙැතිය ලබා ඇත. එබැවින්, ඔබ ෙැමල්සියානු පාරිමභෝගිකයකු නම් හා මෙෙ පරිශීලක 

ගිවිසුමම් PayPal සෙග ෙතමේද වගන්තිමේ දක්වා ඇති ෙතමේද නිරාකරණ ක්රියාවලිමයහි ඔමබ් 
භාවිතාවට අදාළව PayPal හි මසේවා සම්බන්ධව PayPal ඔබට ඉක්ෙනින් හා කාර්යක්ෂෙ මලස 

ප්රතිචාර මනාදක්වන්මන් නම්, ඔබට PayPal පාරිමභෝගික සහාය ඇෙතීෙට මෙන්ෙ BNMLINK 

හා BNMTELELINK හරහා මනගාරා බැිංකුව ඇෙතීෙට ද හැකිය. 

BNMTELELINK දුරකථන, ෆැක්සේ, ලිපි මහෝ ඊමම්ල් ොර්ගමයන් ඍජුව අෙතනු ලැබිය හැක. 
ෙහජනයාට ෙලයාසියා මනගාරා බැිංකු අධිකරණ බලය යටමත් ඇති සාම්ප්රදායික හා ඉසේලාමීය 
බැිංකුකරණ, රක්ෂණ හා තකාෆුල්, සුළු හා ෙධය පරිොණ වයාපාර සඳහා උපමද් න මසේවා, 

විමද්  විනිෙය පරිපාලනය හා මවනත් කාරණා යන ක්මෂේත්ර සඳහා මතාරුරු, විෙසීම් මහෝ 

පිළියම් සඳහා BNMLINK හා BNMTELELINK ඇෙතිය හැක. BNMTELELINK සඳහා 
ඇෙුම් විසේතර: 

BNMTELELINK 

Jabatan Komunikasi Korporat 

Bank Negara Malaysia 

P.O.Box 10922 

50929 Kuala Lumpur 

දුරකථන: 1-300-88-5465 (සබැඳිය) 

ෆැක්සේ: 03-2174 1515 

ඊමම්ල්: bnmtelelink@bnm.gov.my 

BNMLINK හා BNMTELELINK විවෘතව තබන මේලාවන් වන්මන්: ෙැමල්සියානු මේලාමවන් 
සඳුදා - සිකුරාදා මප.ව. 9.00 - ප.ව. 5.00 දක්වා 

ර සයතා ප්රතිපත්තිෙ. මෙෙ ගිවිසුෙට අමුණා ඇති රහසයතා ප්රතිපත්තිමේ ඉිංග්රීසි අනුවාදයට 

අෙතරව, පහත සබැඳිය ක්ලික් කිරීමෙන් ප්රතිපත්තිමේ ෙැමල් භාෂා අනුවාදයක් ලබා ගත හැකිය. 

මූලය ඔම්බුඩ්ස්මන් බෙෝජනා ක්රමෙ. PayPal ෙැමල්සියානු මනගාරා බැිංකුව විසින් අනුෙත කර 
ඇති මූලය ඔම්බුඩ්සේෙන් මයෝජනා ක්රෙමේ සාොජිකමයකි. මයෝජනා ක්රෙය ක්රියාත්ෙක කිරීෙ 
සඳහා අනුෙත ක්රියාකරු වන්මන්, මයෝගය ෙැමල්සියා පාරිමභෝගිකයින් ආවරණය කරන සේවාීන 

විකල්ප ෙතමේද නිරාකරණ ොර්ගයක් වන මූලය මසේවා සඳහා ඔම්බුඩ්සේෙන්වරයාය (OFS). 

PayPalහි විසඳුමෙන් අතෘප්තියට පත් විය හැකි සුදුසුකම් ලබන පැමිණිලිකරුවන් සඳහා OFS 

මසේවා මනාමිමල් සපයනු ලැමබ්. ෙතමේදයක් මගානු කිරීෙ සඳහා කාල රාමුව හා 
ඔම්බුඩ්සේෙන්වරයා විසින් ලබා මදන පිරිනැමීම් වර්ග පිළිබඳ වැඩිදුර මතාරුරු සඳහා 

www.ofs.org.my මවත පිවිමසන්න. 

mailto:bnmtelelink@bnm.gov.my
http://www.ofs.org.my/


මැබල්ලසිොව තුළ අරමුදල්ල ආපසු ගැනීම. ඔබමේ ගිණුෙ ෙැමල්සියාමේ ලියාපදිිංචි වී ඇත්නම්, 
ඔබට ඔබමේ ගිණුමෙන් අරමුදල් ලබා ගත හැක්මක් ඒවා ඔමබ් මද්ශීය ෙැමල්සියානු බැිංකු 
ගිණුෙට ොරු කිරීමෙන් පෙණක් බව අපි පැහැදිලි කර ඇත්මතමු. 

පාලන නීතිෙ. ෙැමල්සියානු ලිපිනයකින් PayPal මසේවා සඳහා ලියාපදිිංචි වන ෙැමල්සියානු 
පදිිංචිකරුවන් සඳහා, මුළුෙනින්ෙ ෙැමල්සියාව ුළ දී එළැඹ ක්රියාත්ෙක කරනු ලබන ගිවිසුම්වලට 
ෙැමල්සියානු නීතිය අදාළ වන පරිද්මදන්ෙ මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙ ද ෙැමල්සියානු නීතිමයන් 
පාලනය වන අතර ඒ අනුව අර්ථ නිරූපණය කරනු ලබන්මන්ය. මෙෙ නියෙ හා මකාන්මද්සි 
ෙගින් සිංම ෝධනය කර ඇති ආකාරයට විනා, පරිශීලක ගිවිසුමම් අමනකුත් සියලුෙ ප්රතිපාදන 
සම්ූර්ණ බලය සහ බළපෑෙ සහිතව පවතී. 

සංබශෝධන. අප විසින් කලින් කලට මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙ හා නනතික ගිවිසුම් පිටුමේ ඇති 
ෙැමල්සියාමේ සිටින පරිශීලකයින්ට අදාළ වන ප්රතිපත්ති හා මවනත් ගිවිසුම් සිංම ෝධනය කරනු 
ලැබිය හැක්මක්ය. මවනත් අයුරකින් දන්වා නැතිනම්, සිංම ෝධිත අනුවාදය අප එය අමප් මවබ් 
අඩවිමේ පළ කරන අවසේථාමේ දී බලාත්ෙක වනු ඇත. අපමේ මවනසේකම්වලින් ඔමබ් අයිතීන් අඩු 

කරන්මන් නම් මහෝ ඔමබ් වගකීම් වැඩි කරන්මන් නම්, අපි අපමේ මවබ් අඩවිමේ ප්රතිපත්ති 
යාවත්කාලීන පිමටහි නිමේදනයක් පළ කර ඔබට යටත් පිරිමසයින් දින 21කට මපර දැනුම්දීෙක් 
ලබා මදන්මනමු. 

PayPal අත්හිටුවීබම් ස  අවසන් කිරීබම් අයිතීන්. (i) ඔබ මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙ, PayPal 

පිළිගත හැකි පරිශීලන ප්රතිපත්ති, වාණිජය අසේිත්ව ගිවිසුෙ (ඔබට අදාළ වන පරිදි), මහෝ ඔබ හා 

PayPal අතර ඇතිවූ මවනත් ගිවිසුෙක් කඩකරන්මන් නම් මහෝ (ii) සාධාරණව කටයුු කිරීමෙන් 

මවනත් තත්ත්වයන් මහෝ මහේු නිසා එමසේ කළ යුු බව අප තීරණය කරන්මන් නම්, PayPal හට, 

එහි අභිෙතිය පරිදි, ඔබ මවත දැනුම් දීෙකට පසුව, මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙ, අප විසින් මහෝ අප 

මවනුමවන් යමෙක් විසින් ක්රියා කරවන මවබ් අඩවි, ෙෘදුකාිංග, පද්ධති (ඕනෑෙ PayPal මසේවාවක් 
සැපයීෙට භාවිතා කරන ඕනෑෙ ජාල සහ මසේවාදායකයන් ඇුළුව) සියලුෙ මහෝ සෙහර PayPal 

මසේවාවන් මවත පිවිසීෙට මහෝ භාවිතා කිරීෙ අත්හිටුවීෙට මහෝ අවසන් කිරීෙට අයිතිය ඇත. 
පැහැදිලිව මපමනන මදෝෂයක් මහෝ අයහපත් වි ේවාසයක් සහිත අවසේථාවක හැර අපමේ තීරණය 
අවසන් සහ බන්ධනීය වන්මන්ය. මෙෙ පරිශීලක ගිවිසුෙ අවසන් වීමෙන් පසු, ඔබමේ PayPal 

ම ේෂමේ ඇති ඕනෑෙ සීො මනාකළ අරමුදලක් සඳහා PayPal විසින් ඔබට මගවනු ලැමබ්. 

බමාබරාක්බකෝව 

මුදල් ආපසු ලබා ගැනීමම් ක්රියාකාරීත්වය PayPal හි බැිංකු හවුල්කරු සෙග මොමරාක්කානු බැිංකු 
ගිණුෙකට ලබා දීමම් දී, ඔබ විසින් මොමරාක්කානු නීති හා මරගුලාසිවලට අනුකූලතාව දැක්විය 

යුුය. මින් අදහසේ වන්මන්, ඔබට PayPal පරිශීලකයකු මවතින් ඔමබ් PayPal ම ේෂය මවත මුදල් 
ලැබුණමහාත්,අර මුදල් ලැබී දින 30ක් ඇුළත ඔබ විසින් ඔමබ් PayPal ම ේෂමේ ඇති මුදල් ඔමබ් 
මොමරාක්කානු බැිංකු ගිණුෙට* ලබා ගත යුු බවයි. 

* මුදල් ආපසු ගැනීමම් ක්රියාකාරිත්වය සඳහා PayPal හි බැිංකු සහකරු එක් එක් මුදල් ආපසු 
ගැනීෙක් සඳහා ගාසේුවක් අය කරයි. ලැබීමම් සහ ආපසු ගැනීමම් ක්රියාකාරිත්වය සක්රීය කිරීමෙන් 

පසු, PayPal ඔබට අෙතර මතාරුරු ලබා මදනු ඇත. 

පිලිපීනෙ 



ඔබ PayPal හවුල්කාර බැිංකුවක්, බලපත්රලාභී විමද්  විනිෙය මසේවා සැපයුම්කරුමවකු, මේෂණ 
නිමයෝජිතමයකු මහෝ ඊ-මුදල් නිකුත් කරන්මනකු ("මසේවා සැපයුම්කරුමවකු") විසින් සපයනු 

ලබන මසේවාවක් ("මතවන පාර් වීය මසේවාවක්") භාවිතා කරන්මන් නම්, කරුණාකර එෙ 
මසේවාවට අදාළ අෙතර මතාරුරු සඳහා මසේවා සපයන්නා සඳහා අදාළ වන නියෙ සහ 
මකාන්මද්සි බලන්න. 

ඔබට සිදු කළ යුු මගවීෙක් මනාමගවීෙ මහෝ ප්රොදයක් සම්බන්ධව ඔබ සහ මසේවා සපයන්නා 

අතර ඇති වන ඕනෑෙ ෙතමේදයක්, ඉල්ලීෙක්, ක්රියාවක්, නීතිෙය කටයුත්තක් ("ෙතමේද") ුළින් 
ඇතිවිය හැකි හානි, හිමිකම් පෑම්, ගාසේු, වියදම් සහ/මහෝ පාඩුවලින් ඔබ PayPal, PayPalහි 

අනුබද්ධ ආයතන සහ එහි මසේවකයන් නිදහසේ කරයි. මසේවා සැපයුම්කරුවකු මවත ඔමබ් PayPal 

ගිණුමෙන් දැනටෙත් ොරු කර ඇති අරමුදල් සම්බන්ධමයන් PayPal ඔබට වග මනාකියන බවට 
ඔබ තවදුරටත් එකඟ මවයි. 

මසේවා සැපයුම්කරුමේ ඔමබ්-පාරිමභෝගිකයා දැනගන්න (KYC) බැඳීම්වලට අනුකූලව අව ය නිසි 

සම්ප්රජනයතාව පවත්වා ගැනීෙට මසේවා සැපයුම්කරුට හැකි වන පරිදි PayPal හි රහසයතා 
ප්රතිපත්තියට සහ ඔබ සහ ඔබ සහ PayPal අතර ඇති ගිවිසුමම් නියෙයන්ට අනුකූලව ඔබ විසින් 

සපයන ලද මතාරුරු PayPal විසින් මසේවා සැපයුම්කරු සෙඟ මබදා ගත හැකි බව ඔබ පිළිමගන 
එකඟ මේ. 

කිසියම් (i) මතවන පාර් වීය මසේවාවක් අසෙත් වීෙ, බාධා කිරීම්, අඩුපාඩුකම් මහෝ 

මනාසැලකිලිෙත් මහෝ හිතාෙතා අනිසි මලස භාවිතා කිරීෙ; මහෝ (ii) මතවන පාර් වීය මසේවාවක් 
හරහා මුදල් ආපසු ලබා ගැනීමම් කිසියම් ප්රොදයක් මහෝ මනාලැබීෙක් මහේුමවන් ඔබට සිදු වූ 

අලාභයක් මහෝ හානියක් සම්බන්ධමයන් PayPal වගකියනු මනාලබයි. 

මෙෙ නියෙ හා මකාන්මද්සිවලින් සිංම ෝධනය කරනු ලබන ප්රොණයට හැර, පරිශීලක ගිවිසුමම් 
අමනකුත් සියලු ප්රතිපාදන සම්ූර්ණමයන්ෙ බලාත්ෙක වන්මන්ය. 

දකුණු අප්රිකාව 

ඔබ දකුණු අප්රිකානු විනිෙය පාලන මරගුලාසි වලට අනුකූල විය යුුය. මෙයින් අදහසේ කරන්මන්: 

1. ඔබමේ PayPal ම ේෂයට PayPal පරිශීලකමයකුමගන් මුදල් ලැමබන්මන් නම්: 

(i) මිලදී ගැනීෙක් සඳහා මහෝ මවනත් මහේුවක් නිසා ඔබ එෙ මුදල් මවනත් 

PayPal පරිශීලකමයකුට මනායැවිය හැකිය. 

(ii) අරමුදල් ලැබී දින 30 ක් ඇුළත ඔමබ් PayPal ම ේෂමේ ඇති මුදල් ඔමබ් දකුණු 
අප්රිකානු බැිංකු ගිණුෙට* ආපසු ලබා ගත යුුය. 

2. ඔබ මවනත් PayPal පරිශීලකමයකුට මුදල් යැවීෙට කැෙති නම්: 

(i) ඔබ එමසේ කළ යුත්මත් ඔමබ් ගිණුෙ හා සම්බන්ධ ණයපතකින් මහෝ ඔමබ් FNB 

බැිංකු ගිණුමෙන්* ඔමබ් PayPal ම ේෂය ඉහළට මගන යාමෙනි. 

(ii) ඉහළ දැමූ මුදල භාවිතා කරන මිලදී ගැනීම් සඳහා, ඔබ එක් එක් මිලදී ගැනීෙ 
සඳහා මවන මවනෙ මුදල් ඉහළ දැමිය යුුය. 



* එක් එක් මුදල් ඉහළ දැමීෙක් සහ මුදල් ආපසු ගැනීෙක් සඳහා FNB ගාසේුවක් අය කරයි. වැඩි 

විසේතර සඳහා කරුණාකර FNB මවබ් අඩවිය බලන්න. 

සිංගප්පූරුව 

PayPal මසේවාවන් පිරිනෙනු ලබන්මන් 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, 

Singapore 038985 යන ලිපිනමේ පිහිටි PayPal Pte. Ltd. විසිනි. අපමේ මෙමහයුම් මේලාවන් 
වයාපාරික දිනවල උමද් 9 සිට සවස 5 දක්වා මේ. ඔබ සිිංගප්ූරුමේ පදිිංචිකරුමවක් නම්, ඉහත 
ලිපිනයට ඔමබ් ඊමම්ල් ලිපිනය සහ මෙෙ මතාරුරු සඳහා ඉල්ලීෙක් සහිත ලිපියක් එවීමෙන් 
ඔබට මෙෙ මතාරුරු ඊමම්ල් ෙගින් ඔබ මවත මගන්වා ගත හැකි ය. අපමේ මසේවාවන් සඳහා වන 
ගාසේු අපමේ ගාස්තු වගුබේ විසේතර කර ඇත. 

ඔමබ් PayPal ගිණුෙට පහසුකම් සැපයිය හැක්මක් භාණ්ඩ සහ මසේවා සඳහා කරන මගවීම්වලට 
පෙණක් වන අතර පුද්ගලික අරමුදල් ොරුකිරීම්වලට මනාමේ. 

පුද්ගලික ගිණුම් සඳහා ඔබ විසින් සියලු පුද්ගලික ගිණුම්වල රඳවාමගන සිටින මුළු ම ේෂය ෙත 
මහෝ නීතිමයන් නියෙ කර ඇති ආකාරයට මහෝ අප විසින් නිර්ණය කරනු ලබන ආකාරයට ඔබට 
අප සෙග ඇති පුද්ගලික ගිණුම්වලින් සිදු කරනු ලැබිය හැකි යැමවන ගනුමදනුවල මුළු මුදලට 
සීොවක් තිබිය හැකි බව කරුණාමවන් සලකන්න. 

සිිංගප්ූරුමේ මන්වාසික පරිශීලකයින්මේ PayPal ම ේෂයට අදාළව, භාර විධිවිධානයක් හරහා එෙ 

PayPal ම ේෂයට සොන මුදල් ප්රොණයක් PayPal විසින් සිංවිධානය කර ඇත. 

*සිිංගප්ූරු මන්වාසිකයා යනු: 

1. ජාතිකත්වය කුෙක් වුව ද, PayPal ගිණුෙකට ලියාපදිිංචි වීමම් දී සිය ‘පදිිංචි රට’ මලස 
‘සිිංගප්ූරුව’ සඳහන් කර ඇති පුද්ගලයකු එමසේ කිරීමම් දී ඔහු/ඇය සිිංගප්ූරු 

පදිිංචිකරුවකු මලස සලකනු ලබනු බවට එකඟ වන; අතර 

2. PayPal ගිණුෙකට ලියාපදිිංචි වීමම් දී ‘ලියාපදිිංචි රට’ මලස ‘සිිංගප්ූරුව’ සඳහන් කර 
ඇති තනි පුද්ගල මනාවන සමූහයක් එමසේ කිරීමම් දී ඊට සිිංගප්ූරුමේ පදිිංචිකාරකෙක් 
ඇති බවට එකඟ මවයි. 

මීට අෙතරව, ඔබ තනි පුද්ගලයකු මහෝ පරෙ හිමිකරුවකු නම්, අප විසින් ඔබට පහත දැක්මවන 
පරිදි සිිංගප්ූරුමේ මූලය අධිකාරිය ෙගින් පළ කර ඇති ඉ-මගවීම් පරිශීලකයා ආරක්ෂා කිරීමම් 
ොර්මගෝපමද් ය යටමත් ඔබට ඇති බැඳීම් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීෙට අව ය මේ: 

• ොර්මගෝපමද් වලින් අපට නියෙ කරන පරිදි ඔබ මවත ගනුමදනු දැනුම්දීම් එවීෙට අපට 
ඔබමේ සබඳතා මතාරුරු සපයන්න. අවෙ ක්රියා ොර්ගයක් ව මයන්, ඔබ SMS ෙගින් 
ගනුමදනු දැනුම්දීෙක් ලබා ගැනීෙට මතෝරා ගතමහාත් ඔබ විසින් අපට ඔමබ් සිිංගප්ූරු 
ජිංගෙ දුරකථන අිංකය සැපයිය යුු අතර ඔබ විසින් ඊමම්ල් ොර්ගමයන් දැනුම්දීම් 
ලැබීෙට මතෝරා මගන ඇත්නම් ඔබ විසින් අපට ඔමබ් ඊමම්ල් ලිපිනය සැපයිය යුු ය; 

• ඔමබ් ගිණුමෙන් සිදු වන සියලු පිටතට යන ගනුමදනු සඳහා සියලු ගනුමදනු දැනුම්දීම් 
ලබා ගැනීෙට ගනුමදනු දැනුම්දීම් සක්රිය කිරීෙ හා අප විසින් ඔමබ් ඊමම්ල් ලිපිනය මවත 
එවන ලද ගනුමදනු දැනුම්දීම් වැඩිදුර සිහි කැඳවීම් මහෝ නැවත නැවත දැනුම්දීම් එවීමෙන් 
මතාරව අීක්ෂණය කරනු ලැබීෙට ඔබ වග කිව යුු මේ. 



• ඉහතින් සඳහන් කර ඇති පරිදි, ඔබ විසින් ඔමබ් මුරපදවලින් කිසිවක් කිනම් මහෝ මතවැනි 
පාර් ේවයකට සේමේච්ඡාමවන් අනාවරණය මනාකළ යුු ය (අප විසින් උපමදසේ දී ඇති 

පරිදි විනා). ඔබ විසින් ඔමබ් ගිණුමම්, සතයාපන උපාිංගමේ මහෝ ඔමබ් ගිණුෙ සඳහා වන 
කිසිදු රඳවනයක ඇති ඔමබ් මුරපදය හඳුනාගත හැකි ආකාරයික් අනාවරණය කිරීෙ මහෝ 
මතවැනි පාර් ේවයකට ඔමබ් මුරපදය අවභාවිතා කිරීෙට හැකි වන ආකාරයකින් ඔමබ් 
මුරපදමේ වාර්තාවක් තබා ගැනීෙ සිදු මනාකළ යුු ය. 

• ඔබ විසින් ඔමබ් මුරපදවල වාර්තාවක් තබා ගන්මන් නම්, ඔබ විසින් ඔමබ් වාර්තාව 

ආරක්ිතව තබා ගැනීෙ සඳහා සාධාරණ පරිශ්රෙයක් දැරිය යුු ය, උදාහරණ ව මයන් 
ඔබ පෙණක් දන්නා මහෝ ඔබට පෙණක් ප්රමේ  විය හැකි මභෞතික සේථානයක් ඒවා තබා 
ගැනීෙ මහෝ මතවැනි පාර් ේවයක් විසින් ඒවා මසායා ගැනීෙට මනාහැකි සේථානයක 
තැබීෙට කටයුු කළ යුු ය. 

• යටත් පිරිමසයින් ඔමබ් ගිණුෙ ආරක්ෂා කර ගැනීෙ සඳහා ඔබ විසින් පහත දෑ සිදු කළ යුු 
ය:  

o ඔමබ් උපාිංගමේ/උපාිංගවල බ්රවුසරය ලද හැකි නවතෙ අනුවාදයට යාවත්කාලීන 

කිරීෙ, 

o ඔමබ් උපාිංගමේ/උපාිංගවල මෙමහයුම් පද්ධතිය ක්රෙවත් ආරක්ෂක යාවත්කාල 
සෙගින් ආරක්ිත කිරීෙ, 

o ඔමබ් උපාිංගමේ/උපාිංගවල නවතෙ ප්රති වයිරස ෙෘදුකාිංග සේථාපනය කර 
පවත්වාමගන යාෙ සහ 

o අක්ෂර, අිංක හා සිංමක්තවල සිංමයෝගයක් වැනි ප්රබල මුරපද භාවිතා කිරීෙ. 
• කිනම් මහෝ බලය මනාලත් ගනුමදනුවක් සඳහා ගනුමදනු දැනුම්දීෙක් ලැබුණු පසු හැකි 

තාක් ඉක්ෙනින් එය PayPal මවත වාර්තා කිරීෙට ඔබ විසින් කටයුු කළ යුු ය. වාර්තා 
කිරීමම් පො වීෙක් සිදුව ඇත්නම් සහ අප විසින් එෙ පොවට මහේුව විෙසා සිටින්මන් නම් 
ඔබ විසින් වාර්තා කිරීෙ ප්රොද වීෙට මහේු අපට සැපයිය යුු ය. බලය මනාලත් ගනුමදනු 
සඳහා වාර්තා කිරීෙ ඉහතින් විසේතර කර ඇත. අපමේ හිමිකම් පෑම් පරීක්ෂණ ක්රියාවලිය 
සඳහා පහසුකම් සැපයීෙ පිණිස අප විසින් ඉල්ලා සිටින්මන් නම් ඔබ විසින් මපාලිසේ 
වාර්තාවක් සැපයීෙ අව ය විය හැක. 

• ඔබට PayPal ගිණුෙක් ඇත්නම්, අපමේ ආරක්ෂක උපමදසේ අනුව එය භාවිතා කිරීෙට 
ඔබට බලය ඇති බව (මෙෙ ගිවිසුෙ අනුව) අමනක් පුද්ගලයන්ට දැන්වීෙ ද කළ යුු ය. 

අපමේ වගකීම් වනුමේ: 

• ඔමබ් අභිෙතයන්ට යටත්ව ඔමබ් ඊමම්ලයට මහෝ එවැනි දැනුම්දීම් ලැබිය යුු මලස ඔබ 
විසින් මතෝරා ඇති සියලු ඊමම්ලයන්ට ඔමබ් පිටතට යන ගනුමදනුවලට අදාළ ගනුමදනු 
දැනුම්දීම් ඔබ මවත සපයන්මනමු. මෙකී ගනුමදනු එක් එක් ගනුමදනුව සඳහා තත්කාලීන 
පදනෙක් ෙත යවනු ලැමබ්. අපි ඊමම්ල් ගනුමදනු දැනුම්දීෙ සෙග අපමේ මවබ් අඩවිමේ දී 
දැනුම්දීෙක් සිදු කරන්මනමු. දැනුම්දීෙට පහත මතාරුරු ද අඩිංගු වනු ඇත (අප විසින් 
රහසයතාව රැක ගැනීෙ සඳහා ඉවත් කර ඇති මතාරුරුවලට අෙතරව) ඔබට දැනුම්දීෙට 
අවසර දී ඇති බව හඳුනා ගැනීෙ සඳහා:  

o ඔබට ඔමබ් ගිණුෙ හඳුනා ගැනීෙට ඉඩ සලසන මතාරුරු (උදා: ඔමබ් ගිණුමම් 

නමින්), 
o ඔබට ලබන්නා හඳුනා ගැනීෙට ඉඩ සලසන මතාරුරු, 

o අපට පසුකාලීනව ඔබව, ඔමබ් ගිණුෙ හා ලබන්නාමේ ගිණුෙ හඳුනා ගැනීෙට ඉඩ 
සලසන මතාරුරු, 

o ගනුමදනු මුදල; 

o ගනුමදනුමේ දිනය හා මේලාව, 



o ගනුමදනු වර්ගය, 
o ගනුමදනුව වයාපාරයක් ෙගින් සපයන භාණ්ඩ හා මසේවාවන් සඳහා නම් 

මවමළන්දාමේ මවමළඳාම්කරණ නාෙය හා ගනුමදනුව සඳහා මයාමු අිංකය (හැකි 
අවසේථාවන්හි). 

ඔමබ් දැනුම්දීම් අභිෙතයන් බලය මනාලත් ගනුමදනු කලට මේලාවට හඳුනා ගැනීෙට ඇති 
හැකියාවට සහ කිනම් මහෝ බලය මනාලත් ගනුමදනුවක් සඳහා ඔමබ් වගකීෙට බලපෑම් ඇති කළ 
හැකි බව කරුණාමවන් සලකන්න. 

ඉහත ක්රියාවලීන්ට අෙතරව, අපි ඕනෑෙ බලය මනාලත් ගනුමදනු හිමිකම් පෑෙක විෙර් නයකදී 
ඍජු පැමිණිල්ලක් වැඩ කරන දින 21 කින්ද සිංකීර්ණ පැමිණිල්ලක් වැඩ කරන දින 45 කින්ද 
සම්ූර්ණ කරන්මනමු. සිංකීර්ණ පැමිණිලිවලට බලය මනාලත් ගනුමදනුමේ කිනම් මහෝ 
පාර් ේවයක් විමද් යක පදිිංචිව සිටීෙ මහෝ පරීක්ෂණය සම්ූර්ණ කිරීෙ සඳහා ඔබ මවතින් 
ප්රොණවත් මතාරුරු මනාලැබීෙ අයත් මේ. අප විසින් පරීක්ෂණමේ ප්රතිඵල සහ ඉන් ඔමබ් 
වගකීමම් ඇගයීෙ පිළිබඳ ලිඛිත මහෝ වාචික වාර්තාවක් සපයා පරීක්ෂණ වාර්තාව ඔබට ලැබුණු 
බව දන්වන මලස ඉල්ලනු ඇත. අප විසින් අපමේ හිමිකම් පෑම් නිරාකරණය කිරීමම් ක්රියාවලිය 
ආරම්භ කිරීෙට මපර මපාලිසේ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන මලස ඔමබන් ඉල්ලීෙට ද ඉඩ ඇත. ඔබ 
අමප් ඇගයීෙ සෙඟ එකඟ මනාවන විට අප විසින් මවනත් ආකාරමේ ෙතමේද නිරාකරණ ක්රෙ 
ආරම්භ කිරීෙට ඉඩ ඇත. 

තායිවානෙ 

ඔබමේ මද්ශීය බැිංකු ගිණුෙට ඔබමේ PayPal ම ේෂය ආපසු ලබා ගැනීෙට ඔබට ඇති හැකියාව 

තායිවානමේ PayPal හවුල්කාර බැිංකුවක් ("හවුල්කාර බැිංකුව") සෙඟ බැිංකු ගිණුෙක් විවෘත 
කිරීෙ සහ එෙ හවුල්කාර බැිංකුව ("ආපසු ගැනීමම් මසේවාව") ලබා මදන මුදල් ආපසු ගැනීමම් 
මසේවාව භාවිතා කිරීෙ අව ය විය හැකිය. ආපසු ගැනීමම් මසේවයට අදාළ අෙතර මතාරුරු සඳහා 
කරුණාකර හවුල්කරු බැිංකුව සෙඟ ඇති නියෙ සහ මකාන්මද්සි බලන්න. 

කිසියම් මහේුවක් නිසා ඔමබ් PayPal ම ේෂය ආපසු ගැනීෙ ක්රියාවට නැිංවිය මනාහැකි නම්, ඔමබ් 
අරමුදල් ඇ.මඩා. මලස ඔබට නැවත ලැමබනු ඇත. 

ඔබ නිසා කිසියම් අරමුදලක් ප්රොද වී මහෝ මනාමගවීෙ මහේුමවන් ඔබ සහ හවුල්කරු බැිංකුව 
අතර කිසියම් ෙතමේදයක් , ඉල්ලීෙක්, ක්රියාොර්ගයක්, නීතිෙය ක්රියාොර්ගයක් ("ආරවුල්") ඇති 

වුවමහාත්, එවැනි ආරවුල් වලින් සිදුවන හානි, හිමිකම්, ගාසේු, වියදම් සහ/මහෝ අලාභ 
සම්බන්ධමයන් ඔබ විසින් PayPal, PayPal හි අනුබද්ධ සහ එහි මසේවකයින්ට මුක්තිදානය 

ලබාදිය යුුය. ඔබමේ PayPal ගිණුමම් සිට හවුල්කාර බැිංකුවට දැනටෙත් ොරු කර ඇති 

අරමුදල් සම්බන්ධමයන් PayPal ඔබට බැඳී මනාසිටින බව ඔබ තවදුරටත් එකඟ මේ. 

කිසියම් (i) ආපසු ගැනීමම් මසේවාව අසෙත් වීෙ, බාධා කිරීම්, අඩුපාඩුකම් මහෝ මනාසැලකිලිෙත් 
මහෝ හිතාෙතා අනිසි මලස භාවිතා කිරීෙ මහේුමවන් ඔබට සිදුවී ඇති පාඩු මහෝ හානි කිසිවක් 

සඳහා; මහෝ (ii) මුදල් ආපසු ගැනීමම් මසේවාව හරහා ආපසු ලබා ගන්නා ලද කිසියම් ප්රොදයකින් 

මහෝ මුදල් මනාලැබීමෙන් ඇතිවන ප්රතිවිපාක සඳහා PayPal වගකිව යුු මනාමේ. 

මෙෙ රමටහි නි ේචිත නියෙ සහ මකාන්මද්සි ෙගින් සිංම ෝධනය කරන ලද ප්රොණය හැරුණු විට, 

පරිශීලක ගිවිසුමම් අමනකුත් සියලුෙ විධිවිධාන ූර්ණ මලස හා බලාත්ෙකව පවතිනු ඇත. 



ගාස්තු  ා ගාස්තු වගුව 

1. දළ විශ්බල්ලෂණෙ. PayPal පහත සඳහන් ගාසේු අය කරයි: 

a. වාණිජ බගවීම් ගාස්තු. 

b. අතිබර්ක ගාස්තු: 

• වයවහාර මුදල් පරිවර්තය අනුපාතය; 

• ඔමබ් ම ේෂය ආපසු ලබා ගැනීමම් ගාසේුව; 

• ඉමචක්පත් ගාසේු; 

• නැවත අය කිරීමම් ගාසේුව; 

• ණයපත් සහ හර පත් තහවුරු කිරීමම් ගාසේුව; සහ 

• වාර්තා ඉල්ලීම් ගාසේු. 

c. බවනත් මිලකරණ කාණ්ඩ සඳ ා ගාස්තු: 

• ක්ුද්ර මගවීම් ගාසේු; 

• ඩිජිටල් භාණ්ඩ ගාසේු සඳහා ක්ුද්ර මගවීෙ; 

• මගවා දැමීම් ගාසේුව; 

• පුද්ගලික මගවීම් ගාසේු; 

• මුදල් ආපසු මගවීමම් ගාසේුව; සහ 

• බැිංකු/ණයපත් ගාසේු 

2. වාණිජ බගවීම් ගාස්තු. 

වාණිජ මගවීෙකට පහත සඳහන් මද් ඇුළත් මේ: 

• භාණ්ඩ මහෝ මසේවා විකිණීෙ සඳහා මගවීෙක්; 

• විකුණුම්කරු PayPal මවබ් අඩවිමේ “මගවීම් ඉල්ලීෙ” ටැබය භාවිතා කිරීමෙන් පසු 

ලැමබන මගවීෙක්; මහෝ 
• වයාපාරයක් මහෝ මවනත් වාණිජ මහෝ ලාභ මනාලබන ආයතනයකට යවන ලද මහෝ 

එවැන්නකින් ලැබුනු මගවීෙක්. 

ක්රියාකාරීත්වය රට/කලාපය වාණිජ මගවීේ ගාස්ු 

ලබන වාණිජ 

මගවීේ 

ෙහත දක්ව්ා ඇති රටව්ල් 

හැර සියලුම රටව්ල් 

දද්ශීය දගවීම්: 

(අදාළ ව්න ිට) 

ස්ට්ම්මත ගාස්ට්තු 

අනුොතය: 

3.4% + 
ස්ට්ථාව්ර 

ගාස්ට්තුව් 

ජාතයන්තර 

දගවීම්: 

ස්ට්ම්මත ගාස්ට්තු 

අනුොතය: 

4.4% + 
ස්ට්ථාව්ර 

ගාස්ට්තුව් 
 



ඇල්දබ්නියාව් 

ඇන්ද ෝරාව් 
දබාස්ට්නියාව් ස්ට්හ 

හර්සිදගාවීනාව් 

දරාඒියාව් 
දජෝර්ජියා අයිස්ට්ලන්තය 

දමෝල්ද ෝව්ා 
දමානාදකෝව් 

ස්ට්ර්ියාව් 

දද්ශීය දගවීම්: 
ස්ට්ම්මත ගාස්ට්තු 

අනුොතය: 

3.4% + ස්ට්ථාව්ර 

ගාස්ට්තුව් 
  

ජාතයන්තර 

දගවීම්: 
ෙහත ව්ගුව් බලන්න. 

 

ආර්ජන්ටිනාව් 

(ජාතයන්තර දගවීම් 

ෙමණි) 
බහමාස්ට් 
බර්මියු ා 
දක්මන් දූේ 
චිලිය 

දකාදලාම්ියාව් 

(ජාතයන්තර දගවීම් 

ෙමණි) 

දකාස්ට්ටාරිකාව් 

ද ාමිනිකානු ජනරජය 
ඉක්ව්දදෝරය 

එල් ස්ට්ැල්ව්දදෝරය 

ේව්ාතමාලාව් 
දහාන්ුරාස්ට් 
ජැදමයිකාව් 

නිකරගුව්ාව් 

ෙැනමාව් 
පීරු 

උරුගුදේ 

දව්නිසුදේලාව් 

දද්ශීය දගවීම් 

ස්ට්හ ජාතයන්තර 

දගවීම්: 

ස්ට්ම්මත ගාස්ට්තු අනුොතය: 5.4% + 

ස්ට්ථාව්ර ගාස්ට්තුව් 

 

ව්යාොරික අනුොතිකය: 4.4% සිට 

5.4% + දක්ව්ා ස්ට්ථාව්ර ගාස්ට්තුව් 
 

චීනය, දහාිංදකාිං SAR 

චීනය, ඉන්දුනීසියාව්, 

මැදල්සියාව්, පිලිපීනය, 

දකුණු දකාරියානු 

ජනරජය, සිිංගප්පූරුව්, 

තායිව්ානය, තායිලන්තය 
ස්ට්හ ියට්නාමය 

දද්ශීය දගවීම්: 

(අදාළ ව්න ිට) 

ස්ට්ම්මත ගාස්ට්තු 

අනුොතය#: 

3.9% + ස්ට්ථාව්ර 

ගාස්ට්තුව් 

ජාතයන්තර 

දගවීම්: 

ස්ට්ම්මත ගාස්ට්තු 

අනුොතය#: 

4.4% + ස්ට්ථාව්ර 

ගාස්ට්තුව් 
 

ඇල්දබ්නියාව්, 

දබාස්ට්නියාව් ස්ට්හ 

හර්සිදගාිනා ස්ට්හ 

ඊජිප්පතුව්: හැර දස්ට්සු 

ස්ට්ව්යිංක්රීය මාරු කිරීදම් 

රටව්ල් 

දද්ශීය දගවීම් 

ස්ට්හ ජාතයන්තර 

දගවීම්: 

ස්ට්ම්මත ගාස්ට්තු 

අනුොතය: 

4.9% + ස්ට්ථාව්ර 

ගාස්ට්තුව් 
 



ජොනය 

දද්ශීය දගවීම්: 

ස්ට්ම්මත ගාස්ට්තු 

අනුොතය: 
3.6% + ස්ට්ථාව්ර 
ගාස්ට්තුව් 

ව්යාොරික 

අනුොතිකය*: 

2.9% සිට 3.6% + 

දක්ව්ා ස්ට්ථාව්ර 

ගාස්ට්තුව් 

ජාතයන්තර 

දගවීම්: 

ස්ට්ම්මත ගාස්ට්තු 

අනුොතය: 
4.1% + ස්ට්ථාව්ර 
ගාස්ට්තුව් 

ව්යාොරික 

අනුොතිකය*: 

3.4% සිට 4.1% + 
දක්ව්ා ස්ට්ථාව්ර 

ගාස්ට්තුව් 
 

දමාදරාක්දකෝව් 
දද්ශීය දගවීම් ස්ට්හ 

ජාතයන්තර දගවීම්: 

ස්ට්ම්මත 

ගාස්ට්තු 

අනුොතය: 

4.4% + ස්ට්ථාව්ර 
ගාස්ට්තුව් 

 



ස්ථාවර 

ගාස්ුව 
සියලුම රටව්ල් 

වයවහාර මුදල: ගාස්ුව: 

ඔස්ට්දේලියානු ද ාලර්: $0.30 AUD 

බ්රසීල රියාල්: R$0.60 BRL 

කැදන්ඩියානු ද ාලරය: $0.30 CAD 

දෙක් දකාරූනා: 10.00 CZK 

දේනිෂ දරෝනර්: 2.60 DKK 

යූදරෝ: €0.35 EUR 

දහාිං දකාිං ද ාලර්: $2.35 HKD 

හිංදේරියානු ද ාරින්්: 90.00 HUF 

ඊශ්රායල් නව් දෂක්ල්: 1.20 ILS 

ජෙන් දයන්: ¥40.00 JPY 

මැදල්සියානු රිිංගිට්: 2.00 MYR 

දමක්සිකානු දෙදස්ට්ෝ: 4.00 MXN 

නව්සීලන්ත ද ාලර්: $0.45 NZD 

දනෝවීජියානු දරෝනා: 2.80 NOK 

පිලිපීන දෙදස්ට්ෝ: 15.00 PHP 

දෙෝලන්ත ස්ට්දලාටි: 1.35 PLN 

රුසියානු රූබල්: 10 RUB 

සිිංගප්පූරු ද ාලර්: $0.50 SGD 

ස්ට්වී න් දරෝනා: 3.25 SEK 

ස්ට්ිස්ට් ෆ්රෑන්ක්: 0.55 CHF 

නව් තායිව්ාන ද ාලර්: $10.00 TWD 

තායි බා්: 11.00 THB 

එක්ස්ට්් රාජධානි ස්ට්ටර්ලිිං: £0.20 GBP 

ඇදමරිකානු ද ාලර්: $0.30 USD 
 

• *අපමේ වයාපාරික අනුපාතිකය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීෙට, ඔබ එක් වරක් පෙණක් 
ඉදිරිපත් මකමරන අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ යුුය, සුදුසුකම් ලත් ොසික අමලවි 
පරිොවක් තිබිය යුු අතර යහපත් තත්ත්වමේ ගිණුෙක් තිබිය යුුය. වයාපාරික අනුපාතික 
නිර්ණායක බැලීෙට බමතැනක්ලික් කරන්න. වයාපාරික අනුපාතිකය සඳහා අයදුම් 
කිරීෙට, බමතැනක්ලික් කරන්න. 

• # මවබ් අඩවි මගවීම් මප්රෝ - සත්කාරක විසඳුෙ, අතථය පර්යන්තය, PayPal Here සහ 
වාහක බිල් නිෂේපාදන පිළිබඳ ගනුමදනු බැහැර කරයි. 

https://www.paypal.com/businesswallet/fees/paypal-fees
https://www.paypal.com/businesswallet/fees/paypal-fees


• ඇල්ලබේනිොව, ඇන්බඩෝරාව, බබාස්නිොව ස   ර්සිබගාවිනා, බක්රාඒිොව, බජෝර්ජිොව, 

අයිස්ලන්තෙ, ඊශ්රාෙලෙ, බමෝල්ලබඩෝවා, බමානාබකෝ, සර්බිොව ෙන රටවල ජාතයන්තර 
වාණිජ බගවීම් ලැබීම. 

• ගාසේුව රඳා පවතින්මන් ගැනුම්කරුමේ රට/කලාපය ෙත ය. 

ක්රියාකාරීත්වය 
විකුණන්නාමේ 

රට/කලාපය 

ගැනුේකරුවාමේ 

රට/කලාපය 
ගාස්ුව 

ලබන 

වාණිජ 

මගවීේ 

ඇල්දබ්නියාව්, 

ඇන්ද ෝරාව්, 
දබාස්ට්නියාව් ස්ට්හ 

හර්සිදගාවීනාව්, 

දරාඒියාව්, 

දජෝර්ජියාව්, 

අයිස්ට්ලන්තය, 

දමාල්ද ෝව්ාව්, 

දමානාදකෝ, 
ස්ට්ර්ියාව් 

එක්ස්ට්් ජනෙදය, 

කැන ාව්, උතුරු 

යුදරෝෙය* 

යුදරෝෙය I**: 

ස්ට්ම්මත ගාස්ට්තු අනුොතය: 
4.4%+ 
ස්ට්ථාව්ර 

ගාස්ට්තුව් 
 

අදනක් සියලුම 

රටව්ල්: 

ස්ට්ම්මත ගාස්ට්තු 

අනුොතය: 

5.4% + ස්ට්ථාව්ර 

ගාස්ට්තුව් 
 

ස්ථාවර 
ගාස්ුව 

  ෙහත ව්ගුව් බලන්න 

 

* උුරු යුමරෝපය: මඩන්ොර්ක්, ෆාමරෝ දූපත්, ෆින්ලන්තය (ඇලන්ඩ් දූපත්ද ඇුළුව), 

ග්රීන්ලන්තය, අයිසේලන්තය, මනෝර්මේ, සේවීඩනය. 

** යුමරෝපය I: ඔසේියාව, මබල්ජියෙ, සයිප්රසය, එසේමතෝනියාව, ප්රිං ය (ප්රිං  ගයනා, ේවාමඩලූප්, 

ොටිනික්, රියුනියන් සහ ෙමයෝට්ට ඇුළුව), ජර්ෙනිය, ගිමබ්රෝල්ටාර්, ග්රීසිය, අයර්ලන්තය, ඉතාලිය, 

ලක්සම්බර්ේ, මෙෝල්ටාව, මොනාමකෝ, මොන්ටිනිමග්රෝ, මනදර්ලන්තය, පෘුගාලය, සැන් 

ෙරිමනෝ, සේමලාවැකියාව, සේමලාමේනියාව, සේපාඤේඤය, එක්සත් රාජධානිය (චැනල් දූපත් සහ 

අයිල් ඔෆේ ෙෑන් ඇුළුව), වතිකානු නගර රාජයය. 

3. අතිබර්ක ගාස්තු. 

ක්රියාකාරීත්ව
ය 

අතිමේක ගාස්ු 

වයවහාර 

මුදල් 
පරිවේතනය 

රට/කලාපය: 
අදාළ වන ගනුමදනු විනිමය අනුපාතයට ඇුළත් වන 

ගාස්ුව: 

ෙහත දක්ව්ා ඇති 

රටව්ල් හැර සියලුම 

රටව්ල්. 
3.0% 

ඇන්ේිලාව්, 

ඇන්ටිගුව්ා ස්ට්හ 

බාර්ියු ා, 
ආර්ජන්ටිනාව්, 

අරූබා, බහමාස්ට්, 

පුද්ගලික මහෝ වාණිජ මගවීමක් යවන විට මහෝ මුල් 

මගවීමේ දිනමේ සිට දින 1 ක් ඉක්මවා මුදල් ආපසු ලබා 

ගැනීමේදී සිදුවන වයවහාර මුදල් පරිවේතනය: 



බාබද ෝස්ට්, දබලීස්ට්, 
බර්මියු ා, 

දබාලීියාව්, දක්මන් 

දූේ, චිලිය, 

දකාදලාම්ියාව්, 

දකාස්ට්ටාරිකාව්, 

ද ාමිනිකා, 
ද ාමිනිකානු 

ජනරජය, 

ඉක්ව්දදෝරය, එල් 

ස්ට්ැල්ව්දදෝරය, 

ද ෝක්ලන්ේ දූේ, 

දෙදන ාව්, 

ේව්ාතමාලාව්, 

ගයනාව්, 

දහාන්ුරාස්ට්, 

ජැදමයිකාව්, 

දමාන්ට්දස්ට්රැට්, 

දනදර්ලන්ත 

ඇන්ටිලස්ට්, 

නිකරගුව්ාව්, 

ෙැනමාව්, ෙැරගුදේ, 

පීරු, ශ්ාන්ත කිට්ස්ට් 

ස්ට්හ දනිස්ට්, ශ්ාන්ත 

ලුසියා, ශ්ාන්ත 

ින්ස්ට්න්ට් ස්ට්හ 

දෙනඩීන්ස්ට්, 

සුරිනාමය, ට්රිනි ෑේ 

ස්ට්හ දටාබාදගෝ, 
ටර්ක්ස්ට් ස්ට්හ 

කයිදකාස්ට් දූේ, 

උරුගුදේ, 

දව්නිසුදේලාව්, 

ව්ර්ජින් දූේ. 

4.5% 

මවනත් මගවීේ ලැබීමේ දී (මගවා දැමීේ ඇුළුව), ඔමේ 

මද්ශීය බැැංකු ගිණුමට මුදල් ආපසු ගැනීමේ දී (ඔමේ 

PayPal මශ්්ෂය ඔමේ මද්ශීය මුදල් වේගය හැර මවනත් 

මුදල් වේගයකින් තිමේ නේ), බැැංකු ගිණුමකින් අරමුදල් 

ඔමේ PayPal ගිණුමට එකු කිරීමේ දී මහෝ විවිධ මුදල් 

වේගවලින් පවතින ඔබමේ PayPal මශ්්ෂයන් අතර අරමුදල් 

මාරු කිරීමේ දී (අදාළ වන පරිදි) සිදුමවන වයවහාර මුදල් 

පරිවේතනය: 

3.5% 

ඇල්ීරියාව්, 

ඇන්දගෝලාව්, 

බහදර්න්, දබනින්, 

දබාට්ස්ට්ව්ානාව්, 

බුර්කිනා  ාදස්ට්ෝ, 
බුරුන්ඩි, කැමරූන්, 

දක්ප්ප ව්ර්ේ, ෙැේ, 

දකාදමාදරෝස්ට්, 

දකාිංදගෝව්, 

දකාිංදගෝ 
ප්රජාතාන්ික 

පුද්ගලික මහෝ වාණිජ මගවීමක් යවන විට මහෝ මුල් 

මගවීමේ දිනමේ සිට දින 1 ක් ඉක්මවා මුදල් ආපසු ලබා 

ගැනීමේදී සිදුවන වයවහාර මුදල් පරිවේතනය: 

 

4.0 % 

මවනත් මගවීේ ලැබීමේ දී (මගවා දැමීේ ඇුළුව), ඔමේ 

මද්ශීය බැැංකු ගිණුමට මුදල් ආපසු ගැනීමේ දී (ඔමේ 

PayPal මශ්්ෂය ඔමේ මද්ශීය මුදල් වේගය හැර මවනත් 

මුදල් වේගයකින් තිමේ නේ), බැැංකු ගිණුමකින් අරමුදල් 



ජනරජය, කුක් දූේ, 

ජිබූටි, ඊජිප්පතුව්, 

එරිියාව්, 

ඉතිදයෝපියාව්, 

ගැදබාන්, 

ගැම්ියාව්, ඝානාව්, 

ගිනියාව්, ගිනියා 
ිස්ට්ේ, අයිව්රි 

දකෝස්ට්ට්, 

දජෝර්දානය, 

කස්ට්කස්ට්ථානය, 

දකන්යාව්, කුදේට්, 

කිර්ගිස්ට්තානය, 

දලදස්ට්ෝදතෝව්, 

මැ ගස්ට්කරය, 

මලාි, මාලි, 

දමාරිටානියා, 

මුරුසිය, 

දමාදරාක්දකෝව්, 

දමාස්ට්ැම්ික්, 

නැමීියාව්, නයිජර්, 

නයිීරියාව්, 

ඕමානය, කටාර්, 

රුව්න් ාව්, ස්ට්ාදව්ෝ 

දටෝම් ස්ට්හ ප්රින්සිදප්ප, 

ස්ට්වුදි අරාිය, 

දස්ට්දනගාලය, 

සීදෂල්ස්ට්, සිදයරා 
ලිදයාන්, 

දස්ට්ෝමාලියාව්, දකුණු 

අප්රිකාව්, ශ්ාන්ත 

දහදල්නා, 
ස්ට්ව්ාසිලන්තය, 

තජිකිස්ට්ථානය, 

ටැන්ස්ට්ානියාව්, 

දටෝදගෝ, 

ටියුනීසියාව්, 

තුර්ක්දමනිස්ට්තානය, 

උගන් ාව්, එක්ස්ට්් 

අරාි එමීර් රාජයය, 

දේමනය, 

ස්ට්ැම්ියාව්, 

සිම්බාබ්දේ 

ඔමේ PayPal ගිණුමට එකු කිරීමේ දී මහෝ විවිධ මුදල් 

වේගවලින් පවතින ඔබමේ PayPal මශ්්ෂයන් අතර අරමුදල් 

මාරු කිරීමේ දී (අදාළ වන පරිදි) සිදුමවන වයවහාර මුදල් 

පරිවේතනය: 

 

3.0% 



ඇල්දබ්නියාව්, 

ඇන්ද ෝරාව්, 

දබලරූස්ට්, 
දබාස්ට්නියාව් ස්ට්හ 

හර්සිදගාවීනාව්, 

දරාඒියාව්, 

දජෝර්ජියාව්, 

අයිස්ට්ලන්තය, 

මැසිද ෝනියාව්, 

දමාල්ද ෝව්ාව්, 

දමාන්ටිනිදෙෝ, 

ස්ට්ර්ියාව්, යුදරනය. 

පුද්ගලික මහෝ වාණිජ මගවීමක් යවන විට මහෝ මුල් 

මගවීමේ දිනමේ සිට දින 1 ක් ඉක්මවා මුදල් ආපසු ලබා 

ගැනීමේදී සිදුවන වයවහාර මුදල් පරිවේතනය: 

 

4.0% 

මවනත් මගවීේ ලැබීමේදී (මගවා දැමීේ ඇුළුව), ඔබමේ 

මද්ශීය බැැංකු ගිණුමට ආපසු මුදල් ගැනීමේදී (ඔමේ PayPal 
මශ්්ෂය ඔමේ මද්ශීය මුදල් වේගය හැර මවනත් මුදල් 

වේගයකින් පවත්වාමගන යන්මන් නේ), බැැංකු ගිණුමකින් 

අරමුදල් ඔමේ PayPal ගිණුමට එකු කිරීමේදී මහෝ මහෝ 

විවිධ මුදල් වේගවලින් පවතින ඔමේ PayPal මශ්්ෂ අතර 

අරමුදල් මාරු කිරීමේ දී (අදාළ වන පරිදි) සිදු වන මුදල් 

පරිවේතනය; 

 

3.0% 

භූතානය, 

කාම්දබෝජය, 

මයිදරානීියානු 

ද  රල් රාජය, 

දහාිං දකාිං SAR 

චීනය, ඉන්දුනීසියාව්, 

ජොනය, දකාරියාව්, 

ලාඕස්ට්ය, 

මාලදිව්යින, 

දමාිංදගෝලියාව්, 

දන්ොලය, 

නව්සීලන්තය, 

පිලිපීනය, ස්ට්ැදමාව්ා, 

සිිංගප්පූරුව්, ශ්රී 

ලිංකාව්, 

තායිලන්තය, 

දටාන්ගාව්, 

ියට්නාමය 

පුද්ගලික මහෝ වාණිජ මගවීමක් යවන විට මහෝ මුල් 

මගවීමේ දිනමේ සිට දින 1 ක් ඉක්මවා මුදල් ආපසු ලබා 

ගැනීමේදී සිදුවන වයවහාර මුදල් පරිවේතනය: 

4.0% 

 
මවනත් මගවීේ ලැබීමේ දී (මගවා දැමීේ ඇුළුව), ඔමේ 

මද්ශීය බැැංකු ගිණුමට මුදල් ආපසු ගැනීමේ දී (ඔමේ 

PayPal මශ්්ෂය ඔමේ මූලික මුදල් වේගය හැර මවනත් මුදල් 

වේගයකින් තිමේ නේ), බැැංකු ගිණුමකින් අරමුදල් ඔමේ 

PayPal ගිණුමට එකු කිරීමේ දී මහෝ විවිධ මුදල් 

වේගවලින් ඇති ඔබමේ PayPal මශ්්ෂ අතර අරමුදල් මාරු 

කිරීමේ දී (අදාළ වන පරිදි) සිදුමවන වයවහාර මුදල් 

පරිවේතනය 

 

3.0% 

චීනය, මැදල්සියාව් 

පුද්ගලික මහෝ වාණිජ මගවීමක් යවන විට මහෝ මුල් 

මගවීමේ දිනමේ සිට දින 1 ක් ඉක්මවා මුදල් ආපසු ලබා 

ගැනීමේදී සිදුවන වයවහාර මුදල් පරිවේතනය: 

 
ෙහත ව්ගුදේ දක්ව්ා ඇති ෙරිදි මුදල් ෙරිව්ර්තනය දකදරන 

මුදල මත ගාස්ට්තුව් රඳා ෙව්තී 



වයවහාර 

මුදල: 
ගාස්ුව: 

ඔස්ට්දේලියානු 

ද ාලර්: 
4% 

බ්රසීල රියාල්: 4% 

කැදන්ඩියානු 

ද ාලරය: 
3.5% 

දෙක් 

දකාරූනා: 
4% 

දේනිෂ 

දරෝනර්: 
4% 

යූදරෝ: 4% 

දහාිං දකාිං 

ද ාලර්: 
4% 

හිංදේරියානු 

ද ාරින්්: 
4% 

ඊශ්රායල් නව් 

දෂක්ල්: 
4% 

ජෙන් දයන්: 4% 

දමක්සිකානු 

දෙදස්ට්ෝ: 
4% 

නව්සීලන්ත 

ද ාලර්: 
4% 

දනෝවීජියානු 

දරෝනා: 
4% 

පිලිපීන 

දෙදස්ට්ෝ: 
4% 

දෙෝලන්ත 

ස්ට්දලාටි: 
4% 

රුසියානු 

රූබල්: 
4% 

සිිංගප්පූරු 

ද ාලර්: 
4% 

ස්ට්වී න් 

දරෝනා: 
4% 

ස්ට්ිස්ට් 
ෆ්රෑන්ක්: 

4% 

නව් 

තායිව්ාන 

ද ාලර්: 
4% 

තායි බා්: 4% 



එක්ස්ට්් 

රාජධානි 

ස්ට්ටර්ලිිං: 
4% 

ඇදමරිකානු 

ද ාලර්: 
3.5% 

මවනත් මගවීේ ලැබීමේදී (මගවා දැමීේ ඇුළුව), ඔබමේ 

මද්ශීය බැැංකු ගිණුමට ආපසු මුදල් ගැනීමේදී (ඔමේ PayPal 

මශ්්ෂය ඔමේ මූලික මුදල් වේගය හැර මවනත් මුදල් 

වේගයකින් පවත්වාමගන යන්මන් නේ), බැැංකු ගිණුමකින් 

අරමුදල් ඔමේ PayPal ගිණුමට එකු කිරීමේදී මහෝ මහෝ 

විවිධ මුදල් වේගවලින් පවතින ඔමේ PayPal මශ්්ෂයන් 

අතර අරමුදල් මාරු කිරීමේ දී (අදාළ වන පරිදි) සිදු වන 

මුදල් පරිවේතනය 

 

2.5% 

තායිව්ානය 

පුද්ගලික (අදාළ වන්මන් නේ) මහෝ වාණිජ මගවීමක් යවන 

විට මහෝ මුල් මගවීමේ දිනමේ සිට දින 1 ක් ඉක්මවා මුදල් 

ආපසු ලබා ගැනීමේදී සිදුවන වයවහාර මුදල් පරිවේතනය: 

4.0% 

පහත දැක්මවන අවස්ථාමේදී සිදුවන වයවහාර මුදල් 

පරිවේතනය: 

• මවනත් මගවීේ ලැබීම (මගවා දැමීේ ඇුළුව), 

• ඔමේ PayPal ගිණුමට බැැංකු ගිණුමකින් අරමුදල් 

එක් කිරීම (අදාළ නේ); මහෝ 

• මවනස් මුදල් වේගවල ඇති ඔමේ PayPal මශ්්ෂයන් 

අතර අරමුදල් මාරු කිරීමේ දී: 

3.0% 

ඔමේ මද්ශීය බැැංකු ගිණුමට අරමුදල් ආපසු ගැනීමේදී 

සිදුවන වයවහාර මුදල් පරිවේතනය (ඔමේ PayPal මශ්්ෂය 

ඔමේ ප්රාථමික මුදල් හැර මවනත් මුදලක තබා තිමේ නේ): 

2.5% 

දමානාදකෝව් 

මවනත් මගවීේ ලැබීමේදී (මගවා දැමීේ ඇුළුව), ඔබමේ 

මද්ශීය බැැංකු ගිණුමට ආපසු මුදල් ගැනීමේදී (ඔමේ PayPal 
මශ්්ෂය ඔමේ මද්ශීය මුදල් වේගය හැර මවනත් මුදල් 

වේගයකින් පවත්වාමගන යන්මන් නේ), බැැංකු ගිණුමකින් 

අරමුදල් ඔමේ PayPal ගිණුමට එකු කිරීමේදී මහෝ මහෝ 
විවිධ මුදල් වේගවලින් පවතින ඔමේ PayPal මශ්්ෂ අතර 



අරමුදල් මාරු කිරීමේ දී (අදාළ වන පරිදි) සිදු වන මුදල් 

පරිවේතනය 

දතාග ිනිමය අනුොතයට 3.0% ඉහළින් 

පුද්ගලික මහෝ වාණිජ මගවීමක් යවන විට මහෝ මුල් 

මගවීමේ දිනමේ සිට දින 1 ක් ඉක්මවා මුදල් ආපසු ලබා 

ගැනීමේදී සිදුවන වයවහාර මුදල් පරිවේතනය: 

 
අදාළ මුදල ෙරිව්ර්තනය මකමරන මුදල් ව්ර්ගය මත ෙදනම්ව් 

දතාග ිනිමය අනුොතයට ඉහළින් 3.0% ස්ට්හ 4.0% ක් අතර 

(කරුණාකර ෙහත ව්ගුව් බලන්න). 

ව්යව්හාර මුදල ස්ට්හ දක්තය 
ව්යව්හාර මුදල් ෙරිව්ර්තය 

අනුොතය 

ඔස්ට්දේලියානු ද ාලර් 

(AUD): 
4.0% 

බ්රසීල රියාල් (BRL): 4.0% 

කැදන්ඩියානු ද ාලරය 

(CAD): 
3.5% 

දෙක් දකාරූනා (CZK): 4.0% 

 ැනිෂ දරෝන් (DKK): 4.0% 

යූදරෝ (EUR): 4.0% 

දහාිං දකාිං ද ාලර් (HKD): 4.0% 

හිංදේරියානු ද ාරින්් 

(HUF): 
4.0% 

ඊශ්රායල් දෂදකල් (ILS): 4.0% 

ජෙන් දයන් (JPY): 4.0% 

මැදල්සියානු රිිංගිට් (MYR): 4.0% 

දමක්සිකානු දෙදස්ට්ෝ 

(MXN): 
4.0% 

නව්සීලන්ත ද ාලර් (NZD): 4.0% 

දනෝවීජියානු දරෝනා 

(NOK): 
4.0% 

පිලිපීන දෙදස්ට්ෝ (PHP): 4.0% 

දෙෝලන්ත ස්ට්දලාටි (PLN): 4.0% 

රුසියානු රූබල් (RUB): 4.0% 

ස්ට්වී න් දරෝනා (SEK): 4.0% 

සිිංගප්පූරු ද ාලර් (SGD): 4.0% 

ස්ට්ිස්ට් ෆ්රෑන්ක් (CHF): 4.0% 

තායිව්ානදේ නව් ද ාලරය 

(TWD): 
4.0% 



තායි බා් (THB): 4.0% 

එක්ස්ට්් රාජධානි ස්ට්ටර්ලිිං 

(GBP): 
4.0% 

ඇදමරිකානු ද ාලර් (USD): 3.5% 
 

 

ඔමේ මශ්්ෂය 
ඉවත් කර 

ගැනීම 

ආපසු 

ගැනීමේ 

ක්රමය: 
ගාස්ුව: 

ඔබදේ 
එක්ස්ට්් 

ජනෙද 
බැිංකු 
ගිණුමට ඔබ 

මුදල් ආෙසු 

ගැනීම. 

තායිලන්තය, චීනය 
මුදල් ආෙසු ගැනීමක් ස්ට්ඳහා USD 

35 කි 

ඉන්දුනීසියාව්, ජොනය, 

දකන්යාව්, නව්සීලන්තය, 

පිලිපීනය, දකුණු දකාරියානු 

ජනරජය, සිිංගප්පූරුව්, එක්ස්ට්් 

අරාි එමීර් රාජයය 

3.00% 

ආර්ජන්ටිනාව්, දකාදලාම්ියාව් 3.50% 

තායිව්ානය 2.50% 

චිලී, දකාස්ට්ටාරිකාව්, 

ද ාමිනිකන් ජනරජය, දප්පරු 
0.50% 

අදනක් සියලුම රටව්ල් දනාමිදල් 
 

ඔබ ඔදබ් 

දද්ශීය 
බැිංකු 

ගිණුමට 

කරන මුදල් 
ආෙසු 

ගැනීම. 

 

 

 
ඔබ දව්ත 

යව්න ලද 
දභෞතික 

දෙක්ෙතක් 

හරහා ආෙසු 

ගැනීම. 

 
ඔබ ලබා 
දුන් මුදල් 

ආෙසු 

ගැනීදම් 
දතාරතුරු 

ව්ැරදි දහෝ 

රට/කලාෙය අනුව් ගාස්ට්තු දව්නස්ට් දේ. ගාස්ු පිටුව බලා ගාස්ට්තු 

බැලීමට සුදුසු රට/කලාෙය දතෝරන්න. 

පිලිපීනය (PH), ඉන්දුනීසියාව් (ID), මැදල්සියාව් (MY) දහෝ චීනය 

(CN) ස්ට්ඳහා ෙහත අදාළ ස්ට්බැඳිය බලන්න: 

ID - https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/paypal-

seller-fees#Transfer 

PH - https://www.paypal.com/ph/webapps/mpp/paypal-

seller-fees#Transfer 

MY - https://www.paypal.com/my/webapps/mpp/paypal-

seller-fees#Transfer 

CN - https://www.paypal.com/c2/webapps/mpp/paypal-

seller-fees?locale.x=en_C2 

අයිස්ට්ලන්තදේ ස්ට්හ දරාඒියාදේ මුදල් ආෙසු ගැනීදම් ගාස්ට්තු: 3.00 

EUR 

ඔබදේ PayPal ගිණුදම් ස්ට්ෘජුව්ම ලබා ගත හැකි ක්රියාකාරී්ව්ය 

භාිතා කර මුදල් ආෙසු ගැනීම ස්ට්ඳහා (ලබා ගත හැකි ස්ට්හ ආෙසු 

https://www.paypal.com/ar/cgi-bin/webscr?cmd=_display-withdrawal-fees-outside&locale.x=en_AL
https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer
https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer
https://www.paypal.com/ph/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer
https://www.paypal.com/ph/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer
https://www.paypal.com/my/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer
https://www.paypal.com/my/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer
https://www.paypal.com/c2/webapps/mpp/paypal-seller-fees?locale.x=en_C2
https://www.paypal.com/c2/webapps/mpp/paypal-seller-fees?locale.x=en_C2


අස්ට්ම්ූර්ණ 
නම් ආෙසු 

ගාස්ට්තු. 

ගැනීදම් සීමාව්න්ට යට්ව්), ෙහත ස්ට්ඳහන් මුදල් ආෙසු ගැනීදම් 

ගාස්ට්තු අදාළ දේ: 

රට/කලාෙය මුදල් ලැබුණි ගාස්ට්තුව් 

එක්ස්ට්් අරාි එමීර් 

රාජයය 
AED 

751 AED දහෝ ඊට ව්ැඩි 
මුදල් ආෙසු ගැනීම් 

ස්ට්ඳහා දනාමිදල්; 750 

AED ට අු මුදල් ආෙසු 

ගැනීම් ස්ට්ඳහා ආෙසු 

ගැනීමකට AED 11 ක් 

දමාදරාක්දකෝව් MAD 

2,000 MAD දහෝ ඊට 
ව්ැඩි මුදල් ආෙසු ගැනීම් 

ස්ට්ඳහා දනාමිදල්; 2,000 

MAD ට අු මුදල් ආෙසු 

ගැනීම් ස්ට්ඳහා ආෙසු 

ගැනීමකට MAD 30 ක් 

දකන්යාව් KES 

20,000 KES දහෝ ඊට 

ව්ැඩි මුදල් ආෙසු ගැනීම් 

ස්ට්ඳහා දනාමිදල්; 

20,000 KES ට ව් ා 
මුදල් ආෙසු ගැනීම් 

ස්ට්ඳහා ආෙසු ගැනීමකට 

KES 105 ක් 

ආර්ජන්ටිනාව් ARS 
මුදල් ආෙසු ගැනීමක් 

ස්ට්ඳහා ARS 75 කි 

චිලිය CLP 
මුදල් ආෙසු ගැනීමක් 

ස්ට්ඳහා CLP 800 කි 

දකාදලාම්ියාව් COP 
මුදල් ආෙසු ගැනීමක් 

ස්ට්ඳහා COP 3500 කි 

දකාස්ට්ටාරිකාව් CRC 
මුදල් ආෙසු ගැනීමක් 

ස්ට්ඳහා CRC 625 කි 

පීරු PEN 
මුදල් ආෙසු ගැනීමක් 

ස්ට්ඳහා PEN 4 කි 

ද ාමිනිකානු 

ජනරජය: 
DOP 

මුදල් ආෙසු ගැනීමක් 

ස්ට්ඳහා DOP 100 කි 

ඔබදේ ගිණුදම් දශ්ෂය නියම කර ඇති මුදල් හැර දව්න් මුදලකින් 

ඔබ ඔදබ් දශ්ෂය ඉව්් කර ගන්දන් නම්, ඉහත දක්ව්ා ඇති ෙරිදි 

ඔදබන් අතිදර්ක ව්ශ්දයන් ව්යව්හාර මුදල් ෙරිව්ර්තය අනුොත අය 

දකදර්. 

ඔබදේ 

කාේෙතට 
ඔබ සිදු 

මක්රාඒෂියාව (HR), කුමේට් (KU), පිලිපීනය (PH), කටාේ (QA), 

සේියාව (RS), සිැංගප්පූරුව (SG) සඳහා: 



කරන ආෙසු 

ගැනීම. 

ආෙසු ග් මුදල් මත ෙදනම්ව් අව්ම ස්ට්හ උෙරිම ගාස්ට්තුව්ක් ස්ට්මඟ 

මාරු කළ මුදලින් 1% (අදාළ අව්ස්ට්ථාව්න්හිදී ෙහත දක්ව්ා ඇති මුදල් 

අනුව් අව්ම ස්ට්හ උෙරිම ගාස්ට්තු) 

  අව්ම ගාස්ට්තුව් උෙරිම ගාස්ට්තුව් 

එක්ස්ට්් අරාි එමීර් රාජය 

ඩිරාම් 
0.90 AED 36.70 AED 

ඔස්ට්දේලියානු ද ාලර් 0.25 AUD 10.00 AUD 

බල්දේරියානු දලේ 0.50 BGN 20.00 BGN 

කැදන්ඩියානු ද ාලරය 0.25 CAD 10.00 CAD 

දෙක් දකාරූනා 5.70 CZK 230.00 CZK 

 ැනිෂ දරෝන් 1.80 DKK 70.00 DKK 

යූදරෝ 0.25 EUR 10.00 EUR 

බ්රිතානය ෙවුම 0.20 GBP 8.00 GBP 

දහාිං දකාිං ද ාලර් 2.00 HKD 80.00 HKD 

දරාඒියානු කුනා 2.00 HRK 70.00 HRK 

හිංදේරියානු ද ාරින්් 70.00 HUF 2900.00 HUF 

ඊශ්රායල් නව් දෂක්ල් 1.00 ILS 40.00 ILS 

ජෙන් දයන් 30 JPY 1100 JPY 

කුදේට් ඩිනාර් 1 KWD 
උෙරිම ගාස්ට්තුව්ක් 
අය දනාදකදර් 

ශ්රී ලිංකාදේ රුපියල 50.00 LKR 1800.00 LKR 

දමක්සිකානු දෙදස්ට්ෝ 5.00 MXN 200.00 MXN 

මැදල්සියානු රිිංගිට් 1.00 MYR 40.00 MYR 

දනෝවීජියානු දරෝනා 1.00 NOK 40.00 NOK 

නව්සීලන්ත ද ාලර් 0.40 NZD 15.00 NZD 

පිලිපීන දෙදස්ට්ෝ 10.00 PHP 500.00 PHP 

දෙෝලන්ත ස්ට්දලාටි 1.00 PLN 40.00 PLN 

කටාරි රියාල් 1.00 QAR 40.00 QAR 

රුදම්නියාව් නිේ ලී 1.00 RON 40.00 RON 

ස්ට්ර්ියානු ඩිනාර් 25.00 RSD 1000.00 RSD 

රුසියානු රූබල් 20.00 RUB 700.00 RUB 

ස්ට්වී න් දරෝනා 2.50 SEK 100.00 SEK 

සිිංගප්පූරු ද ාලර් 0.50 SGD 15.00 SGD 

තායි බා් 8.00 THB 320.00 THB 

තුර්කි ලීරා 1.50 TRY 60.00 TRY 

ඇමරිකන් ද ාලර් $0.25 USD $10.00USD 

දකුණු අප්රිකානු රැන්ේ 3.60 ZAR 145.00 ZAR 

අදනක් සියලුම මුදල් අව්ම/උෙරිම ගාස්ට්තු දනාමැත 



ඔබදේ ගිණුදම් දශ්ෂය නියම කර ඇති මුදල් හැර දව්න් මුදලකින් 

ඔබ ඔදබ් දශ්ෂය ඉව්් කර ගන්දන් නම්, ඉහත දක්ව්ා ඇති ෙරිදි 
ඔදබන් අතිදර්ක ව්ශ්දයන් ව්යව්හාර මුදල් ෙරිව්ර්තය අනුොත අය 

දකදර්. 

ඇල්මේනියාව, ඇල්ීරියාව, ඇන්ිගුවා සහ බාබුඩා, බහමාස්, 

බහමේන්, බාබමඩෝස්, මබලීස්, මබාස්නියාව සහ හේසමගාවිනා, 

මබාට්ස්වානා, චිලී, මඩාමිනිකා, ඊජිප්පුව, ෆීජි, ප්රැංශ් මපාලිනීසියාව, 

මජෝේජියා, මෙනාඩා, මහාන්ුරාස්, අයිස්ලන්තය, මජෝේදානය, 

කසකස්තානය, මලමසෝමතෝ, මලාවි, මුරුසිය, මමෝල්මඩෝවා, 

මමාමරාක්මකෝව, මමාසැේික්, නිේ කැලිමඩෝනියාව, ඕමාන්, පලාවු, 

ශ්ාන්ත කිට්ස් සහ මනවිස්, ශ්ාන්ත ලුසියා, සවුදි අරාිය, මසමනගල්, 

සීමෂල්ස්, ට්රිනිඩෑඩ් සහ මටාබැමගෝ, ටේක්ස් සහ කයිමකෝස් දූපත්, 

එක්සත් අරාි එමීේ රාජය සහ උරුගුමේ: 

ආෙසු ගැනීම ස්ට්ඳහා ෙහත ගාස්ට්තු අදාළ ව්න අතර එය ආෙසු ගැනීදම් 

මුදල් ව්ර්ගය මත ෙදනම් දේ: 

වයවහාර මුදල ගනුමදනුවකට ගාස්ුව 

AED 20 

සියලු ම 552 

ANG 8 

AOA 2466 

ARS 15 

AUD 7 

AWG 9 

BAM 9 

BBD 10 

BGN 7 

BIF 9449 

BMD 5 

BND 7 

BOB 35 

BRL 10.00 

BSD 5 

BTN 355 

BWP 54 

CAD 6 

CDF 8452 

CHF 6.50 

CLP 2400.00 

CNY 35 



COP 16658 

CRC 2816 

CVE 497 

CYP 2.40 

CZK 110 

DJF 889 

DKK 30 

DOP 267 

DZD 600 

EEK 60.00 

EGP 79 

ETB 160 

EUR 4 

FJD 11 

FKP 4 

GBP 3 

GEL 14 

GIP 4 

GMD 256 

GNF 47695 

GTQ 38 

GYD 1043 

HKD 40 

HNL 123 

HRK 30 

HUF 1000 

IDR 46000.00 

ILS 22 

INR 200.00 

ISK 340.00 

JMD 670 

JPY 610 

KES 504 

KHR 20600.00 

KMF 2218 

KRW 5830 

KYD 4 

KZT 1887 

LAK 44392 

LKR 907 

LTL 14.00 



LVL 3.00 

MAD 48 

MDL 88 

MGA 18259 

MKD 278 

MNT 13735 

MRO 1874 

MTL 1.80 

MUR 183 

MVR 77 

MWK 3684 

MXN 60 

MYR 20 

NAD 72 

NGN 1812 

NIO 171 

NOK 32 

NPR 571 

NZD 8 

PAB 5.00 

PEN 17 

PGK 17 

PHP 250 

PLN 16 

PYG 32625 

QAR 18 

RON 12 

RSD 530 

RUB 150.00 

SAR 19 

SBD 41 

SCR 68 

SEK 35 

SGD 8 

SHP 4 

SKK 140.00 

SLL 49324 

SOS 2898 

SRD 37 

SZL 72 

THB 200.00 



TJS 52.00 

TOP 11 

TRY 7.60 

TTD 34 

TWD 175.00 

TZS 11520 

UAH 122 

UGX 18388 

USD 5 USD 

UYU 100 

UYU 100.00 

VND 115874 

VUV 582 

WST 13 

XAF 2956 

XCD 14 

YER 1252 

ZAR 40 

ඔබදේ ගිණුදම් දශ්ෂය නියම කර ඇති මුදල් හැර දව්න් මුදලකින් 

ඔබ ඔදබ් දශ්ෂය ඉව්් කර ගන්දන් නම්, ඉහත දක්ව්ා ඇති ෙරිදි 

ඔදබන් අතිදර්ක ව්ශ්දයන් ව්යව්හාර මුදල් ෙරිව්ර්තය අනුොත අය 

දකදර්. 

ඉන්දුනීසියාව සහ මැමල්සියාව සඳහා: 

ආෙසු ගැනීම ස්ට්ඳහා ෙහත ගාස්ට්තු අදාළ ව්න අතර එය ආෙසු ගැනීදම් 

මුදල් ව්ර්ගය මත ෙදනම් දේ: 

වයවහාර මුදල ගනුමදනුවකට ගාස්ුව 

AED 20.00 

සියලු ම 552 

ANG 8 

AOA 2466 

ARS 15 

AUD 7 

AWG 9 

BAM 9 

BBD 10 

BGN 7 

BIF 9449 

BMD 5 



BND 7 

BOB 35 

BRL 10.00 

BSD 5 

BTN 355 

BWP 54 

CAD 6 

CDF 8452 

CHF 6.50 

CLP 2400.00 

CNY 35 

COP 16658 

CRC 2816 

CVE 497 

CYP 2.40 

CZK 110 

DJF 889 

DKK 30 

DOP 267 

DZD 600 

EEK 60.00 

EGP 79 

ETB 160 

EUR 4 

FJD 11 

FKP 4 

GBP 3 

GEL 14 

GIP 4.00 

GMD 256 

GNF 47695 

GTQ 38 

GYD 1043 

HKD 40 

HNL 123 

HRK 30 

HUF 1000 

IDR 46000.00 

ILS 22 

INR 200.00 

ISK 340.00 



JMD 670 

JPY 610 

KES 504 

KHR 20600.00 

KMF 2218 

KRW 5830 

KYD 4 

KZT 1887 

LAK 44392 

LKR 907 

LTL 14.00 

LVL 3.00 

MAD 48 

MDL 88 

MGA 18259 

MKD 278 

MNT 13735 

MRO 1874 

MTL 1.80 

MUR 183 

MVR 77 

MWK 3684 

MXN 60 

MYR 3.00 

NAD 72 

NGN 1812 

NIO 171 

NOK 32 

NPR 571 

NZD 8 

PAB 5.00 

PEN 17 

PGK 17 

PHP 50.00 

PLN 16 

PYG 32625 

QAR 18 

RON 12 

RSD 530 

RUB 150.00 

SAR 19 



SBD 41 

SCR 68 

SEK 35 

SGD 8 

SHP 4 

SKK 140.00 

SLL 49324 

SOS 2898 

SRD 37 

SZL 72 

THB 200.00 

TJS 52.00 

TOP 11 

TRY 7.60 

TTD 34 

TWD 175.00 

TZS 11520 

UAH 122 

UGX 18388 

USD 5 USD 

UYU 100 

UYU 100.00 

VND 115874 

VUV 582 

WST 13 

XAF 2956 

XCD 14 

YER 1252 

ZAR 40 

ඔබදේ ගිණුදම් දශ්ෂය නියම කර ඇති මුදල් හැර දව්න් මුදලකින් 

ඔබ ඔදබ් දශ්ෂය ඉව්් කර ගන්දන් නම්, ඉහත දක්ව්ා ඇති ෙරිදි 
ඔදබන් අතිදර්ක ව්ශ්දයන් ව්යව්හාර මුදල් ෙරිව්ර්තය අනුොත අය 

දකදර්. 

PayPal 

Retiros 
හරහා ආෙසු 

ගැනීම 

කරුණාකර දස්ට්ව්ා නියම ස්ට්හ දකාන්දද්සි බලන්න. 

PayPal 
හවුල්කාර 

බැිංකු ආෙසු 
ගැනීදම් 

දස්ට්ව්ාව්ක් 

මුදල් ආෙසු ගැනීදම් මුදලින් 2.5% 



භාිතා 
කරමින් ඔබ 

USD ව්ලින් 

USD 
නාමනය 
කළ 

තායිව්ානදේ 

බැිංකු 
ගිණුමට 

සිදුකරන 

ආෙසු 

ගැනීම්. 
 

ඉ මෙක්පත් 

ලැබීම 

ෙහත ලැයිස්ට්තුගත කර ඇති රටව්ල අදලිකරුව්න් ස්ට්ඳහා, ෙහත ස්ට්ඳහන් ෙරිදි -

ඉදෙක් අරමුදල් ස්ට්හිත දගවීම් ලැබීම ස්ට්ඳහා එක් දගවීමකට උෙරිම ගාස්ට්තුව්ක් අය 

දකදර්. සීමාව් දගවීදම් මුදල මත රඳා ෙව්තී: 

චීනය, දහාිංදකාිං SAR චීනය, 

ඉන්දුනීසියාව්, දකාරියාව්, 

මැදල්සියාව්, නව්සීලන්තය, පිලිපීනය, 

සිිංගප්පූරුව්, තායිව්ානය, තායිලන්තය 

ස්ට්හ ියට්නාමය 

ඇල්දබ්නියාව්, ඇන්ද ෝරාව්, 

දබාස්ට්නියාව් ස්ට්හ හර්සිදගාවීනාව්, 

දරාඒියාව්, දජෝර්ජියාව්, 

අයිස්ට්ලන්තය, දමෝල්ද ෝව්ා, 

දමානාදකෝ, ස්ට්ර්ියාව් 

වයවහාර මුදල: ගාස්ුව: 

ඔස්ට්දේලියානු 

ද ාලර්: 
50.00 AUD 

බ්රසීල රියාල්: 75.00 BRL 

කැදන්ඩියානු 

ද ාලරය: 
45.00 CAD 

දෙක් දකාරූනා: 850.00 CZK 

 ැනිෂ දරෝන්: 250.00 DKK 

යූදරෝ: 35.00 EUR 

දහාිං දකාිං ද ාලර්: 330.00 HKD 

හිංදේරියානු 

ද ාරින්්: 
9,250 HUF 

ඊශ්රායල් නව් 

දෂක්ල්: 
160.00 ILS 

ජෙන් දයන්: 4,000 JPY 

මැදල්සියානු රිිංගිට්: 150.00 MYR 

දමක්සිකානු 

දෙදස්ට්ෝ: 
540.00 MXN 

නව්සීලන්ත ද ාලර්: 60.00 NZD 

දනෝවීජියානු 

දරෝනා: 
270.00 NOK 

පිලිපීන දෙදස්ට්ෝ: 1,900.00 PHP 

දෙෝලන්ත ස්ට්දලාටි: 140.00 PLN 

රුසියානු රූබල්: 1,400.00 RUB 

සිිංගප්පූරු ද ාලර්: 60.00 SGD 

ස්ට්වී න් දරෝනා: 320.00 SEK 

ස්ට්ිස්ට් ෆ්රෑන්ක්: 50.00 CHF 



තායිව්ානදේ නව් 

ද ාලරය: 
1,350.00 TWD 

තායි බා්: 1,400.00 THB 

එක්ස්ට්් රාජධානි 

ස්ට්ටර්ලිිං: 
30.00 GBP 

ඇදමරිකානු 

ද ාලර්: 
45.00 USD 

 

නැවත අය 
කිරීේ 

ෙහත දක්ව්ා ඇති රටව්ල් හැර සියලුම 
රටව්ල් 

වයවහාර මුදල: ගාස්ුව: 

ඔස්ට්දේලියානු 

ද ාලර්: 
$15.00 AUD 

බ්රසීල රියාල්: R$20.00 BRL 

කැදන්ඩියානු 

ද ාලරය: 
$15.00 CAD 

දෙක් දකාරූනා: 250.00 CZK 

දේනිෂ දරෝනර්: 60.00 DKK 

යූදරෝ: 11.25 EUR 

දහාිං දකාිං ද ාලර්: $75.00 HKD 

හිංදේරියානු 

ද ාරින්්: 
2,000.00 HUF 

ඊශ්රායල් නව් 

දෂක්ල්: 
40.00 ILS 

ජෙන් දයන්: ¥1,300.00 JPY 

මැදල්සියානු රිිංගිට්: 40.00 MYR 

දමක්සිකානු 

දෙදස්ට්ෝ: 
110.00 MXN 

දනෝවීජියානු 

දරෝනා 
65.00 NOK 

නව්සීලන්ත ද ාලර්: $15.00 NZD 

පිලිපීන දෙදස්ට්ෝ: 500.00 PHP 

දෙෝලන්ත ස්ට්දලාටි: 30.00 PLN 

රුසියානු රූබල්: 320.00 RUB 

සිිංගප්පූරු ද ාලර්: $15.00 SGD 

ස්ට්වී න් දරෝනා: 80.00 SEK 

ස්ට්ිස්ට් ෆ්රෑන්ක්: 10.00 CHF 

නව් තායිව්ාන 

ද ාලර්: 
$330.00 TWD 

තායි බා්: 360.00 THB 

එක්ස්ට්් රාජධානි 

ස්ට්ටර්ලිිං: 
£7.00 GBP 

ඇදමරිකානු 

ද ාලර්: 
$10.00 USD 



  

ඇල්දබ්නියාව්, ඇන්ද ෝරාව්, 

දබාස්ට්නියාව් ස්ට්හ හර්සිදගාවීනාව්, 

දරාඒියාව්, දජෝර්ජියාව්, 

අයිස්ට්ලන්තය, දමාල්ද ෝව්ාව්, 

දමානාදකෝ, ස්ට්ර්ියාව් 

වයවහාර මුදල: ගාස්ුව: 

ඔස්ට්දේලියානු ද ාලර්: 22.00 AUD 

බ්රසීල රියාල්: 35.00 BRL 

කැදන්ඩියානු 

ද ාලරය: 
20.00 CAD 

දෙක් දකාරූනා: 400.00 CZK 

දේනිෂ දරෝනර්: 120.00 DKK 

යූදරෝ: 16.00 EUR 

දහාිං දකාිං ද ාලර්: 155.00 HKD 

හිංදේරියානු 

ද ාරින්්: 
4325 HUF 

ඊශ්රායල් නව් දෂක්ල්: 75.00 ILS 

ජෙන් දයන්: 1875 JPY 

මැදල්සියානු රිිංගිට්: 65.00 MYR 

දමක්සිකානු දෙදස්ට්ෝ: 250.00 MXN 

දනෝවීජියානු දරෝනා 125.00 NOK 

නව්සීලන්ත ද ාලර්: 28.00 NZD 

පිලිපීන දෙදස්ට්ෝ: 900.00 PHP 

දෙෝලන්ත ස්ට්දලාටි: 65.00 PLN 

රුසියානු රූබල්: 640.00 RUB 

සිිංගප්පූරු ද ාලර්: 28.00 SGD 

ස්ට්වී න් දරෝනා: 150.00 SEK 

ස්ට්ිස්ට් ෆ්රෑන්ක්: 22.00 CHF 

තායිව්ානදේ නව් 

ද ාලරය: 
625.00 TWD 

තායි බා්: 650.00 THB 

එක්ස්ට්් රාජධානි 

ස්ට්ටර්ලිිං: 
14.00 GBP 

ඇදමරිකානු ද ාලර්: 20.00 USD 
 

මතමේද 
ගාස්ුව 

සේමත මතමේද ගාස්ු 

ව්යව්හාර මුදල 
මතදේද 
ගාස්ට්තුව් 

ව්යව්හාර මුදල 
මතදේද 
ගාස්ට්තුව් 

ඔස්ට්දේලියානු ද ාලර්: $12 AUD දමක්සිකානු දෙදස්ට්ෝ: 160 MXN 

බ්රසීල රියාල්: R$35 BRL නව්සීලන්ත ද ාලර්: $13 NZD 

කැදන්ඩියානු 

ද ාලරය: 
$10 CAD දනෝවීජියානු දරෝනා: 75 NOK 

දෙක් දකාරූනා: 185 CZK පිලිපීන දෙදස්ට්ෝ: 405 PHP 

දේනිෂ දරෝනර්: 55 DKK දෙෝලන්ත ස්ට්දලාටි: 30 PLN 



යූදරෝ: 7 EUR සිිංගප්පූරු ද ාලර්: $11 SGD 

දහාිං දකාිං ද ාලර්: 65 HKD ස්ට්වී න් දරෝනා: 75 SEK 

හිංදේරියානු 

ද ාරින්්: 
2450 HUF ස්ට්ිස්ට් ෆ්රෑන්ක්: 8 CHF 

ඉන්දියානු රුපියල: 580 INR නව් තායිව්ාන ද ාලර්: $250 TWD 

ඊශ්රායල් නව් දෂක්ල්: 30 ILS තායි බා්: 250 THB 

ජෙන් දයන්: ¥870 JPY 
එක්ස්ට්් රාජධානි 

ස්ට්ටර්ලිිං: 
£6 GBP 

මැදල්සියානු රිිංගිට්: 35 MYR ඇදමරිකානු ද ාලර්: $8 USD 

මහා පරිමාණ මතමේද ගාස්ු 

ව්යව්හාර මුදල 
මතදේද 
ගාස්ට්තුව් 

ව්යව්හාර මුදල 
මතදේද 
ගාස්ට්තුව් 

ඔස්ට්දේලියානු ද ාලර්: $24 AUD දමක්සිකානු දෙදස්ට්ෝ: 320 MXN 

බ්රසීල රියාල්: R$70 BRL නව්සීලන්ත ද ාලර්: $26 NZD 

කැදන්ඩියානු 

ද ාලරය: 
$20 CAD දනෝවීජියානු දරෝනා: 150 NOK 

දෙක් දකාරූනා: 370 CZK පිලිපීන දෙදස්ට්ෝ: 810 PHP 

දේනිෂ දරෝනර්: 110 DKK දෙෝලන්ත ස්ට්දලාටි: 60 PLN 

යූදරෝ: 14 EUR සිිංගප්පූරු ද ාලර්: $22 SGD 

දහාිං දකාිං ද ාලර්: 130 HKD ස්ට්වී න් දරෝනා: 150 SEK 

හිංදේරියානු 

ද ාරින්්: 
4900 HUF ස්ට්ිස්ට් ෆ්රෑන්ක්: 16 CHF 

ඉන්දියානු රුපියල: 1160 INR නව් තායිව්ාන ද ාලර්: $500 TWD 

ඊශ්රායල් නව් දෂක්ල්: 60 ILS තායි බා්: 500 THB 

ජෙන් දයන්: ¥1740 JPY 
එක්ස්ට්් රාජධානි 

ස්ට්ටර්ලිිං: 
£12 GBP 

මැදල්සියානු රිිංගිට්: 70 MYR ඇදමරිකානු ද ාලර්: $16 USD 
 

ණයපත් සහ 

හර පත් 
තහවුරු කිරීම 

වයවහාර මුදල: ගාස්ුව: 

ඔස්ට්දේලියානු ද ාලර්: $2.00 AUD 

බ්රසීල රියාල්: R$4.00 BRL 

කැදන්ඩියානු ද ාලරය: $2.45 CAD 

දෙක් දකාරූනා: 50.00 CZK 

දේනිෂ දරෝනර්: 12.50 DKK 

යූදරෝ: 1.50 EUR 

දහාිං දකාිං ද ාලර්: $15.00 HKD 

හිංදේරියානු ද ාරින්්: 400.00 HUF 

ඊශ්රායල් නව් දෂක්ල්: 8.00 ILS 

ජෙන් දයන්: ¥200.00 JPY 

මැදල්සියානු රිිංගිට්: 10.00 MYR 



දමක්සිකානු දෙදස්ට්ෝ: 20.00 MXN 

නව්සීලන්ත ද ාලර්: $3.00 NZD 

දනෝවීජියානු දරෝනා: 15.00 NOK 

පිලිපීන දෙදස්ට්ෝ: 100.00 PHP 

දෙෝලන්ත ස්ට්දලාටි: 6.50 PLN 

රුසියානු රූබල්: 60 RUB 

සිිංගප්පූරු ද ාලර්: $3.00 SGD 

ස්ට්වී න් දරෝනා: 15.00 SEK 

ස්ට්ිස්ට් ෆ්රෑන්ක්: 3.00 CHF 

නව් තායිව්ාන ද ාලර්: $70.00 TWD 

තායි බා්: 70.00 THB 

එක්ස්ට්් රාජධානි ස්ට්ටර්ලිිං: £1.00 GBP 

ඇදමරිකානු ද ාලර්: $1.95 USD 

ස්ට්මහර අව්ස්ට්ථා ව්ලදී, ඔබදේ ණයෙද් දහෝ හර ෙද් ොලනය ඔබ ිසින් 

ස්ට්තයාෙනය කිරීම PayPal හට අව්ශ්ය ිය හැකිය. එදස්ට් කිරීම ස්ට්ඳහා, PayPal ඔදබ් 

ණයෙතට දහෝ හර ෙතට ගාස්ට්තුව්ක් අය කරන අතර ෙසුව් අයකිරීම හා ස්ට්ම්බන්ධ 

දක්තය ස්ට්තයාෙනය කරන දලස්ට් ඔබදගන් අදප්පක්ෂා කරයි. ඔබ ණයේ දහෝ හර 

ේ ස්ට්තයාෙන ක්රියාව්ලිය ස්ට්ාර්ථකව් ස්ට්ම්ූර්ණ කළ ිට දමම මුදල ආෙසු දගව්නු 

ලැදබ්. 

වාේතා 
ඉල්ලීේ 

ගාස්ු 

$10.00 SGD (අයිතමයකට), දහෝ දව්න් ස්ට්මාන මුදලක්. 

ඔබදේ ගිණුදම් දදෝෂයක් ඇති බව්ට ඔබ ිශ්ව්ාස්ට්දයන් යුතුව් ප්රකාශ් කිරීම 

ස්ට්ම්බන්ධදයන් ඉල්ලා ඇති ව්ාර්තා ස්ට්ඳහා අපි ඔදබන් මුදල් අය දනාකරන්දනමු. 

4. බවනත් මිලකරණ කාණ්ඩ සඳ ා ගාස්තු 

ක්ුද්ර බගවීම් මිලකරණෙ. PayPal විසින් ක්ුද්ර මගවීම් මිලකරණ වැඩසටහන් මදකක් ඉදිරිපත් 
කරයි: (i) ක්ුද්ර මගවීම් ගාසේු; සහ (ii) ඩිජිටල් භාණ්ඩ ගාසේු සඳහා ක්ුද්ර මගවීම්. 

 

(i) ක්ුද්ර බගවීම් ගාස්තු. ඔබ ක්ුද්ර මගවීම් ගාසේු සඳහා ලියාපදිිංචි වී ඇත්නම්, එවිට ඔබට 
ලැමබන සියලුෙ වාණිජ මගවීම් සඳහා පහත සඳහන් ගාසේු අදාළ මේ. ඔබ සුව ක්ුද්ර මගවීම් 
ගාසේු සක්රීය කරන ලද ගිණුෙක් සහ සම්ෙත මිල ගිණුෙක් තිමබ් නම්, ඔමබ් මගවීම් නිවැරදි 

ගිණුෙට නිවැරදිව මයාමු කිරීෙ ඔමබ් වගකීෙ වන අතර, ඔබ මතෝරාගත් ගිණුෙ හරහා 
ගනුමදනුවක් සිදු කළ පසු, මවනත් ගිණුෙක් හරහා ගනුමදනුව ක්රියාවට නැිංවීෙට ඔබ ඉල්ලා 
මනාසිටිය යුුය. 

ක්රියාකාරීත්වය රට/කලාපය ක්ුද්ර මගවීේ ගාස්ුව 

ලබන වාණිජ මගවීේ 
සියලුම රටව්ල් (ක්ුද්ර දගවීම් ගාස්ට්තු 

ඇති) 

දද්ශීය දගවීම්: 

5% + ක්ුද්ර දගවීම් ස්ට්ථාව්ර 
ගාස්ට්තුව් 



ජාතයන්තර දගවීම්: 

6% + ක්ුද්ර දගවීම් ස්ට්ථාව්ර 

ගාස්ට්තුව් 
 

ක්ුද්ර මගවීේ ස්ථාවර 

ගාස්ුව 

**** ලතින් ඇමරිකාව් 
6.5% + ක්ුද්ර දගවීම් ස්ට්ථාව්ර 
ගාස්ට්තුව් 

ලබා ගත හැකි සියලුම රටව්ල් 

වයවහාර මුදල: ගාස්ුව: 

ඔස්ට්දේලියානු 

ද ාලර්: 
$0.05 

AUD 

බ්රසීල රියාල්: 
R$0.10 

BRL 

කැදන්ඩියානු 

ද ාලරය: 
$0.05 

CAD 

දෙක් දකාරූනා: 1.67 CZK 

දේනිෂ දරෝනර්: 0.43 DKK 

යූදරෝ: 0.05 EUR 

දහාිං දකාිං ද ාලර්: 
$0.39 

HKD 

හිංදේරියානු 

ද ාරින්්: 
15.00 

HUF 

ඊශ්රායල් නව් දෂක්ල්: 0.20 ILS 

ජෙන් දයන්: ¥7.00 JPY 

මැදල්සියානු රිිංගිට්: 
0.20 

MYR 

දමක්සිකානු 

දෙදස්ට්ෝ: 
$0.55 

MXN 

නව්සීලන්ත ද ාලර්: 
$0.08 

NZD 

දනෝවීජියානු 

දරෝනා: 
0.47 NOK 

පිලිපීන දෙදස්ට්ෝ: 2.50 PHP 

දෙෝලන්ත ස්ට්දලාටි: 0.23 PLN 

රුසියානු රූබල්: 2.00 RUB 

සිිංගප්පූරු ද ාලර්: 
$0.08 

SGD 

ස්ට්වී න් දරෝනා: 0.54 SEK 

ස්ට්ිස්ට් ෆ්රෑන්ක්: 0.09 CHF 

නව් තායිව්ාන 

ද ාලර්: 

2.00 

TWD 

තායි බා්: 1.80 THB 

එක්ස්ට්් රාජධානි 

ස්ට්ටර්ලිිං: 
£0.05 

GBP 



ඇදමරිකානු ද ාලර්: 
$0.05 

USD 
 

**** ලතින් ඇෙරිකාව යන්මනන් අදහසේ කරන්මන් පහත රටවල් ය: ඇන්ටිගුවා සහ බාර්බියුඩා, 
ඇන්ේවිලාව, මනදර්ලන්ත ඇන්ටිලසේ, ආර්ජන්ටිනාව, අරූබා, බාබමඩෝසේ, බර්මියුඩා, මබාලීවියාව, 

බහොසේ, මබලීසේ, චිලිය, මකාමලාම්බියාව, මකාසේටාරිකාව, මඩාමිනිකා, මඩාමිනිකානු ජනරජය, 

ඉක්වමදෝරය, මෆෝක්ලන්ඩ් දූපත්, මග්රමනඩාව, ේවාතොලාව, ගයනාව, මහාන්ඩුරාසේ, ජැමෙයිකාව, 

 ාන්ත කිට්ටසේ සහ මනවිසේ, මක්ෙන් දූපත්,  ාන්ත ලුසියා, මොන්ට්ටමසරැට්ට, නිකරගුවාව, පැනොව, 

පීරු, පැරගුමේ, සුරිනාෙය, එල් සැල්වමදෝරය (SV), ටර්ක්සේ සහ කයිමකාසේ දූපත්, ිනිඩෑඩ් සහ 

මටාබාමගෝ, උරුගුමේ,  ාන්ත වින්සන්ට්ට සහ මග්රනඩීන්සේ, මවනිසුමේලාව, බ්රිතානය වර්ජින් දූපත්. 

(ii) ඩිජිටල්ල භාණ්ඩ ගාස්තු සඳ ා ක්ුද්ර බගවීම්. ඔබ ඩිජිටල් භාණ්ඩ සඳහා වන ක්ුද්ර මගවීම් සඳහා 

අයදුම් කර සුදුසුකම් ලබා ඇත්නම්, ඩිජිටල් භාණ්ඩ පෙණක් සම්බන්ධ වන සෑෙ ගනුමදනුවක් 
සඳහාෙ, (i) ඉහත 2 වන වගන්තිමේ විසේතර කර ඇති වාණිජ මගවීම් ගාසේු මහෝ (ii) ඩිජිටල් 

භාණ්ඩ ගාසේු සඳහා වන ක්ුද්ර මගවීම්, යන මදමකන් ගනුමදනුව සඳහා අඩු මුදලක් ඔමබන් අය 
මකමරන ගාසේුව මගවීෙට ඔබ එකඟ මේ. 

ක්රියාකාරීත්වය රට/කලාපය ඩිජිටල්  ාණ්ඩ ගාස්ු සඳහා ක්ුද්ර මගවීේ 

ඩිජිටල්  ාණ්ඩ 

සඳහා ක්ුද්ර 

මගවීේ ලැබීම 

ෙහත ලැයිස්ට්තුගත කර 
ඇති ඒව්ා හැර සියලුම 

රටව්ල් (ඩිජිටල් 

භාණ්  ස්ට්ඳහා ක්ුද්ර 

දගවීම් තිදබන) 

දද්ශීය දගවීම්: 

5% + ක්ුද්ර දගවීම් ස්ට්ථාව්ර ගාස්ට්තුව් 

ජාතයන්තර දගවීම්: 

5.5% + ක්ුද්ර දගවීම් ස්ට්ථාව්ර ගාස්ට්තුව් 
 

ජොනය 

දද්ශීය දගවීම්: 

5% + ක්ුද්ර දගවීම් ස්ට්ථාව්ර ගාස්ට්තුව් 

ජාතයන්තර දගවීම්: 

5% සිට 5.3% + ක්ුද්ර දගවීම් ස්ට්ථාව්ර ගාස්ට්තු 
 

ඇල්දබ්නියාව්, 

ඇන්ද ෝරාව්, 

දබාස්ට්නියාව් ස්ට්හ 

හර්සිදගාවීනාව්, 

දරාඒියාව්, 

දජෝර්ජියාව්, 

අයිස්ට්ලන්තය, 

දමාල්ද ෝව්ාව්, 

දමානාදකෝ, 

ස්ට්ර්ියාව්, (අදාළ ව්න 

ිට) 

දද්ශීය දගවීම්: 

5% + ක්ුද්ර දගවීම් ස්ට්ථාව්ර ගාස්ට්තුව් 

ජාතයන්තර දගවීම්: 

ගාස්ට්තුව් රඳා ෙව්තින්දන් ගැනුම්කරුදේ රට/කලාෙය 

මත ය 

ගැනුේකරුවාමේ 

රට/කලාපය 
ගාස්ුව 

උතුරු යුදරෝෙය* 
5.4% + ක්ුද්ර දගවීම් 

ස්ට්ථාව්ර ගාස්ට්තුව් 



එක්ස්ට්් ජනෙදය, 

කැන ාව්, යුදරෝෙය I** 

5.5% + ක්ුද්ර දගවීම් 

ස්ට්ථාව්ර ගාස්ට්තුව් 

යුදරෝෙය II*** 
6.0% + ක්ුද්ර දගවීම් 
ස්ට්ථාව්ර ගාස්ට්තුව් 

අදනක් සියලුම රටව්ල් 
6.5% + ක්ුද්ර දගවීම් 

ස්ට්ථාව්ර ගාස්ට්තුව් 
 

 

  

දහාිංදකාිං SAR 

චීනය, ඉන්දුනීසියාව්, 

මැදල්සියාව්, 

පිලිපීනය, සිිංගප්පූරුව්, 

තායිව්ානය, 

තායිලන්තය, 

ියට්නාමය 

දද්ශීය දගවීම්: 

5.5% + ක්ුද්ර දගවීම් ස්ට්ථාව්ර ගාස්ට්තුව් 

ජාතයන්තර දගවීම්: 

6.0% + ක්ුද්ර දගවීම් ස්ට්ථාව්ර ගාස්ට්තුව් 
 

  චීනය 

ජාතයන්තර දගවීම්: 

6.0% + ක්ුද්ර දගවීම් ස්ට්ථාව්ර ගාස්ට්තුව් 

ක්ුද්ර මගවීේ 

ස්ථාවර ගාස්ුව 

ලබා ගත හැකි සියලුම 

රටව්ල් 

වයවහාර මුදල: ගාස්ුව: 

ඔස්ට්දේලියානු ද ාලර්: $0.05 AUD 

බ්රසීල රියාල්: R$0.10 BRL 

කැදන්ඩියානු ද ාලරය: $0.05 CAD 

දෙක් දකාරූනා: 1.67 CZK 

දේනිෂ දරෝනර්: 0.43 DKK 

යූදරෝ: 0.05 EUR 

දහාිං දකාිං ද ාලර්: $0.39 HKD 

හිංදේරියානු ද ාරින්්: 15.00 HUF 

ඊශ්රායල් නව් දෂක්ල්: 0.20 ILS 

ජෙන් දයන්: ¥7.00 JPY 

මැදල්සියානු රිිංගිට්: 0.20 MYR 

දමක්සිකානු දෙදස්ට්ෝ: $0.55 MXN 

නව්සීලන්ත ද ාලර්: $0.08 NZD 

දනෝවීජියානු දරෝනා: 0.47 NOK 

පිලිපීන දෙදස්ට්ෝ: 2.50 PHP 

දෙෝලන්ත ස්ට්දලාටි: 0.23 PLN 

රුසියානු රූබල්: 2.00 RUB 

සිිංගප්පූරු ද ාලර්: $0.08 SGD 

ස්ට්වී න් දරෝනා: 0.54 SEK 

ස්ට්ිස්ට් ෆ්රෑන්ක්: 0.09 CHF 

නව් තායිව්ාන ද ාලර්: 2.00 TWD 

තායි බා්: 1.80 THB 

එක්ස්ට්් රාජධානි 

ස්ට්ටර්ලිිං: 
£0.05 GBP 

ඇදමරිකානු ද ාලර්: $0.05 USD 
 



* උුරු යුමරෝපය: මඩන්ොර්කය, ෆාමරෝ දූපත්, ෆින්ලන්තය (ඇලන්ඩ් දූපත් ඇුළුව), 

ග්රීන්ලන්තය, අයිසේලන්තය, සේවීඩනය. 

** යුමරෝපය I: ඔසේියාව, මබල්ජියෙ, සයිප්රසය, එසේමතෝනියාව, ප්රිං ය (ප්රිං  ගයනා, ේවාමඩලූප්, 

ොටිනික්, රියුනියන් සහ ෙමයෝට්ට ඇුළුව), ජර්ෙනිය, ගිමබ්රෝල්ටාර්, ග්රීසිය, අයර්ලන්තය, ඉතාලිය, 

ලක්සම්බර්ේ, මෙෝල්ටාව, මොනාමකෝ, මොන්ටිනිමග්රෝ, මනදර්ලන්තය, පෘුගාලය, සැන් 

ෙරිමනෝ, සේමලාවැකියාව, සේමලාමේනියාව, සේපාඤේඤය, එක්සත් රාජධානිය (චැනල් දූපත් සහ 

අයිල් ඔෆේ ෙෑන් ඇුළුව), වතිකානු නගර රාජයය. 

*** යුමරෝපය II: ඇල්මබ්නියාව, ඇන්මඩෝරාව, මබලරූසේ, මබාසේනියාව සහ හර්සිමගාවීනාව, 

බල්මේරියාව, මක්රාඒියාව, මචක් ජනරජය, මජෝර්ජියාව, හිංමේරියාව, මකාමසෝමවෝ^^, 

ලැට්ටවියාව, ලිච්මටන්සේටයින්, ලිුමේනියාව, ෙැසිමඩෝනියාව, මොල්මඩෝවාව, මපෝලන්තය, 

රුමම්නියාව, රුසියාව, සර්බියාව, සේවිට්ටසර්ලන්තය, යුමක්රේනය. 

^^ මෙෙ රටවල ගැනුම්කරුවන්ට PayPal ගිණුෙක් විවෘත කළ මනාහැකි නමුත් ඇතැම් 
මවමළන්දන්මේ මවබ් අඩවි වල ඔවුන්මේ ණයපත් භාවිතා කර මිලදී ගත හැකිය. 

බගවා දැමීම් ගාස්තුව. 

ක්රියාකාරීත්වය රට/කලාපය මගවා දැමීේ ගාස්ුව 

මගවා දැමීේ 

යැවීම (කලින් බහු 

මගවීේ) 

ෙහත දක්ව්ා ඇති 

රටව්ල් හැර 
සියලුම රටව්ල් 

දද්ශීය 

දගවීම්: 
ෙහත ලැයිස්ට්තුගත කර ඇති ෙරිදි එක් 

ලබන්දනකු ස්ට්ඳහා දගවීදමන් 2%ක උෙරිම 

දගව්ා දැමීදම් ගාස්ට්තුව්ක්*. 
ජාතයන්තර 

දගවීම්: 
 

ඇල්දබ්නියාව්, 

ඇන්ද ෝරාව්, 

දබාස්ට්නියාව් ස්ට්හ 

හර්සිදගාවීනාව්, 

දරාඒියාව්, 

දජෝර්ජියාව්, 

අයිස්ට්ලන්තය, 

ඊශ්රායලය, 

දමාල්ද ෝව්ාව්, 

දමානාදකෝ, 
ස්ට්ර්ියාව්, 

යුදරනය 

දද්ශීය දගවීම්: 

ෙහත ලැයිස්ට්තුගත කර ඇති 

ෙරිදි එක් ලබන්දනකු ස්ට්ඳහා 
දගවීදමන් 2%ක උෙරිම 

දගව්ා දැමීදම් ගාස්ට්තුව්ක්**. 

ජාතයන්තර දගවීම්: 

ෙහත ලැයිස්ට්තුගත කර ඇති 

ෙරිදි එක් ලබන්දනකු ස්ට්ඳහා 

දගවීදමන් 2%ක උෙරිම 

දගව්ා දැමීදම් ගාස්ට්තුව්ක්***. 
 

දහාිංදකාිං SAR 

චීනය, චීනය, 

ජොනය, 

මැදල්සියාව්, 

නව්සීලන්තය, 

පිලිපීනය, 

සිිංගප්පූරුව්, 

තායිව්ානය, 
තායිලන්තය 

දද්ශීය දගවීම් (තිදබ් 

නම්): 

ෙහත ලැයිස්ට්තුගත කර ඇති ෙරිදි 
එක් ලබන්දනකු ස්ට්ඳහා දගවීදමන් 

2%ක උෙරිම දගව්ා දැමීදම් 

ගාස්ට්තුව්ක්*. 

ජාතයන්තර දගවීම්: 

ෙහත ලැයිස්ට්තුගත කර ඇති ෙරිදි 
එක් ලබන්දනකු ස්ට්ඳහා දගවීදමන් 

2%ක උෙරිම දගව්ා දැමීදම් 

ගාස්ට්තුව්ක්****. 
 



* උපරිම මගවා 
දැමීමේ ගාස්ුව 

  

වයවහාර මුදල: 
එක් ලබන්මනකුට උපරිම 

ගාස්ුව: 

ඔස්ට්දේලියානු ද ාලර්: $1.25 AUD 

බ්රසීල රියාල්: R$2.00 BRL 

කැදන්ඩියානු ද ාලරය: $1.25 CAD 

දෙක් දකාරූනා: 24.00 CZK 

දේනිෂ දරෝනර්: 6.00 DKK 

යූදරෝ: 0.85 EUR 

දහාිං දකාිං ද ාලර්: $7.00 HKD 

හිංදේරියානු ද ාරින්්: 210.00 HUF 

ඊශ්රායල් නව් දෂක්ල්: 4.00 ILS 

ජෙන් දයන්: ¥120.00 JPY 

මැදල්සියානු රිිංගිට්: 4.00 MYR 

දමක්සිකානු දෙදස්ට්ෝ: 11.00 MXN 

නව්සීලන්ත ද ාලර්: $1.50 NZD 

දනෝවීජියානු දරෝනා: 6.75 NOK 

පිලිපීන දෙදස්ට්ෝ: 50.00 PHP 

දෙෝලන්ත ස්ට්දලාටි: 3.00 PLN 

රුසියානු රූබල්: 30 RUB 

සිිංගප්පූරු ද ාලර්: $1.60 SGD 

ස්ට්වී න් දරෝනා: 9.00 SEK 

ස්ට්ිස්ට් ෆ්රෑන්ක්: 1.30 CHF 

තායි බා්: $36 THB 

තායිව්ානදේ නව් 

ද ාලරය: 
$33 TWD 

එක්ස්ට්් රාජධානි 

ස්ට්ටර්ලිිං: 
£0.65 GBP 

ඇදමරිකානු ද ාලර්: $1.00 USD 
 

**මමම රටවලින් 
මද්ශීය මගවීේ 

සඳහා උපරිම 

මගවා දැමීමේ 

ගාස්ුව: 

ඇල්මේනියාව, 

ඇන්මඩෝරාව, 

මබාස්නියාව සහ 

හේසිමගාවීනාව, 

මක්රාඒෂියාව, 

මජෝේජියාව, 

අයිස්ලන්තය, 

ඊශ්රායලය, 

මමාල්මඩෝවා, 

මමානාමකෝ, 

  

වයවහාර මුදල: 
එක් ලබන්මනකුට උපරිම 

ගාස්ුව: 

ඔස්ට්දේලියානු ද ාලර්: $16 AUD 

බ්රසීල රියාල්: R$24 BRL 

කැදන්ඩියානු ද ාලරය: $14 CAD 

දෙක් දකාරූනා: 280 CZK 

 ැනිෂ දරෝන්: 84 DKK 

යූදරෝ: 12 EUR 

දහාිං දකාිං ද ාලර්: $110 HKD 

හිංදේරියානු ද ාරින්්: 3080 HUF 

ඊශ්රායල් දෂදකල්: 50 ILS 

ජෙන් දයන්: ¥1200 JPY 

මැදල්සියානු රිිංගිට්: 50 MYR 



සේියාව, 

යුමක්්රනය 
දමක්සිකානු දෙදස්ට්ෝ: 170 MXN 

නව්සීලන්ත ද ාලර්: $20 NZD 

දනෝවීජියානු දරෝනා: 90 NOK 

පිලිපීන දෙදස්ට්ෝ: 640 PHP 

දෙෝලන්ත ස්ට්දලාටික්: 46 PLN 

රුසියානු රූබල්: 480 RUB 

සිිංගප්පූරු ද ාලර්: $20 SGD 

ස්ට්වී න් දරෝනා: 100 SEK 

ස්ට්ිස්ට් ෆ්රෑන්ක්: 16 CHF 

තායිව්ානදේ නව් 

ද ාලරය: 
$440 TWD 

තායි බා්: 460 THB 

එක්ස්ට්් රාජධානි 

ස්ට්ටර්ලිිං: 
£10 GBP 

ඇදමරිකානු ද ාලර්: $14 USD 
 

***මමම 

රටවලින් 

ජාතයන්තර 

මගවීේ සඳහා 
උපරිම මගවා 

දැමීමේ ගාස්ුව: 

ඇල්මේනියාව, 

ඇන්මඩෝරාව, 

මබාස්නියාව සහ 

හේසිමගාවීනාව, 

මක්රාඒෂියාව, 

මජෝේජියාව, 

අයිස්ලන්තය, 

ඊශ්රායලය, 

මමාල්මඩෝවාව, 

මමානාමකෝ, 
සේියාව, 

යුමක්්රනය 

  

වයවහාර මුදල: 
එක් ලබන්මනකුට උපරිම 

ගාස්ුව: 

ඔස්ට්දේලියානු ද ාලර්: $100 AUD 

බ්රසීල රියාල්: R$150 BRL 

කැදන්ඩියානු ද ාලරය: $90 CAD 

දෙක් දකාරූනා: 1700 CZK 

 ැනිෂ දරෝන්: 500 DKK 

යූදරෝ: 70 EUR 

දහාිං දකාිං ද ාලර්: $660 HKD 

හිංදේරියානු ද ාරින්්: 18,500 HUF 

ඊශ්රායල් දෂදකල්: 320 ILS 

ජෙන් දයන්: ¥8,000 JPY 

මැදල්සියානු රිිංගිට්: 300 MYR 

දමක්සිකානු දෙදස්ට්ෝ: 1080 MXN 

නව්සීලන්ත ද ාලර්: $120 NZD 

දනෝවීජියානු දරෝනා: 540 NOK 

පිලිපීන දෙදස්ට්ෝ: 3,800 PHP 

දෙෝලන්ත ස්ට්දලාටික්: 280 PLN 

රුසියානු රූබල්: 2,800 RUB 

සිිංගප්පූරු ද ාලර්: $120 SGD 

ස්ට්වී න් දරෝනා: 640 SEK 

ස්ට්ිස්ට් ෆ්රෑන්ක්: 100 CHF 

තායිව්ානදේ නව් 

ද ාලරය: 
$2,700 TWD 

තායි බා්: 2,800 THB 



එක්ස්ට්් රාජධානි 

ස්ට්ටර්ලිිං: 
$60 GBP 

ඇදමරිකානු ද ාලර්: $90 USD 
 

****මමම 

රටවලින් 
ජාතයන්තර 

මගවීේ සඳහා 
උපරිම මගවා 
දැමීමේ ගාස්ුව: 

චීනය, මහාැංමකාැං 
චීන විමශ්්ෂ 
පරිපාලිත 

කලාපය, ජපානය, 

මැමල්සියාව, 

නවසීලන්තය, 

පිලිපීනය, 

සිැංගප්පූරුව, 

තායිවානය, 
තායිලන්තය 

  

වයවහාර මුදල: 
එක් ලබන්මනකුට උපරිම 

ගාස්ුව: 

ඔස්ට්දේලියානු ද ාලර්: $60 AUD 

බ්රසීල රියාල්: R$100 BRL 

කැදන්ඩියානු ද ාලරය: $60 CAD 

දෙක් දකාරූනා: 1,000 CZK 

දේනිෂ දරෝනර්: 300 DKK 

යූදරෝ: 40 EUR 

දහාිං දකාිං ද ාලර්: $400 HKD 

හිංදේරියානු ද ාරින්්: 15,000 HUF 

ඊශ්රායල් දෂදකල්: 200 ILS 

ජෙන් දයන්: ¥5,000 JPY 

මැදල්සියානු රිිංගිට්: 200 MYR 

දමක්සිකානු දෙදස්ට්ෝ: 750 MXN 

නව්සීලන්ත ද ාලර්: $75 NZD 

දනෝවීජියානු දරෝනා: 300 NOK 

පිලිපීන දෙදස්ට්ෝ: 2,500 PHP 

දෙෝලන්ත ස්ට්දලාටි: 150 PLN 

රුසියානු රූබල්: 1,500 RUB 

සිිංගප්පූරු ද ාලර්: $80 SGD 

ස්ට්වී න් දරෝනා: 400 SEK 

ස්ට්ිස්ට් ෆ්රෑන්ක්: 50 CHF 

නව් තායිව්ාන ද ාලර්: $2,000 TWD 

තායි බා්: 2,000 THB 

එක්ස්ට්් රාජධානි 

ස්ට්ටර්ලිිං: 
£35 GBP 

ඇදමරිකානු ද ාලර්: $50 USD 
 

පුද්ගලික බගවීම් ගාස්තු. 

a. පුද්ගලික මගවීම් යනු කුලිය මහෝ රාත්රී ආහාර බිල්පමත් ඔමබ් මකාටස වැනි මිුරන්ට මහෝ 
පවුමල් සාොජිකයින්ට කරන මගවීෙකි. 

b. පුද්ගලික මගවීම් ලබා ගත හැක්මක් සීමිතව වන අතර මබාමහෝ රටවල ඒවා මනාෙැත. 

c. පුද්ගලික මගවීෙක් සඳහා මගවීමම් ක්රෙයක් මලස ඔබ ඔමබ් ණයපත භාවිතා කරන්මන් නම්, 

ඔමබ් ණයපත් සොගෙ විසින් මුදල් අත්තිකාරම් ගාසේුවක් අය කරනු ඇත. 

d. ගාසේුව යවන්නා විසින් දරනු ලැමබ්. 



ක්රියාකාරීත්වය 
යවන්නාමේ 

රට/කලාපය 

ලබන්නාමේ 

රට/කලාපය 

මගවීමේ 

ක්රමය 
තනිකරම 

මශ්්ෂය මහෝ 
බැැංකුවක් 
වන විට 

පුද්ගලික 

මගවීමේ 
ගාස්ු 

ණය මහෝ හර පතක් ඇුළුව 

මගවීමේ සේූේණමයන් මහෝ අේධ 

වශ්මයන් අරමුදල් සැපයීම සඳහා 
මවනත් මගවීමේ ක්රමයක්  ාවිතා 
කරන විට පුද්ගලික මගවීමේ 

ගාස්ු. මගවීමට අේධ වශ්මයන් 
අරමුදල් සැපයීම සඳහා ඔබ 

මවනත් මගවීමේ ක්රමයක්  ාවිතා 

කරන්මන් නේ, ගාස්ුව 

ආනුපාතික කරනු ලැමේ. 

දද්ශීය දගවීම් 

යැවීම දහෝ 
ලැබීම 

ඇන්ද ෝරාව්, 

දරාඒියාව්, 

අයිස්ට්ලන්තය, 

දමානාදකෝ 

(ස්ට්ටහන 

බලන්න) 

EUR/SEK හි 

EEA 
දනාමිදල් දනාමිදල් 

ලබා ගත හැකි 

ිට 

ලබා ගත හැකි 

ිට 
දනාමිදල් 3.4% + ස්ට්ථාව්ර ගාස්ට්තුව් 

ජාතයන්තර 

දගවීම් යැවීම 
දහෝ ලැබීම 

ඇන්ද ෝරා, 
දරාඒියාව්, 

අයිස්ට්ලන්තය 

ස්ට්හ දමානාදකෝ 

එක්ස්ට්් 

ජනෙදය, 

කැන ාව්, 

උතුරු 

යුදරෝෙය*, 

යුදරෝෙය I**, 

දහෝ යුදරෝෙය 

II*** 

1.99 EUR 1.99 EUR 

දව්න් ඕනෑම 

රටක්/කලාෙයක් 
3.99 EUR 3.99 EUR 

ඇල්දබ්නියාව්, 

දබාස්ට්නියාව්, 

හර්සිදගාිනා, 

මැසිද ෝනියාව්, 

දමෝල්ද ෝව්ාව්, 

දමාන්ටිනිදෙෝ 
ස්ට්හ යුදරනය 

එක්ස්ට්් 

ජනෙදය, 

කැන ාව්, 

උතුරු 

යුදරෝෙය*, 

යුදරෝෙය I**, 
දහෝ යුදරෝෙය 

II*** 

1.99 EUR 
1.99 EUR + 3.4% + ස්ට්ථාව්ර 

ගාස්ට්තුව් 

දව්න් ඕනෑම 

රටක්/කලාෙයක් 
3.99 EUR 

3.99 EUR + 3.4% + ස්ට්ථාව්ර 

ගාස්ට්තුව් 

නව්සීලන්තය 
ඕනෑම 

රටක්/කලාෙයක් 
6.99 NZD 

6.99 NZD + 3.4% + ස්ට්ථාව්ර 

ගාස්ට්තුව් 

  
දව්න් ඕනෑම 

රටක්/කලාෙයක් 

දව්න් ඕනෑම 

රටක්/කලාෙයක් 
4.99 USD 

4.99 USD + 3.4% + ස්ට්ථාව්ර 

ගාස්ට්තුව් 

* උුරු යුමරෝපය: මඩන්ොර්ක්, ෆාමරෝ දූපත්, ෆින්ලන්තය (ඇලන්ඩ් දූපත්ද ඇුළුව), 

ග්රීන්ලන්තය, අයිසේලන්තය, මනෝර්මේ, සේවීඩනය. 



** යුමරෝපය I: ඔසේියාව, මබල්ජියෙ, සයිප්රසය, එසේමතෝනියාව, ප්රිං ය (ප්රිං  ගයනා, ේවාමඩලූප්, 

ොටිනික්, රියුනියන් සහ ෙමයෝට්ට ඇුළුව), ජර්ෙනිය, ගිමබ්රෝල්ටාර්, ග්රීසිය, අයර්ලන්තය, ඉතාලිය, 

ලක්සම්බර්ේ, මෙෝල්ටාව, මොනාමකෝ, මොන්ටිනිමග්රෝ, මනදර්ලන්තය, පෘුගාලය, සැන් 
ෙරිමනෝ, සේමලාවැකියාව, සේමලාමේනියාව, සේපාඤේඤය, එක්සත් රාජධානිය (චැනල් දූපත් සහ 

අයිල් ඔෆේ ෙෑන් ඇුළුව), වතිකානු නගර රාජයය. 

*** යුමරෝපය II: ඇල්මබ්නියාව, ඇන්මඩෝරාව, මබලරූසේ, මබාසේනියාව සහ හර්සිමගාවීනාව, 

බල්මේරියාව, මක්රාඒියාව, මචක් ජනරජය, මජෝර්ජියාව, හිංමේරියාව, මකාමසෝමවෝ, ලැට්ටවියාව, 

ලිච්මටන්සේටයින්, ලිුමේනියාව, ෙැසිමඩෝනියාව, මොල්මඩෝවාව, මපෝලන්තය, රුමම්නියාව, 

රුසියාව, සේවිට්ටසර්ලන්තය, යුමක්රේනය. 

සට න: යුමරෝපා සිංගෙමේ මහෝ යුමරෝපීය ආර්ික ප්රමද් මේ මහෝ මොනාමකෝ හි ලියාපදිිංචි 
කර ඇති ගිණුම් අතර මද් සීො හරහා සිදු කරන යුමරෝ මහෝ සේවීඩන් මක්රෝනා මගවීම් ගාසේු අය 
කිරීෙ සඳහා මද්ශීය පුද්ගලික මගවීම් මලස සලකනු ලැමබ්. 

වයවහාර මුදල: ස්ථාවර ගාස්ුව: 

ඔස්ට්දේලියානු ද ාලර්: $0.30 AUD 

බ්රසීල රියාල්: R$0.60 BRL 

කැදන්ඩියානු ද ාලරය: $0.30 CAD 

දෙක් දකාරූනා: 10.00 CZK 

දේනිෂ දරෝනර්: 2.60 DKK 

යූදරෝ: €0.35 EUR 

දහාිං දකාිං ද ාලර්: $2.35 HKD 

හිංදේරියානු ද ාරින්්: 90.00 HUF 

ඊශ්රායල් නව් දෂක්ල්: 1.20 ILS 

ජෙන් දයන්: ¥40.00 JPY 

මැදල්සියානු රිිංගිට්: 2.00 MYR 

දමක්සිකානු දෙදස්ට්ෝ: 4.00 MXN 

නව්සීලන්ත ද ාලර්: $0.45 NZD 

දනෝවීජියානු දරෝනා: 2.80 NOK 

පිලිපීන දෙදස්ට්ෝ: 15.00 PHP 

දෙෝලන්ත ස්ට්දලාටි: 1.35 PLN 

රුසියානු රූබල්: 10 RUB 

සිිංගප්පූරු ද ාලර්: $0.50 SGD 

ස්ට්වී න් දරෝනා: 3.25 SEK 

ස්ට්ිස්ට් ෆ්රෑන්ක්: 0.55 CHF 

නව් තායිව්ාන ද ාලර්: $10.00 TWD 

තායි බා්: 11.00 THB 

එක්ස්ට්් රාජධානි ස්ට්ටර්ලිිං: £0.20 GBP 

ඇදමරිකානු ද ාලර්: $0.30 USD 

මුදල්ල ආපසු බගවීබම් ගාස්තුව 



ක්රියාකාරීත්වය රට/කලාපය ගාස්ුව 

ව්ාණිජ දගවීමක් 

ආෙසු දගවීම 

දහාිංදකාිං චීන ිදශ්ෂ 

ෙරිොලිත කලාෙය, 

ඉන්දුනීසියාව්, දකාරියාව්, 

මැදල්සියාව්, නව්සීලන්තය, 

පිලිපීනය, සිිංගප්පූරුව්, 

තායිව්ානය, තායිලන්තය ස්ට්හ 

ියට්නාමය 

ඇල්දබ්නියාව්, ඇන්ද ෝරාව්, 

දබාස්ට්නියාව් ස්ට්හ 

හර්සිදගාවීනාව්, දරාඒියාව්, 

දජෝර්ජියාව්, අයිස්ට්ලන්තය, 

දමාල්ද ෝව්ාව්, දමානාදකෝ, 
ස්ට්ර්ියාව් 

ඔබ ගනුදදනුව්ක් ආෙසු දගව්න්දන් නම්, 

අෙදේ ගාස්ු පිටුදේ දක්ව්ා ඇති ෙරිදි ඔබ 

දගවූ ගාස්ට්තු අපි රඳව්ා ගන්දනමු. 

බැංකු/ණෙපත් ගාස්තු. ඔමබ් බැිංකුව, ණය මහෝ හර පත් සොගෙ PayPal හරහා අරමුදල් යැවීෙ 

මහෝ ලැබීෙ සඳහා ඔබමගන් ගාසේු අය කළ හැකිය. උදාහරණයක් මලස, ඔමබ් ගනුමදනුව මද්ශීය 
වූ විට පවා වයවහාර මුදල් පරිවර්තය අනුපාත, ජාතයන්තර ගනුමදනු ගාසේු මහෝ මවනත් ගාසේු 

අය කළ හැකි අතර වයවහාර මුදල් පරිවර්තනයක් අව ය මනාමේ. ඔබමේ PayPal භාවිතය ෙත 

පදනම්ව ඔමබ් බැිංකුව, ණය මහෝ හර පත් සොගෙ මහෝ මවනත් මූලය ආයතනයක් විසින් අය 

කරනු ලබන කිසිදු ගාසේුවකට PayPal බැඳී මනාෙැත. 

 


