
 

 

 

හිතවත් වයාපාරාක බ ංකු ග ුදෙනුකරබවවනි, 

 

ශ්රී  ලුබා මහ ංකු ගව විසින් නි ගත් බරන ලු පාරාක න ෝගිබ  ප්රඥප්තිය   තනත් ුකක්නවන නි ම බත අකරව, අපාරනේ ංකු ගව විසින් මූලිබ බවදෙ 

අන්තර්ුත  නේඛන (Key Fact Documents) මාලාවක් සබස් බර ඇතිය අතර, අපාරනේ ංකු ගව විසින් සපාර න  ංකු ග පාරහසුබම්/නස්වාවන් ඔංත 

ුකළනපාරන ආබාරන න් නතෝරාුකනීම පිණිස  ඔංත සහා  වීමත එකී නේඛන මාලානවන් අන්ක්ෂා බරකර ලකනේ.  

 

නන්ෂන්ස් ට්රස්් ංෑන්ක් පීඑේී විසින් සපාර න වයාපාරාර ංකු ගබරණ නස්වාව පිළිංඳව  සුක්ි්ත විස්තර ක් නමම මූලිබ බවදෙ අන්තර්ුත 

නේඛනන න් (KFD) ඔං නවත සපාර කර ලකනේ.   

 

නබනස් වූව ු, නමම මූලිබ  බවදෙ අන්තර්ුත නේඛනවල මතු සඳහන් බාරණාවන්, නනතියබ සහ නි ාමන නවනස්බම්වලත සහ අපාරනේ  

ංකු ගනේ ප්රතියපාරත්තිය සහ බාර්  පාරටිපාරාටිවල සිදුබරන නවනස්බම්වලත අකරකූලව ප්රතියනධෝනන  වීම සිදුවන ංව බවණානවන් සලබන්න.   

 

නම් පිළිංඳ වකඩි නතාරතුව ලංාුකනීමත ඔං අන්ක්ෂා බරන්නන් නම්, බවණාබර www.nationstrust.com නවඩ් අඩවි  නවත පිවිීමත නහෝ  

+94(0)114 682 555 ුරන දුරබථන අුබන න් පාරක  24 පුරා ක්රි ාත්මබ ඇමතුම් මනයස්ථාන  ඔස්නස් අපාර ංකු ගව ඇමතීමත බාවණිබ වන්න. 

 

ගිදෙමක්/නස්වාවක්  සම්ංන්නන න්  ම් පාරකමිණිේලක් ඉදික පාරත් කිරීමත ඔංත ඇත්නම්, එම පාරකමිණිේල පිළිංඳ ුකන්වීම අඩුගු ලුහුඩු ලිඛිත 

ප්රබාධ ක්, අපාර ංකු ගනේ  customerservice@nationstrust.com  න විුුත් තකපාරෑලත න ා ක කිරීනමන් නහෝ අුබ [ +94(0)114 711 411] ුරන දුරබථන  

ඔස්නස් අපාර අමතා  ුකකරම්ීනමන් ඉදික පාරත් බළ හකබ.  
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ගිණුමේ විස්තරය බ ැංකු ගණුමෙනුකරුට 

අත්වන වාසි 

බ ැංකු ව විසින් 

පනවන ගාස්ු වර්ග 

සහ මවනත් අයකිරීේ   

ගිණුමක් විවෘත 

කිරීමට අනුගමනය 

කළ යුු කාර්ය 

පටිපාටිය 

ප්රධාාන ියයමයන් සහ 

මකාන්මේසි 

නන්ෂන්ස් ට්රස්් ංෑන්ක් පීඑේී හි වයාපාරාක බ ංකු ගබරණ  වනාහි ඉහළ ම්තනම් වයාපාරාක බ බාර් සානන ක් අත්බරනුන සිටින 

වයාපාරාක බ ංකු ග ුකරනුකරබවවන් නවත පාරළ ක නපාරනේ විසඳුම් නස්වාවන් පිළිුකන්වීම පිණිස සබස් බර තියනංන ංකු ග පාරහසුබමක් නේ. 

නමම ංකු ග පාරහසුබනම් අුු /  සාමාජිබත්ව  නතවුෑවම් වන අතර, ඒවා ්ලකටිනම්, නුෝේඩ් සහ සිේවර් වධන න් හඳුන්වකර ලකනේ. 

සිල්වර් සාමාජිකත්වය 

ංකු ග ුකරනුකරබව 

හුදු ආරම් බ 

වයවසා බන  ග 

වුවු  නනාඑනස් නම් 

පාරළපුවදු 

වයාපාරාක බන  ග ු, 

ඔවුන්නේ  ම් ඕනෑම 

මූලයම  

දුෂ්බරතාවන් 

සමන  කිරීමත 

විසඳුම් නස්වා අපාර 

ංකු ගව සතුනේ.   

නස්වා ප්රතියලා  

- පාරක  24 පුරා 

ක්රි ාත්මබ නස්ව ත 

බකපාරවුදෙ ක්ෂණිබ 

දුරබථන නස්වා 

පාරහසුබම 

 

නුවීම් ප්රතිය්රහණ  

- FriMi නස්වාව,  

ඇමක බන් එක්ස්ප්රස් 

අන්බර්ජාල පිවිසුම් 

නස්වාව (IPG) සහ POS 

නස්වාව හරහා නුවීම් 

ප්රතිය්රහණ පාරහසුබම 

  

ඩිජිතේ ංකු ග සහන 

- සම්ංන්න වීනම් 

ුාස්තුව NDE 

පාරහසුබම මත 50% 

හර කිරීනම් ී නහෝ ංකර 

කිරීනම් ී,  ශ්රී ලුබා 

වපි ේ  25,000/-  බත 

වඩා අඩුවන මාසිබ 

සාමානය නෂෂ  

 

- ශ්රී ලුබා වපි ේ  

2,500/- බ අවම 

නෂෂ ක් 

පාරවත්වානුන  ානම් 

ුාස්තුව  

 

- ංකු ග බවුන්තරන න් 

ංකහකරව බරන 

ංකු ග ුකරනුදෙ 

(අර කුේ මාවව) වාර 

සුඛයාව 25 

ඉක්මවන විත,  ශ්රී 

ලුබා වපි ේ  

- නිසි පාරක දි සම්පුර්ණ 

බරන ලු වයාපාරාර 

ජුුම ගිදෙමක් 

විවෘත කිරීනම් 

ආබෘතිය පාරත්ර  

 

- ංකු ගව විසින් 

තීරණ  බරන පාරක දි, 

වලුගු වයාපාරාර 

ලි ාපාරදිුචි කිරීනම් 

සහතියබ  සහ 

නවනත් අවධය 

නේඛන 

 

ශ්රී ලුබා වපි ේ 

50,000/- බ 

ආරම් බ තකන්පාරතුව  

 

- ශ්රී ලුබා වපි ේ 

- ජුුම ගිදෙමබ ී, 

මසබත  ශ්රී ලුබා වපි ේ 

25,000/-බ  සිත ශ්රී ලුබා 

වපි ේ 499,999/-බ අතර 

සාමානය ංකර නෂෂ ක් 

පාරවත්වානුන  ාම මහෝ  

 

- ඉතියක  කිරීනම් ගිදෙමබ ී,  

මසබත  ශ්රී ලුබා වපි ේ 

1,000/- සිත ශ්රී ලුබා 

වපි ේ 9,999,999/-බ 

අතර සාමානය නෂෂ ක් 

පාරවත්වානුන  ාම මහෝ 

 

- මසබත  ශ්රි ලුබා වපි ේ 

25,000 /-බ සිත ශ්රී ලුබා 

වපි ේ 9,999,999/-බ 

අතර සාමානය හර 

නෂෂ ක් පාරවත්වානුන 



කින් අඩු නබනර්. 

 

- පාරළ ක වසර තුළ ුාස්තු 

රහිත අන්තර්ජාල 

ංකු ගබරණ  / ජුුම 

ංකු ගබරණ  /  FriMi 

නස්වාව (නමම 

නස්වාවන් වයාපාරාක බ 

ංකු ග බතයුතුවල 

නිරත, තනි පුද්ුල 

ංකු ග ගිදෙම් හිමි, තනි 

පුද්ුල ංකු ග 

ුදෙනුකරබවවන් 

සඳහා පාරමණක් 

ලංාුත හකකිවකර 

ඇත.) 

 

- නබටි පාරණිවුඩ (SMS) 

සුඥපා පාරහසුබම 

 

ුකරනුදෙම  සහන 

- අත්පිත  කුේ 

රැස්කිරීනම් නස්වාව 

 

 

 

2,500/- බ ුකරනුදෙ 

ුාස්තුවක් පාරනවකර 

ලකනේ.   

 

හර කිරීනම් ී නහෝ ංකර 

කිරීනම් ී,  ශ්රී ලුබා 

වපි ේ  25,000/-  බ සිත 

ශ්රී ලුබා වපි ේ  

499,000/-  බ අතර 

මාසිබ අවම නෂෂ   

- ංකු ග බවුන්තරන න් 

ංකහකරව බරන 

ංකු ග ුකරනුදෙ 

(අර කුේ මාවව) වාර 

සුඛයාව 25 

ඉක්මවන විත,  ශ්රී 

ලුබා වපි ේ  

1,000/- බ නස්වා 

ුාස්තුවක් පාරනවකර 

ලකනේ.   

 

පූර්වාසන්න තීවනේ 

‘නස්වා ප්රතියලා ’  තනත් 

විස්තර බරන 

වයාතියනර්බ න්ත 

 තත්ව, ංකු ගනේ 

සාමානය ුාස්තු නහෝ 

අ කිරීම් අුාළ බරුකර 

ලකනේ. 

 

 

25,000/- බ 

අවම මාසිබ 

සාමානය නෂෂ ක් 

පාරවත්වානුන  ාම  

 

- වයාපාරාක බ ජුුම / 

ඉතියක  කිරීනම් 

ගිදෙමක් විවෘත 

කිරීම හරහා ංකු ග 

ුදෙනුකරබව විසින් 

සිේවර් 

සාමාජිබත්ව ක් 

ලංාුකර ඇත.  

ගිදෙනමහි හකසිරවීම 

වත (වයාපාරාර ජුුම 

ගිදෙනම් බතයුතු සහ 

එහි පාරක මාණ න් 

 නාදි )  ංකු ග 

ුණනුකරබව 

නුෝේඩ් සහ 

්ලකටිනම් සාමාජිබ 

තත්ත්ව ත උසස් 

බරකර ලකනේ. 

 ාම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

මගෝල්් සාමාජිකත්වය 

අපාර ංකු ගව සි  

ංකු ග 

ුදෙනුකරබවවන්නේ 

මතු ුවනස් සිහින 

සකංෑ කිරීමත 

පාරහසුබම් සකලීනම් 

වයාපාරාක බ 

බතයුතුවල නිරතව 

සිටින්නන ක. ංකු ග 

ුදෙනුකරබවවන්ත 

ඉදික  මාවනත්  පි මු 

කිරීමත අවධය 

සි ළුම නිවකරදි 

නමවලම් අපාර සතුව 

ඇත්නත ක. 

නස්වා ප්රතියලා  

- නස්ව  උනුසාම 

බකපාරවුදෙ 

නිලනාක න  ගනේ 

නිංඳ නස්වා 

සම්ංන්නතාව 

 

ණ  පාරහසුබම් 

- ආබර්ෂණී  ණ  

පාරහසුබම් පාරකනක්ජ න් 

සහිතව වයාපාරාර 

සඳහා අත්තියබාරම්* 

ංකු ගනේ  සම්මත ණ  

ඇුයුමබත සහ 

අකරමත ණ  සහ 

ංකු ග ගිදෙම් 

ප්රතියපාරත්තියවලත  තත්ව 

 

නුවීම් ප්රතිය්රහණ  

- FriMi නස්වාව,  

ඇමක බන් එක්ස්ප්රස් 

අන්බර්ජාල පිවිසුම් 

නස්වාව (IPG) සහ POS 

නස්වාව හරහා නුවීම් 

ප්රතිය්රහණ පාරහසුබම 

 

-  IPG නස්වාව සඳහා 

සුවිනෂෂ ව්තම් 

අකරපාරාත 

- නස්වා ුාස්තුවක් 

අුාළ බරුකර 

නනාලකනේ. 

 

- පූර්වාසන්න තීවනේ 

‘නස්වා ප්රතියලා ’ 

 තනත් විස්තර 

බරන 

වයාතියනර්බ න්ත 

 තත්ව, ංකු ගනේ 

සාමානය ුාස්තු 

නහෝ අ කිරීම් අුාළ 

බරුකර ලකනේ.  

- ඉහත සඳහන් බළ 

පාරක දි . 

- ජුුම ගිදෙමබ ී, 

මසබත  ශ්රී ලුබා වපි ේ 

50,000/-බ  සිත ශ්රී ලුබා 

වපි ේ 4,999,999/-බ 

අතර සාමානය ංකර 

නෂෂ ක් පාරවත්වානුන 

 ාම මහෝ 

 

- ඉතියක  කිරීනම් ගිණමබ ී, 

ශ්රී ලුබා වපි ේ 10 

මිලි න  සිත ශ්රී ලුබා 

වපි ේ 14,999,999/-බ 

අතර සාමානය  නෂෂ ක් 

පාරවත්වානුන  ාම.  

 

- මසබත  බාරබ  

ප්රාේනන බ  ී,  ශ්රී ලුබා  

වපි ේ  මිලි න  10  සිත  

ශ්රී ලුබා වපි ේ 

19,999,999/-බ අතර  

සාමානය හර නෂෂ ක් 

පාරවත්වානුන  ාම. (මාස 

12 බත වකඩි බාලීමාවක් 

සඳහා වන දි්රුබාලීන 

ණ  හකර, හර නෂෂ 

සඳහා,  ංකු ග අයිරා , 

ආ ාත මූලයබරණ ණ , 

නබටිබාලීන ණ , 

ඇසුවම් ණ  සලබා 



 

ඩිජිතේ ංකු ග සහන 

- සම්ංන්න වීනම් 

ුාස්තුව NDE 

පාරහසුබම මත 75% 

කින් අත්හකරීම 

 

- පාරළ ක වසර තුළ ුාස්තු 

රහිත අන්තර්ජාල 

ංකු ගබරණ  / ජුුම 

ංකු ගබරණ  /  FriMi 

නස්වාව (නමම 

නස්වාවන් වයාපාරාක බ 

ංකු ග බතයුතුවල 

නිරත, තනි පුද්ුල 

ංකු ග ගිදෙම් හිමි, තනි 

පුද්ුල ංකු ග 

ුදෙනුකරබවව සඳහා 

පාරමණක් ලංාුත 

හකකිවකර ඇත.) 

 

- පාරළ ක වසර තුළ නබටි 

පාරණිවුඩ (SMS) සුඥපා 

පාරහසුබම 

 

 

ුදෙනුකර සහන 

- අත්පිත  කුේ 

රැස්කිරීනම් නස්ව  

 

- නෙක්පාරත් තකන්පාරතු 

ංලකර ලකබි  යුතු .) නහෝ  

 

- ශ්රී ලුබා වපි ේ මිලි න 

35 බ ආ ාත සහ / නහෝ 

නිර් ාත නත්රමාසිබ  

නාක තාවක් පාරවත්වානුන 

 ාම  

 

 



ප්රතියලා  නබාමිස්  කුල 

මත අත්හකරීම 

 

- ුාස්තු රහිත ීමා 

රහිත  සන්නම් බළ 

නෙක්පාරත් නපාරාත්  

 

- නස්වා ුාස්තු 

අත්හකරීම 

 

- අවම නෂෂ  හා 

ුදෙනුකර 

 

නවළඳ සහන (රනතහි 

වර්තමානනේ පාරවතියන 

තත්ත්ව  නිසා, මතු 

සඳහන් සහන, නකවත 

ුකකරම් නුන තුව, කිසිදු 

ංකු ග ුදෙනුකරබවව ගත 

අුාළ නනාවන ංව 

සලබන්න.) 

- ප්රතිය්රහණ  මත 

ආ ාත නේඛනම  

රැස්කිරීනම් බිේපාරත් 

(DA) - නබාමිස්  කුල 

0.35% 

 

- ආ ාත ලිපි ණ , 

නුවීම් මත නේඛනම  

රැස්කිරීම (DP) -   

නබාමිස්  කුල  0.25% 

 



ප්රනාන නපාරනේ  වයාපාරාර 

සිදුබරන තකනකත්තන් 

සඳහා වරප්රසාු 

- ණ  (පුද්ුලිබ/නිවාස) 

සහ ලීසිු පාරහසුබම් 

වර්ු මත 

අකර්රාහාත්මබ 

අකරපාරාත  

 

- MOB  පාරහසුබම සඳහා 

සපාර න සම්ංන්න 

වීනම් ුාස්තු මාස 3 ක් 

පුරා  අත්හකරීම 

සහිතව ශ්රී ලුබා 

වපි ේ  25,000/- බත 

වකඩි න ෝුය ීමාවන් 

සඳහා AMEX 

්ලකටිනම් නහෝ  Master 

Card World පුද්ුලිබ  

නෙඩි් බාඩ්පාරත් 

පිළිුන්වකර ලකබීම - 

ණ  ඇුයුමබත 

 තත්ව පාරමණි. 

 

- ගුවන් නතාටුපාරල 

විනේබාුාර පිවිසුම  - 

විනේබාුාර පිවිසුම 

Master Card World 

නෙඩි් බාඩ්පාරතත 

අවබාධ සලසයි.  

 ාවිත කිරීම 



නවකරනවන් ංකු ග 

ුකරනුකරබවනුන් 

අ කිරීමක් සිදුබරකර 

ලකනේ. 

ප්ල ටිනේ සාමාජිකත්වය 

සි ළු ඉඩප්රස්ථාවන්ත 

සක ලන අපාරනේ 

වයාපාරාක බ 

ංකු ගබරණනේ  

්ලකටිනම් 

සාමාජිබත්ව  

වනාහී ංකු ග 

ුදෙනුකරබවනේ 

ජීවන රතාව 

අභිවර්නන  වන 

පාරසුබිමබ සුරක්ිත 

බරමින්, ුතවන 

සෑම නහෝරාවබී ම 

ඔවුන් නවත අනගි 

නස්වාවක් සකපාරයීමත 

සකී පාරකහකී සිටීමකී.   

නස්වා ප්රතියලා  

- නස්ව  උනුසාම 

බකපාරවුදෙ 

නිලනාක න  ගනේ 

නිංඳ නස්වා 

සම්ංන්නතාව 

 

ණ  පාරහසුබම් 

- ආබර්ෂණී  ණ  

පාරහසුබම් පාරකනක්ජ න් 

සහිතව වයාපාරාර 

සඳහා අත්තියබාරම්* 

ංකු ගනේ  සම්මත ණ  

ඇුයුමබත සහ 

අකරමත ණ  සහ 

ංකු ග ගිදෙම් 

ප්රතියපාරත්තියවලත  තත්ව 

 

නුවීම් ප්රතිය්රහණ  

- FriMi නස්වාව,  

ඇමක බන් එක්ස්ප්රස් 

අන්බර්ජාල පිවිසුම් 

නස්වාව (IPG) සහ POS 

නස්වාව හරහා නුවීම් 

ප්රතිය්රහණ පාරහසුබම 

 

- නස්වා ුාස්තුවක් 

අුාළ බරුකර 

නනාලකනේ. 

 

- පූර්වාසන්න තීවනේ 

‘නස්වා ප්රතියලා ’ 

 තනත් විස්තර 

බරන 

NTවයතියනර්බ න්ත 

 තත්ව, ංකු ගනේ 

සාමානය ුාස්තු 

නහෝ අ කිරීම් අුාළ 

බරුකර ලකනේ.  

- ඉහත සඳහන් බළ 

පාරක දි . 

- ජුුම ගිදෙමබ ී, 

මසබත  ශ්රී ලුබා වපි ේ 

මිලි න 5 බත වකඩි 

සාමානය ංකර නෂෂ ක් 

පාරවත්වානුන  ාම මහෝ 

 

- ඉතියක  කිරීනම් ගිදෙමබ ී, 

මසබත  ශ්රී ලුබා වපි ේ 

මිලි න 15 බත වකඩි 

සාමානය නෂෂ ක් 

පාරවත්වානුන  ාම මහෝ  

 

- මසබත  බාරබ  

ප්රාේනන බ  ී,  ශ්රී ලුබා  

වපි ේ  මිලි න  20  බත 

වකඩි  සාමානය හර 

නෂෂ ක් පාරවත්වානුන 

 ාම. (හර නෂෂ  සඳහා,  

ංකු ග අයිරා, ආ ාත 

මූලයබරණ ණ , නබටි 

බාලීන ණ , ඇසුවම් 

ණ  සලබා ංලකර ලකබි  

යුතු . මාස 12 බත වකඩි 

බාලීමාවක් සඳහා වන 

දිගුබාලීන ණ  ංකහකර 



-  IPG නස්වාව සඳහා 

සුවිනෂෂ ව්තම් 

අකරපාරාත 

 

 

ඩිජිතේ ංකු ග සහන 

- සම්ංන්න වීනම් 

ුාස්තුව NDE 

පාරහසුබම මත 100% 

කින් අත්හකරීම 

 

 

- පාරළ ක වසර තුළ ුාස්තු 

රහිත අන්තර්ජාල 

ංකු ගබරණ  / ජුුම 

ංකු ගබරණ  /  FriMi 

නස්වාව (නමම 

නස්වාවන් වයාපාරාක බ 

ංකු ග බතයුතුවල 

නිරත, තනි පුද්ුල 

ංකු ග ගිදෙම් හිමි, තනි 

පුද්ුල ංකු ග 

ුදෙනුකරබවව සඳහා 

පාරමණක් ලංාුත 

හකකිවකර ඇත.) 

 

- පාරළ ක වසර තුළ නබටි 

පාරණිවුඩ (SMS) 

පාරහසුබම 

 

ුදෙනුකර සහන 

බරකර ලකනේ.) නහෝ  

 

- ශ්රී ලුබා වපි ේ මිලි න 

65 බ ආ ාත සහ / නහෝ 

නිර් ාත නත්රමාසිබ  

නාක තාවක් පාරවත්වානුන 

 ාම  

 

 



- අත්පිත  කුේ 

රැස්කිරීනම් නස්ව  

 

- නෙක්පාරත් තකන්පාරතු 

ප්රතියලා  නබාමිස්  කුල 

මත අත්හකරීම 

 

- ුාස්තු රහිත ීමා 

රහිත  සන්නම් බළ 

නෙක්පාරත් නපාරාත්  

 

- නස්වා ුාස්තු 

අත්හකරීම -අවම 

නෂෂ  හා ුදෙනුකර 

 

නවළඳ සහන (රනතහි 

වර්තමානනේ පාරවතියන 

තත්ත්ව  නිසා, මතු 

සඳහන් සහන, නකවත 

ුකකරම් නුන තුව, කිසිදු 

ංකු ග ුදෙනුකරබවව ගත 

අුාළ නනාවන ංව 

සලබන්න.) 

 

- ප්රතිය්රහණ  මත 

ආ ාත නේඛනම  

රැස්කිරීනම් බිේපාරත් 

(DA) - නබාමිස්  කුල 

0.30% 

 

- ආ ාත ලිපි ණ , 



නුවීම් මත නේඛනම  

රැස්කිරීම (DP) -   

නබාමිස්  කුල  0.175% 

 

- TT සහ OTT මත 

නුවීම් සඳහා   10% බ 

ව්තම. (නබාමිස් 

 කුේවල ී,  0.15% බ 

ව්තම් අකරපාරාත ක් 

අුාළ බරුකර ලකනේ.) 

 

 

ප්රනාන නපාරනේ  වයාපාරාර 

සිදුබරන තකනකත්තන් 

සඳහා වරප්රසාු 

- තකන්පාරතු (විනද්ධ 

වයවහාර  කුේ, 

ස්ථාවර තකන්පාරතු සහ 

විනෂෂ ඉතියක කිරීම් 

ඇතුළුව) ණ  

(පුද්ුලිබ/නිවාස) සහ 

ලීසිු පාරහසුබම් වර්ු 

මත අකර්රාහාත්මබ 

අකරපාරාත 

 

 

- MOB  පාරහසුබම සඳහා 

සපාර න සම්ංන්න 

වීනම් ුාස්තු මාස 3 ක් 

පුරා  අත්හකරීම 

සහිතව ශ්රී ලුබා 



වපි ේ  25,000/- බත 

වකඩි න ෝුය ීමාවන් 

සඳහා AMEX 

එක්ස්්නලෝර නහෝ 

Amex ්ලකටිනම් නහෝ  

Master Card World 

පුද්ුලිබ  නෙඩි් 

බාඩ්පාරත් පිළිුන්වකර 

ලකබීම - ණ  

ඇුයුමබත  තත්ව 

පාරමණි. 

 

*එක්ස්්නලෝර සඳහා 

අත්හකරීම් සපාර කර 

නනාලකනේ. 

 

- වි ුම් බරන පාරක මාව 

පාරුනම් බරනුන 

නබෝපාරනර්් බාඩ්පාරත්, 

ඉන්නන බාඩ්පාරත්, සුළු 

 කුේ බාඩ්පාරත් සහ 

ඒබීී සඳහා  

අකර්රාහාත්මබ 

අකරපාරාත 

 

- ගුවන් නතාටුපාරල 

විනේබාුාර පිවිසුම  - 

විනේබාුාර පිවිසුම 

Master Card World  නහෝ 

Amex ්ලකටිනම් / 

එක්ස්්නලෝර බාඩ්පාරත් 



සඳහා  ප්ර කඛතා  

අවසර පාරත්ර ක් 

පික නමකර ලකනේ. 

 ාවිත කිරීම 

නවකරනවන් ංකු ග 

ුකරනුකරබවනුන් 

අ කිරීමක් සිදුබරකර 

ලකනේ.  

 

 

අු ුවනස් වයාපාරාක බ නලෝබ  විසින් වයාපාරාර නපාරළ ුකස්වීනම් ී, නන්ෂන්ස්  ට්රස්් ංෑන්ක් පීඑේී ශ්රී ලුබාව තුළ ඉහළම නපාරනේ වයාපාරාක බ ආ තන 

15 තුළ ලකයිස්තුුත නේ.  “මහජනතාවනේ සහ වයාපාරාක බ ප්රජානේ ඉලක්බ සහ අභිලාෂ න් තියරසාර මාවතක් ඔස්නස්  සාක්ෂාත් බරුකනීම 

පිණිස මූලය නස්වා සහ නතාරතුව සකපාරයීම මඟින් මහජනතාවත සහ වයාපාරාක බ ප්රජාවත සහා  වීනම් ුකක්මත අකරුත නවමින්” අපාර ංකු ගව 

ංකු ගබරණ  සහ මූලයම  නනවෝත්පාරාුබ හදුන්වාීම් සහ නස්වාවන් සකපාරයීනම් අනගි වනී  පාරක ශ්රම  තුළ අනන්බවින ංකු ග ුදෙනුකරබවවන් 

නමන්ම  වානිජ සහ සමා තනිබ අුධ සඳහා පුළුේ පාරරාස ක් ුක්වා වයා්ත වන  නස්වාවක් ඉටුබරමින් සිටියි.  ඩිජිතේ ංකු ගබරණ 

තාක්ෂණනේ නපාරර කනේ රැනුමින් ඩිජිතේ වධන න් ංලවන්තබරණ  නබනරහි සවිමත් නලස ඉලක්බ බරුනිමින්, වකඩි පාරක  ුණනක් 

ංකු ගබරණ බතයුතුවල නිරතවීම, දින 365 ංකු ග බතයුතු සිදුකිරීම සහ ශ්රී ලුබාව තුළ පාරළ ක ඩිජිතේ ංකු ගබරණ අත්ුකකීම වන FriMri 

තාක්ෂණ ත පිවිීම වකනි  ංකු ග ුකරනුකරබව නක්න්රබරුත් නංානහෝම ක් නනවෝත්පාරාුබ ක්නෂ්ත්ර න්හී නි  කවා ංවත පාරත්වී තියනේ. ප්රීමි ම 

වටිනාබම සහ නස්වාව සපාර මින් සි  ංකු ග ුකරනුකරබවවන්ත අනර්ඝ තියළිණ සහ පාරහසුබම් සහ අවස්ථාවන් උුාබර නුමින් සිටියි. තව 

ු,නන්ෂන්ස් ට්රස්් ංෑන්ක් පීඑේී වනාහී ශ්රී ලුබාව තුළ ඇමක බන් එක්ස්ප්රස් බාඩ්පාරත නි ගත් බරන්නා සහ එහි අයිතිය  අත්පාරත් බරනුන සිටින 

ංකු ගව ංවත පාරත්වී ඇත. ධාඛා බාර් ාල 96 ක් රත පුරා ක්රි ාත්මබ බරකර ලංන අපාර ංකු ගවත, ස්ථාන127 ක් ආවරණ  බරමින් ස්ව ු්රී  

නතලර්  න්ත්ර ජාල  ක් සතුවන අතර,   කුේ තකන්පාරතු සහ ආපාරසු ුකනීනම්  න්ත්ර 48 ක් සහ ලුබා න් නන් ජාල  මත ස්ව ු්රී  නතලර්  න්ත්ර 

3,700 ක් පාරවත්වානුන  කර ලකනේ. 

මවළුම  - 2022 ජනවාරි. 


