
  

 

ENGLISH TRANSLATION 

සීමාසහිත ෆාසට් රුපී පුද්ගලික සමාගමමහි ම ෞද්ගලික ප්රති ත්තතිය 

 

වෙබ් අඩවි Fastrupee.lk /sl සහ Fastrupee.lk/en වෙයින් ෙතු වෙබ් අඩබි යනුවෙන් හඳුන්ෙනු ලබන, 

භාවිත කරන්නන් (වෙයින් ෙතු පුද්ගලිකෙ භාවිත කරන්නා සහ සාමූහිකෙ භාවිත කරන්නන් යනුවෙන් 

හඳුන්ෙනු ලබන) අෙශ්ය කාර්මික සම්පත් සැපයීවෙන් එවසේ, දත්ත සේවේච්ඡාවෙන් සම්ූර්මණ කිරීෙට ප්රථෙ 

භාවිත කරන්නන්ට වෙෙ වපෞද්ගලික ප්රතිපත්තියට සහ අවනකුත් භාවිත කරන දත්ත ෙලට අදාළ වතාරතුරු 

ෙලට ඇතුලත් විය හැකිය. 

 

වෙෙ වපෞද්ගලික ප්රතිපත්තිය අදාළ ෙන්වන් ෆාසේ  රුපී පුද්ගලික සොගෙ (වෙයින් ෙතු හඳුන්ෙනු ලබන්වන් 

ෆාසේ රුපී යනුවෙනි). වෙෙ වපෞද්ගලික ප්රතිපත්තිය අදාළ ෙන්වන් ෆාසේ  රුපී පුද්ගලික සොගෙ (වෙයින් 

ෙතු හඳුන්ෙනු ලබන ෆාසේ රුපී යනුවෙනි). ණය අයදුම්පත් (වසේොෙන්ට) සීො වනාවී එහි අදාළ වසේොෙන් 

සහ ක්රියාකාරකම් ක්රියාදාෙයන් ඇතුළුෙ එහි යම්කිසි වෙබ් අඩවි භාවිත කරන්නන් ොර්මගවයන් අදාළ වෙෙ 

වපෞද්ගලික ප්රතිපත්තිය වෙතැන් සිට විධිෙත් පදනෙක් ෙත ක්රියාකාරී යාෙත්කාලීනවීම් සඳහා විවින් විට  

විෙර්මශ්ණය කිරීෙට භාවිත කරන්නන්ට උපවදසේ වදනු ලැවබ්. 

පරීශීලනය කරන්නන් පරීශීලනය කරන්නන් වේ දත්ත වෙබ් අඩවි භාවිතයට කැෙති බෙ හඟෙන නිසා වෙෙ 

වෙබ් අඩවි භාවිත කිරීෙ වපෞද්ගලික ප්රතිපත්තිය සැලකිල්වලන් කියෙන වලස පරිශීලකයන්ට උපවදසේ 

වදනු ලැවබ්. 

1. සාොනය නීති 

 

a.   වකාන්රාත්තු ණය ඇතුළුෙ ෆාසේ් රුපී වසේොෙන් භාවිත කිරීෙට උත්සහ ගන්නා වහෝ භාවිත 

කරන වේලාවේදී එෙැනි භාවිත කරන දත්ත රඳො ගන්නා සේොභාවික පුද්ගලවයකුවගන් ෆාසේ් 

රුපී භාවිත කරන සියළුෙ දත්ත ලබා ගැනීෙ සම්බන්ධවයන් වෙෙ පුද්ගලික ප්රතිපත්තිය බැඳී 

සිටී.   

b. වෙෙ වපෞද්ගලික ප්රතිපත්තිය පරිදිෙ ශ්රී ලංක නීති සහ වරගුලාසි ෙලට අදාල වීවෙන් 

පරිශීලකයන්වේ දත්ත මුලින් ලබා දුන් ආදර්මශ් එකතු කිරීෙ, සැකසීෙ, ගබඩා කිරීෙ සහ යැවීෙ 

සඳහා කැෙැත්ත දීෙට සහ වෙබ් අඩවි භාවිත කිරීෙ ොර්මගවයන් වෙෙ පුද්ගලික ප්රතිපත්තිය 

පරිශීලකයා පිළිගනී. 

c. ෆාසේ් රුපී විසින් එෙැනි වතාරතුරු එකතු කිරීෙ පරිශීලනය, ගබඩා කිරීෙ, සැකසීෙ, වහළිදරේ 

කිරීෙ, ආරක්ශ්ාෙ සහ අෙසේථානුකූල විනාශ් කිරීෙට සම්බන්ධෙ පරිශීලක දත්ත ෙල 

පුද්ගලිකත්ෙයට පරිශීලක අයිතිය දැන්වීෙ සඳහා වෙෙ වපෞද්ගලික ප්රතිපත්තිවයහි අරමුණ වේ.   

  

2. පරිශීලක දත්ත 

 

a. මූලාශ්ර කිහිපයක් ෙගින් කරනු ලබන පරිශීලක දත්ත එකතු කිරීෙ 

I. වෙබ් අඩවි ලියාපදිංචි කිරීවම් ක්රෙය ෙගින් 

II. ොර්මගගත ණය අයදුම්පත් වපෝරෙය සම්ූර්මණ කිරීෙ ෙත 

III. ෆාසේ් රුපී වසේෙකයින් සෙඟ සන්නිවේදන ොර්මගය ෙගින් 

IV. ණය ොර්මථා සහ දත්ත ොර්මගය ෙගින් 

V. වෙබ් අඩවිය තුළින් ගෙන් කිරීවම් ොර්මගය ෙඟින් 

VI. වොබයිල් ඇප් ොර්මගවයන් ණය අයදුම්පරය සම්ූර්මණ කිරීෙ ෙත 



  

 

ENGLISH TRANSLATION 

 

b. පරිශීලක දත්ත පුද්ගලික සහ පුද්ගලික වනාෙන වතාරතුරු වදවකහිෙ 

I. සෘජුෙෙ සහතික ෙශ්වයන් දැනගන්නා සහ වහේතු සහගතෙ පරිශීලකයාවේ අනනයතාෙය ෙගින් 

පුද්ගලික වතාරතුරු වහෝ වෙනත් වතාරතුරු සහතික කරගැනීෙ වහෝ අවනකුත් වතාරතුරු 

සෙඟ එක් කල විට සෘජුෙෙ සහ සහතික වලස පුද්ගලවයකු හඳුනාගැනීෙ, නාෙවයන් සේී/ 

පුරුෂ භාෙවයන්, උපන් දිනවයන්, ලිපිනවයන්, දුරකථන ජංගෙ දුරකථන අංකය, විදුත් තැපෑල 

අනනයතා තහවුරු කිරීෙ ආදිය. එයට පහත වතාරතුරු ද ඇතුළත් වේ. 

 

1.     සෘජුෙෙ සහතික ෙශ්වයන් දැනගන්නා සහ වහේතු සහගතෙ පරිශීලකයාවේ 

අනනයතාෙය ෙගින්  පුද්ගලික වතාරතුරු වහෝ වෙනත් වතාරතුරු සහතික කරගැනීෙ 

වහෝ අවනකුත් වතාරතුරු සෙඟ එක් කල විට සෘජුෙෙ සහ සහතික වලස පුද්ගලවයකු 

හඳුනාගැනීෙ, නාෙවයන් සේී/ පුරුෂ භාෙවයන්, උපන් දිනවයන්, ලිපිනවයන්, 

දුරකථන ජංගෙ දුරකථන අංකය, විදුත් තැපෑල අනනයතා තහවුරු කිරීෙ ආදිය. එයට 

පහත වතාරතුරු ද ඇතුළත් වේ. 

2. වෙබ් අඩවියට වසේන්දු වීෙ සඳහා භාවිත කරන වඩසේක්වටාප්, ලැප්වටාප් වහෝ ජංගෙ 

උපකරණ ෙැනි භාවිත කරන්නාවේ සේථානයන් 

3. වෙබ් අඩවිෙල පරීක්ශ්ා කළ පි ටු සහ එහි ප්රතිඵල බලා ගැනීෙට වෙබ් අඩවිෙලට වසේන්දු 

වීවම්දී භාවිත කරන්නන්වේ සංචලන පළපුරුද්ද   

 

II. පුද්ගලික වනාෙන වතාරතුරු යනු භාවිත කරන්නා පුද්ගලිකෙ හඳුනා ගත වනාහැකි සහ 

විශ්ේවල්ෂක සහ සේිතික සහ විශ්ේවල්ෂණාත්ෙක දත්ත ඇතුළත් ෙන වතාරතුරු සහ නිර්මනාික 

සහ ගැඹුරු ොර්මථා 

III. පරිශීලකයා විටින් විට පුද්ගලික වතාරතුරු යාෙත්කාලීන කිරීෙට ඉල්ලා සිටිය හැක. අෙශ්ය 

පුද්ගලික වතාරතුරු සැපයීෙට පරිශීලකයාට වනාහැකි විය හැක. ෆාසේ් රුපී හට පරිශීලකයා 
විසින් ඉල්ලන නිශ්ේපාදන සහ වසේොෙන් සහ පිරිනෙන දෑ ෙල ෙෑත කාලින වදය සැපයීෙට 

වනාහැකි ෙනු ඇත. පරිශීලකයා හට ෆාසේ් රුපී අෙසේථාෙන්ට, උසසේවීම් වහෝ අවනකුත් කාර්මය 

ෙලට සහභාගි වීෙට වනාහැකි ෙනු ඇත. 

IV. පරිශීලකයාවේ උපකරණ වහෝ අන්තර්මජාලය බ්රේසර්ම කිරීෙ ෙත රඳා පෙතිින් පරිශීලකයා 

වෙබ් අඩවියට වසේන්දු වීෙ හා විදුත් ොර්මගවයන් ෆාසේ්  රුපී සන්නිවේදනය කරන විට ෆාසේ් 

රුපී කුකීසේ වෙබ් සංඥා සහ කුඩා දත්ත පරීක්ශ්ා කිරීවම් වගානු වහෝ සොන තාක්ශ්ණයන් 

පරිශීලකයාවේ ොර්මථා හඳුනාගැනීෙ සඳහා භාවිත කරන්නාවේ කැෙැත්වත් සහ පරිශීලකයාවේ 

අභිප්රාය අනුෙ ළඟා ෙන්වන් ය. 

V. සැපයූ වතාරතුරු ෙල යාෙත්කාලීන බෙ තබා ගැනීෙ පිණිස සහ ෙැරදි ෙඟහැරීෙ සහ යම්කිසි 

වතාරතුරු වෙනසේ වීෙක් දැන්වීෙ සඳහා ෆාසේ් රුපී වෙත දැන්වීෙට පරිශීලකයාට යුතුකෙක් 

ඇත. 

VI. පරිශීලකයා අපවේ වෙබ් අඩවිය වහෝ වසේොෙන් අවනක් පුද්ගලයාවේ සේථානවේ භාවිත 

කරන්වන් නම් පවුලක වෙන් ිරයන් සහ වසේෙකයන් වෙන්, පරිශීලකයා ඔවුන්වේ පුද්ගලික 

වතාරතුරු සෙඟ ෆාසේ් රුපී වෙත සැපයීෙට ඔහුට අෙසර දී ඇති බෙ සහතික කර දැනගත 

යුතුවේ. වෙෙ පුද්ගලික ප්රතිපත්තිවයහි එකී පුද්ගලයන් දන්ො ඇති සහ පුද්ගලික වතාරතුරු 

හිිකරුවගන් නියිත අෙසරයක් ලබා එය සේෙයංෙ වෙෙ ආකාරවයන් වෙබ් අඩවිය භාවිතා 

කිරීෙට සිතා ගත යුතුය. වෙෙ ආකාරවයන් වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීවෙන් සේෙයංෙ සිතන්වන් 

භාවිතකරු නියිත අෙසරය හිිකරුවගන් ලබාවගන ඇති බෙත්, වෙෙ පුද්ගලික ප්රතිපත්තිවේ 

එකී පුද්ගලයන් පුද්ගලික වතාරතුරු සපයා ඇති බෙත්ය. පරිශීලකයා වෙයින් නිවයෝජනය 



  

 

ENGLISH TRANSLATION 

කරන්වන් සහ ෙගකීම් දරන්වන් සියළුෙ පවුවල උදවිය, ිරයන් සහ වසේෙකයන් ඔවුන්වේ 

පුද්ගලික වතාරතුරු පරිශීලකයා විසින් ෆාසේ් රුපී වෙත සපයා ඇති සහ භාවිතා කිරීෙට සහ 

සැකසීෙට, ගබඩා කිරීෙට සහ ඔවුන්වේ වතාරතුරු වහළිදරේ කිරීෙට වෙෙ ප්රතිපත්තියට සහ 

සියළුෙ අදාළ රීතීන්ට අනුෙ භාවිත කිරීෙට එකඟෙ ඇති බෙයි. 

VII. ඇතුලත්කිරීම් නිර්මොණය කරන විට ගන්නා ක්රියාොර්මග අෙසන් කරන විට සංසේකරණය කිරීෙ 

සහ ඇප් එක වෙතට ොධය උඩුගත කිරීෙ ඇප් වෙතට ඒකාබද්ධෙ ඇති ඔබවේ සහජ ක්රියා ෙැනි 

ඔබ ඇප් එක වෙතට ප්රවේශ් ෙන විට අපවේ වසේොෙල නිරායාසවයන්ෙ එකතු වේ. ඔබවේ 

ොධය ඇප් එකට උඩුගත කිරීෙ සඳහා කැෙරාෙ වහෝ වෆාවටෝවරෝල් උපකරණය ළඟා වීෙට 

අපහට ඉල්ුම්කිරීෙට සිදු වේ. වෙෙ ආකාරවයන් උඩුගත කල යම්කිසි ොධයයක් අපවේ 

වසේොෙන් ෙත එකතු කර ගබඩා කරයි. ඔබ අප ප්රවේශ්ය වහෝ අෙසරය වෙනසේ කිරීෙට කැෙති 

නම් ඔබට එය ඔබවේ උපකරණවේ වයදුම් ොර්මගවයන් කළ හැකිය.   

VIII. සේථානය පදනම් කරගත් වසේොෙන් සැපයීෙට ඔබවේ ඇප් එක භාවිතා කරන විට වහෝ 

නිරතුරුෙෙ වහෝ ඔබවේ ජංගෙ උපකරණවයන් පදනම් වූ වතාරතුරු සහ ොර්මග සේථානය සඳහා 

අෙසරය වහෝ ප්රවෙශ්ය සඳහා අපට ඉල්ුම් කිරීෙට හැකිය. ඔබට අපවේ ප්රවේශ්ය වහෝ අෙසරය 

වෙනසේ කිරීෙට අෙශ්ය නම් ඔබට එය ඔබවේ උපකරණවයන් කරගත හැකිය. 

 

IX. පිහි ටුොගත් වයදුම්ෙල ලැයිසේතුෙක් ඇතුළුෙ ඔබවේ ජංගෙ උපකරණය ෙතක් කිරීෙ සහ 

අවනකුත් ලක්ෂණයන් ඔබවේ ජංගෙ උපකරණවයන් සෙහර ලක්ෂණයන්ට අෙසරදීෙ හා 

ප්රවේශ්වීෙට අපට ඉල්ලා සිටිය හැකිය. ඔබ අපවේ ප්රවේශ්ය වහෝ අෙසරය වෙනසේ කිරීෙට 

කැෙති නම් එය ඔබවේ උපකරණවේ වයදවුම් ෙගින් කරගත හැකිය. 

 

X. ඔබවේ ජංගෙ උපකරණවේ හඳුනා ගැනීවම් අංකය, ෙර්මගය සහ නිෂේපාදකයා, ඔබවේ 

වෙවහයුම් පද්ධතිවේ අනුොදය, දුරකථන අංකය, රට, සේථානය, සහ අවනකුත් දත්ත ඔබ 

සැපයුෙ සඳහා  වතෝරාගත්  ආදී උපකරණ වතාරතුරු. 

 

XI. ඔබවේ ගිණුෙ වහෝ වයදුෙ සම්බන්ධෙ දැනුම්දීම් යැවීෙට ඉල්ලීෙට අපට හැකිය.  වම් ආකාරවේ 

සන්නිවේදන ලැබීවෙන් වෙන්වීෙට ඔබ කැෙති නම් ඔබ එය ඔබවේ උපකරණ වයදුම් 

ොර්මගවයන් ක්රියා විරහිත කල හැක. 

 

XII. තරඟ ෙලට ඇතුලත්වීවම්දී සහ පිටතට වදනවිට සහ සමීක්ෂණයන්ට පිළිතුරු  සැපයීවම්දී ඔබට 

පුද්ගලික සහ අවනකුත් වතාරතුරු. 

 

3.  රිශීලකයාමේ කැමැත්තත සහ මතාරතුරු භාවිතා කිරීම 

a. පරිශීලකයාවේ කැෙැත්ත වසේො ලබා ගැනීෙ සඳහා ූර්මෙ අෙශ්යතාෙයකි.  භාවිතා කරන්නාට 

අෙශ්ය කරන යම්කිසි පුද්ගලික වතාරතුරු  ෆාසේ රුපී වෙත වනාසැපයීෙට භාවිතා කරු  වතෝරා 

ගනීනම් යම්කිසි වසේොෙක පෙත්ො ගැනීෙ වහෝ භාවිතකරුවේ ඉල්ලා සිටීෙ ප්රතික්වෂේප කිරීවෙන් 

අයිතිය ෆාසේ රුපි 

b. සියළුෙ නීතයානුකූල ෙගකීම් නිරාකරණය වූ පසු පරිශීලකයා හට යම් කිසි පුද්ගලික වතාරතුරක් 

එකතු කිරිෙ, සැකසීෙ සහ/වහෝ ගබඩා කිරිවම් කැෙැත්ත ඉෙත් කරගත හැකිය. 



  

 

ENGLISH TRANSLATION 

c. පරිශීලකයා සුෙට කාර්මයශීලී සහ පළපුරුදු වසේෙයක් සැපයීෙ සඳහා පරිශීලකයාට අෙසර දීෙ 

පිළිබඳෙ නිෙැරදි වතාරතුරු ලබා දීෙට විවශ්ේෂවයන්ෙ අපහට පරිශීලකයා පිළිබඳෙ වතාරතුරු එකතු 

කිරීෙ ඇප් වයදුෙ හරහා කල හැකිය.    

 

I. ෙඩා පුද්ගලිකකරණය කළ ඇප් වයදුෙට අනාගතවේ පිහිටීෙ සඳහා පරිවභෝජකයා පිළිබඳ 

පුද්ගලික විග්රහයක් ඇතිකිරීෙ.    

II. ඇප් වයදුෙ සෙඟ ඔබවේ අත්දැකීම් දියුණු කර ගැනීවම් භාවිතා කිරීම් සහ ොර්මගයන් 

අධීක්ශ්ණය සහ විශ්ේවල්ෂණය.  

III. ඇප් වයදුවෙහී පරිශ්රයට ඔබවේ යාෙත්කාලීන වීම් දැනුම්ෙත් කරන්න .   

IV. පරිශීලකයාවේ ඇප් වයදුෙ භාවිතය පිළිබඳ පරිශීලකයා ඉල්ලා සිටීෙ ප්රතිචාර දැක්වීෙ සහ 

ඇෙතුම් සම්බන්ධතාෙය 

V. අපවේ වෙබ් අඩවිය සහ නිශ්ේපාදන දියුණු කිරීෙ. 

VI. අපවේ නෙ නිශ්ේපාදන පිළිබඳ ෙැඩි දියුණු කිරීවම් විදුත් තැපැල් කාලානුරූපෙ එවිය හැකිය. 

පරිශීලක විසින් සපයන ලද විදුත් තැපැල් ලිපිනය භාවිතා කරි පරිශීලකයා හට ෙැදගත් 

දෑ වසායාගත හැකිබෙ අප සිතමු වහෝ අවනකුත් වතාරතුරු පිළිබඳ විවශ්ේෂ පිරිනැමීම් නෙ 

නිශ්ේපාදන පිළිබඳ ෙැඩි දියුණු කිරීවම් විදුත් තැපැල් අපහට කාලානුරූපෙ එවිය හැකිය.    

4. රිශීලකයාමේ දත්තත සැකසීම. 

a. ඉදිරියට කරවගන යන වදයට සීොෙක් වනාෙැතිෙ පහත සඳහන් වතාරතුරු සඳහා අවනකුත් අය 

අතර ෆාසේ් රුපි විසින් පරිශීලකයාවේ වතාරතුරු සැකසිය හැකිය. 

I. පරිශීලකයාවේ අනනයතාෙය තහවුරු කරගැනීෙ. 

II. වෙබ් අඩවි ෙගින් පිරිනෙන වසේො නියෙයන් කළෙනාකරණය කරගැනීෙ. එනම්, ණය 

ඉල්ුම්පත් සකසේ කිරීෙ හා අවනකුත් අය අතර ණය දීවම් තීරණය ප්රදානය කිරීෙ. 

III. බාහිර සපයන්නන් සහ කාර්මයංශ් ොර්මථා ෙගින් බාහිර ණය පිළිබඳෙ ණය භාවිතා කරන්නන් 

ඇගයීෙ. 

IV. පරිශීලකයාෙ සම්බන්ධ කරගැනීෙ. 

V. ණය කටයුතු ොරු කිරීෙ 

VI. වගවීෙට තිවබන ණය කලෙනාකරණය කිරීෙ සහ ලබාගැනීෙ 

VII. ලබාදුන් ණය පිළිබඳෙ වතාරතුරු යාෙත්කාලීන කිරීෙ 

VIII. පරිශීලකයාවේ පාරිවභෝගික අත්දැකීෙ ඉහළ දැමීෙ සහ පාරිවභෝගිකයාවේ ෙැඩි කැෙැත්ත 

සහ අෙශ්යතා අනුෙ නිශ්ේපාදන සකසේ කිරීෙට තීරණය කිරීෙ සහ සංෙර්මධනය හා ෙැඩි දියුණු 

කිරීෙ.   

IX. නිශ්ේපාදන සහ වසේොෙන් ෙත ොණිජ සන්නිවේදන යැවීෙ. 

X. සංඛ්යාත්ෙක විශ්ේවල්ෂණ සහ ොණිජ පර්මවේශ්ණ ෙගින් වසේොවේ අන්තර්මගතයන් සහ 

වසේොෙ ෙැඩි දියුණු කිරීෙ. 

XI. යම් ආරක්ශ්ාෙ, වපාදු වසේෙය සහ නනතික අෙශ්යතාෙය සහ සැකසුම් ෙගින් බැඳි සිටීෙ. 

XII. සංඛ්යාත්ෙක, විශ්ේවල්ෂණාත්ෙක සහ පර්මවේශ්ණ අරමුණු සඳහා වතාරතුරු සැකසීෙ. 

XIII. ණය අයදුම්පවතහි  ප්රකාශිතෙ සපයා ඇති වෙනත් අරමුණු සහ/වහෝ සාොනය ෙගන්ති තුළ 

සහ වකාන්වද්සි වෙන්ෙ වපාවරාන්දු සටහන/ එළිදරේ කිරීවම් ප්රකාශ්ය   

XIV. වපර ප්රකාශිත සහ තීරණය කල විවශ්ේෂිත සහ නීතයානුකූල අරමුණු වහෝ පුද්ගලික 

වතාරතුරු ෙල පසු එකතු කිරීෙක් වහේතු සහගත සහ ප්රාවයෝගික වලස හැකි ඉක්ෙනින් 
ප්රකාශ් කිරීෙ 



  

 

ENGLISH TRANSLATION 

b. සංඛ්යාත්ෙක විශ්ේවල්ෂණාත්ෙක සහ පර්මවේශ්ණ අරමුණු සඳහා නිර්මනාිකෙ එකතු කළ  ොර්මථාෙන් 

නිර්මොණය කිරීෙ සඳහා පුද්ගල වනාෙන භාවිතකරුවේ වතාරතුරු ෆාසේ් රුපි භාවිතා කරයි.   

c. නීතයානුකූල ෙගකීම් සෙඟ එකඟතා සහතික කිරීෙ පිණිස සහ අළුත් අයදුම්පර වදෙනුෙ ඉදිරිපත් 

කිරීෙ ෙඟහැරීෙ සඳහා ණය අයදුම්පත් භාර වනාගත්විට සැපයූ දත්ත ෆාසේ් රුපි වෙත තබාගැනීෙ 

පරිශීලකයාවේ කැෙැත්ත ෙත සිදුවේ.   

d. තුන්ෙන පාර්මශ්ෙයට දත්ත පරිශීලකයාවේ සැකසීවෙන් වහෝ පිළිගැනීවෙන් ෆාසේ් රුපි පහත 

සඳහන් පාර්මශ්ෙයන්ට සීො වනාවී වෙළඳුන්, වසේො සපයන්නන්, හවුල්කරුෙන් වහෝ වෙනත් විදුලි 

සංවද්ශ් ක්රියාකරෙන්නන් ඉහත කරුණු ෙලින් යම්කිසිෙක් සම්ූර්මණ කිරීෙ සඳහා ඇති පාර්මශ්ෙයන් 

වෙෙ පාර්මශ්ෙයන් එෙැනි වකාන්රාත් අරමුණු සඳහා පෙණක් දත්ත භාවිතකරු හට භාවිත කිරීෙට 

පෙණක් අෙසර දුන් පාර්මශ්ෙයන් වේ. එෙැනි වතාරතුරු භාවිත කිරීෙ සීො කිරීෙට තාක්ශ්ණික 

ආරක්ශ්ාෙක් සහ වහේතු සහගත සැළැසේෙක් යටවත් සීිත දත්ත භාවිත කිරීෙක් සඳහා ප්රවේශ් වීෙට 

වෙෙ පාර්මශ්ෙයන්ට හැකිය. පුද්ගලික ප්රතිපත්තීන් සෙඟ එකඟෙ දත්ත භාවිතකරුෙන් ආරක්ශ්ා 

කිරීෙ සඳහා වෙෙ පාර්මශ්ෙයන්ට ෆාසේ රුපි අෙශ්ය වේ .    

e. ෆාසේ් රුපී සීොෙක් නැතිෙ භාවිතා කරන්නාවේ ප්රකාශිත කැෙැත්ත සහ බලය පැෙරීෙ වනාෙැතිෙ 

කිසිදු තුන්ෙන පාර්මශ්ේෙයක් සෙඟ භාවිතා කරන්නාවේ පුද්ගලික වතාරතුරු ඔවුන්වේ ෙයාපාරික 

අරමුණ සඳහා වබදා වනාගනී. 

 

5.තුන්වන  ාර්ශටවමේ සම්බන්ධතාවය සහ අමනක සමාගම්/සංවිධාන 

a. අවනකුත් වෙබ් අඩවි සම්බන්ධතාෙයන් ( තුන්ෙන පාර්මශ්ේෙවේ සම්බන්ධතාෙයන් එහි 

වපෞද්ගලික ප්රතිපත්තිය තිවබන බෙ  වපනිය හැකි අතර ඒ ෙත ක්ලික් කිරීවෙන් වත්රුම් 

වගන පිලිගත හැක. වෙෙ පුද්ගලික ප්රතිපත්තිය වෙබ් අඩවිවයහි වපවනන තුන්ෙන 

පාර්මශ්ේෙවේ සම්බන්ධතා ෙලට අදාළ වනාවේ. භාවිතකරන්නාවේ අදාළ ෆාසේ් රුපී ෙගකීම් 

දීර්මඝ ෙන්වන් නියිත වෙබ් අඩවිය ෙත පෙණි 

b. වෙෙ වපෞද්ගලික ප්රතිපත්තිය ෆාසේ් රුපී වසේොෙන් ප්රසිද්ධ කරන අවනකුත් සොගම් සහ 

සංවිධාන ෙල දත්ත සැකසුම් ක්රියාෙන් විධිෙත් වනාකරයි. 

6. පුද්ගලික මතාරතුරු මකාටසට කරගැනීම සහ මහළිදරව් කිරීම   

    ෆාසේ් රුපී තුන්ෙන පාර්මශ්ෙයන් සෙඟ ඔබවේ වපෞද්ගලික වතාරතුරු වකාටසේ කරගත හැකිය. එයට 

පහත සඳහන් ඒකකයන්ට සීො වනාවීෙ ඇතුළත් වේ. 

a. එක් පවුලක සාොජිකයන් සහ/වහෝ සම්බන්ධ වූෙන් වෙනුෙට වයාදන අය ඇතුළත් වේ. වෙබ් 

අඩවිවේ ලැයිසේතුගත වසේොෙන් සැපයීෙට සහය වීෙ. අපවේ ප්රතිපත්තීන් පරීක්ශ්ා කිරීෙ සහ නීති 

විවරෝධී ක්රියාෙන් සහ උල්ලංඝනය කිරීම් ෙැලැක්වීෙට උපකාර කිරීෙ සහ ොණිජ සන්නිවේදනය 

ඇතුළත්ෙ වෙබ් අඩවිවය හි භාවිතය ෙත දත්ත විශ්ේවල්ෂණ සැපයීෙ. 

b. නීති උසාවි, රජවේ නිළධාරීන්, නීති පැනවීම් වහෝ උපසි රැසි ෙලට අදාළ අවනකුත් විධිෙත් කිරීම්, 

උසාවි නියෙයන් වහෝ අවනකුත් සැකසුම් වහෝ ශ්රී ලංකා නීතිය යටවත් විධිෙත් කිරීම් වහෝ අෙශ්යතා, 

එෙැනි නීති සහ වරගුලාසි ෙලට අනුගත වීෙට ෆාසේ් රුපී හට අෙශ්ය වූ විට, වහෝ ෆාසේ් රුපී විශ්ේොස 

කරන විට එහි එකෙ අභිලාශ්ය ෙත, වභෞතික හානියක් වහෝ මූලය පාඩුෙක් ෙැලැක්වීෙට අෙශ්ය 

පුද්ගලික වතාරතුරු, වහෝ අපවේ නියෙයන් සහ වකාන්වද්සි උල්ලංඝනය කිරීෙ පරීක්ශ්ා කිරීෙ 

වහෝ සැකසහිත නීති විවරෝධී ක්රියාෙන් ොර්මථා කිරීෙ.   

c. නීතිවයන් අෙසර දී ඇති පරිදි ගිණුම් වතාරතුරු ොර්මථා කිරීෙට ණය කාර්මයාංශ් සහ එකතු කිරීවම් 

නිවයෝජිත ආයතන. 



  

 

ENGLISH TRANSLATION 

d. පාරිවභෝගික වසේො අරමුණු සඳහා පාරිවභෝගික සහාය  

e. නීතිවයන් අෙසර දී ඇති පරිදි වහෝ වකාන්රාත් ෙයාපාරික සම්බන්ධතා බැංකු වහෝ මුලය 

හවුල්කරුෙන් 

f. නීති වදපාර්මතවම්න්තුෙ රජවේ නියෙයන් සහ වරගුලාසි අනුකූලතාෙය සහතික කිරීෙට සහ වද්පළ 

අයිතිොසිකම් හානිෙලට විරුද්ධෙ අපෙ ආරක්ශ්ා කිරීෙ වහෝ ආරක්ශ්ාෙ, වෙබ් අඩවිය බ්පරිශීලනය 

කරන අවනකුත් අය සහ ෙහජනතාෙ, නීතිවයන් අෙශ්ය කරන සහ අෙර දී ඇති පරිදි 

g. ෙංචා ෙලින් ෙැළකීෙ, බිල්පත් එකතු කිරීෙ, අවලවිකරණය, පාරිවභෝගික වසේො සහ තාක්ශ්ණික 

වසේො ෙැනි අපවේ ෙයාපාරික වෙවහයුම් ෙලට ෆාසේ් රුපී උපකාරය සෙඟ සම්බන්ධතා යටවත් 

වසේො සපයන්නන් ඇතිකිරීෙ පිණිස වසේො සපයන්නන්   

h. භාවිත කරන්නාවේ ණය අයදුම්පරය සැකසීෙ සහ සොවලෝචනය කිරීවම් අරමුණ සඳහා අයදුම් 

පවතහි අෙශ්ය කර ඇති අවනකුත් වතාරතුරු සහ (ෆාසේ් රුපී ජංගෙ වයදුෙ භාවිතා කරන 

සිද්ධිවේදී) අයදුම්පත් ලැයිසේතුෙ පිහි ටුවිෙ ණය වගවීවම් ඉතිහාසය ණය වගවීම් මූලය ොර්මථා , මූලය 

දත්ත, ආදායම්, පත්වීම් විසේතර, ජංගෙ දුරකථන භාවිත කළ දත්ත, ජංගෙ දුරකථන අංක (මුහුණු 

හඳුනාගැනීෙ සහ කටහඬ හඳුනා ගැනීෙ) අවනකුත් නජෙිතික දත්ත , ඇඟිලි සළකුණු, ඡායාරූප, 

නෙ ,ෙයස ආදි ඇයවේ/ඔහුවේ පුද්ගලික දත්ත එකතු කිරීෙ ආරක්ශ්ා කිරීෙ සහ සැකසීෙ කළ හැකි 

සෘජුෙ වහෝ හවුල්කරුෙන් ෙගින් කිරීෙට ෆාසේ් රුපී පරිශීලකයන් එකඟ වේ. පරිශීලකයාවගන් 

පුද්ගලික දත්ත ඔහුවේ වහෝ ඇයවේ එකතුවෙන් පරිශීලකයාවේ කැෙැත්ත ෙත වහෝ අවනකුත් 

පුද්ගලික වතාරතුරු පාලනය කරන්නන් ඩයවලාේ සහ ලංකා වබල් වහෝ වෙනත් අෙසර ලත් 

සපයන්වනකුවේ ණයට දීවම් අරමුණ ෙත සන්නිවේදන සොගම් ෙලට සීො වනාවී එකතු කිරීෙට 

භාවිත කරන්නා කැෙති වේ. භාවිත කරන්නාවේ පුද්ගලික දත්ත ජංගෙ අංකය, විදුත් තැපෑල, 

ලිපිනය සහ දුරකථන අංක ණය පරීක්ශ්ා කීරීෙ සහ ණය ලබාගැනීෙ දත්ත විශ්ේවල්ෂණය සහ දත්ත 

සැකසීෙ සඳහා හුෙොරු කරගන්නා අතර එයට පරිශිලකයාවේ ණය ප්රොණය විධිෙත් යාෙත්කාලීන 

කිරීෙක් ඇතුළත් වේ. හවුල්කරුෙන්වේ වසේොෙන් සහ නිෂේපාදන සෘජු අවලවිය සඳහා ආරක්ශ්ා 

කරගත් පුද්ගලික දත්ත පො භාවිතා කල හැකිය.  
 

පුද්ගලික වතාරතුරු සැකසීවම් නියෙයන් සහ වෙනසේ රීතීන් සෙඟ අවනකුත් රටෙල් ෙල සෙහර 

වතෙන පාර්මශ්ෙයන් පිහි ටුො සිටීෙ කරුණාකර සටහන් කරගන්න. වෙෙ පුද්ගලික ප්රතිපත්තියට 

එකඟ වීවෙන් ඔබවේ පුද්ගලික වතාරතුරු වද්ශ්සීො හරහා අවනකුත් රටෙලට යැවිය හැකිබෙ සහ 

ඔබ එෙැනි යැවීම් ෙලට කැෙති බෙ අෙවබෝධ කරගන්න.  

 

  රිශීලකයාමේ පුද්ගලික දත්තත  
 

2012  වපෞද්ගලික දත්ත පනත යටවත් ඔහුවේ/ඇයවේ භාවිතකරුවේ පුද්ගලික දත්ත 

සම්ූර්මණවයන් සැකසීවෙන්  
1. දැන්වීම් දීෙට ඇති අයිතිය 
2. විරුද්ධ වීෙට ඇති අයිතිය  
3. ප්රවේශ්යට ඇති අයිතිය 
4. නිෙැරදි කිරීෙට ඇති අයිතිය 
5. ෙකා දැමීෙට වහෝ අෙහිර කිරීෙට ඇති අයිතිය 
6. හානි කිරීෙට ඇති අයිතිය දරා ගනු ඇත.  
අප ඔබවේ දත්තයන් වබදා ගන්නා ඒකකයන් සෙඟ වෙෙ අයිතීන් ගරු කරනු ඇත. 
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7. කූකීසට සහ මවබ් සංඥා  

 
 

ඇප් විධිෙත් කිරීෙ සහ භාවිත කරන්නාවේ පලපුරුද්ද ෙැඩිකිරීෙ සඳහා උපකාරයක් වලස ඇප් ෙත 

කුකීසේ වෙබ් සංඥා ට්රැකින් පික්සල්සේ සහ අවනකුත් ොර්මග තාක්ෂණයන් අපට වයදිය හැකිය. කුකීසේ 

භාවිතා කරන ආකාරය ෙැඩිදුර වතාරතුරු සඳහා කරුණාකර ඇප් ෙලට වයාදා ඇති අපවේ කූකී 

ප්රතිපත්තියට වයාමුෙන්න. එය වෙෙ වපෞද්ගලික ප්රතිපත්තිය තුලට සංසේථාපනය කර ඇත.  වෙෙ 

ඇප් භාවිත කිරීවෙන් භාවිත කරන්නා අපවේ කූකී ප්රතිපත්තිවයන් බැඳී සිටීෙට එකඟ  වේ. 

 

8. තුන්වැනි  ාර්ශටව මවබ් අඩවි  
 

ඇප් ෙලට තුන්ෙැනි පාර්මශ්ේෙ වෙබ් අඩවි සම්බන්ධතා සහ කැෙැත්ත සහිත ඇප් අඩංගු විය හැකිය. 

දැන්වීම් සහ බාහිර වසේො අපට සම්බන්ධකෙක් නැති වද්ෙල් ඇතුලත්ෙ භාවිත කරන්නා ඇප් එක 

අත්හැරීෙට වෙෙ සම්බන්ධතා භාවිතා කළ විට, වෙෙ තුන්ෙැනි පාර්මශ්ේෙයන්ට යම් වතාරතුරු භාවිත 

කරන්නා සැපයූ විට වෙෙ පුද්ගලික ප්රතිපත්තිවයන් ආෙරණය වනාවේ සහ භාවිත කරන්නාවේ 

වතාරතුරු ෙල ආරක්ෂාෙ සහ වපෞද්ගලිකත්ෙය අපට සහතික කළ වනාහැකිය. කිසියම් තුන්ෙැනි 

පාර්මශ්ේෙයකට යම් වතාරතුරක් ඇතුල්වී සැපයීෙට වපර භාවිත කරන්නා පුද්ගලික ප්රතිපත්තිය සහ 

ප්රාවයෝගික තත්ෙයන් තුනෙන පාර්මශ්ේෙයක ඔබට දැන්විය යුතුය. වෙබ් අඩවිය සඳහා ෙගකිෙ යුතු 

අෙශ්ය පියෙර ගත හැකි, ඔබවේ බුද්ධිවයන් ඔබවේ වතාරතුරු ෙල පුද්ගලිකත්ෙය ආරක්ෂා කිරීෙ 

සඳහා. යම් තුන්ෙැනි පාර්මශ්ේෙයක ආරක්ෂිත ප්රාවයෝගිකතාෙයන් සහ ප්රතිපත්තීන්  සහ 

අන්තර්මගතයන් සහ පුද්ගලිකභාෙය සඳහා අප ෙග  වනාකියි. අවනකුත් අඩවි ඇතුළුෙ වසේොෙන් 

වහෝ ඇප් ඔබවේ ඇප් එවකන් සම්බන්ධ වී ඇති, භාවිත කරන්නා ප්රවේශ්ෙ ක්රියාවේ වයාදො 

ප්රශ්ේණගත වෙබ් අඩවියට අදාළ ප්රතිපත්ති ප්රකාශ්ය බලා ක්රියාත්ෙක විය යුතූය. 

 

9. ව්මශටෂ දැන්ීම් - බාලවයසටකාරයින් 
 

අවුරුදු 18 ට ෙඩා අඩු පුද්ගලික වතාරතුරු සිතා ෙතා වෙනත් ක්රෙයකින් ෆාසේ් රුපී එකතු කිරීෙ, 

භාවිත කිරීෙ, සැකසීෙ  වහෝ සැපයීෙ කිසිදු වලසකින් වනාකරන අතර අවුරුදු 18 ට අඩු පුද්ගලයන් 

ඉලක්ක කර වෙබ් අඩවිය භාවිතා වනාකරයි.  
 

එබැවින් අප භාවිත කරුවගන් ඉල්ලා සිටින්වන් අවුරුදු 18 ට අඩු නම් කරුණාකර අප වෙත 

පුද්ගලික වතාරතුරු කරුණාකර වනා එෙන වලසයි. ( උදා:  ඔබවේ නෙ, ලිපිනය සහ විදුත් 

තැපෑල) භාවිත කරන්නා අවුරුදු  18 ට අඩු නම් කිසි  වලසකින් ෙත් ප්රශ්ේණ වනාකරන්වන් නම් වහෝ 

වෙෙ වෙබ් අඩවිය භාවිත වනාකරන්වන් නම් ඔබට අෙශ්ය කරන්වන් පුද්ගලික  වතාරතුරු  ඉදිරිපත් 

කිරීෙ කරුණාකර ඔබවේ වදෙේපියන් වහෝ භාරකරු ඔබ වෙනුවෙන් එය කිරීෙට ලබා ගන්න. 

 

10. ම ෞද්ගලික මතාරතුරු වල නිරවදයතාවය  
 

භාවිත කරන්නා ෆාසේ් රුපී වෙත සැපයූ පුද්ගලික වතාරතුරු සොවලෝචනය කිරීෙට, වෙනසේ 

කිරීෙට වහෝ ෙැකීෙට අෙශ්ය නම් පහත සපයා  ඇති දත්ත ආරක්ෂක වතාරතුරු නිලධාරියාවේ 

ඇෙතුෙ භාවිතා කර ෙහාෙ ෆාසේ් රුපී අෙතන්න. 



  

 

ENGLISH TRANSLATION 

 

 

 

 

11. පුද්ගලික මතාරතුරු ගබඩා කිරීම 
 

 

ෆාසේ් රුපී වසේොෙන්ට අදාළ සහ ඔබ භාවිත කරුවෙකු තෙදුරටත් අෙශ්ය වනාෙන පරිදි  ඔබවේ 

පුද්ගලික වතාරතුරු ෆාසේ් රුපී තබාගන්නො ඇත.  ෙංචාෙන්  ෙැලකීෙට ආරවුල් විසඳීෙට සහ 

වනාවයකුත් කරදර ඇති කරන ප්රශ්ේණයන් විසඳීෙට අදාළ නීති සහ වරගුලාසි ෙගින් අෙශ්ය කරන 

සහ අෙසර ලැබූ අවනකුත් ක්රියාෙන් කිරීෙට යම් නීති සහ වරගුලාසි අෙශ්යතා සෙඟ අනුකූලවීෙට 

වපෞද්ගලික වතාරතුරු තබා ගැනීෙට ෆාසේ් රුපීට හැකිය. අපවේ වතාරතුරු ප්රතිපත්තීන් යටවත් 

අප පුද්ගලික වතාරතුරු ආරක්ෂිත ආකාරවයන් වයාදෙනු ලබන අතර අදාළ නීති සහ වරගුලසි 

අනුරූපෙ එෙැනි වපෞද්ගලික වතාරතුරු තෙදුරටත් අෙශ්ය වනාෙන සහ අවප් වසේොෙන් සඳහා 

අදාළෙ නැෙැත්වීෙට, වෙනත් ආකාරයකින් අදාළ නීති සහ වරගුලාසි අෙශ්ය වනාවුෙවහාත් වහෝ 

භාවිත කරන්නා විසින් ලිඛිතෙ ඉල්ලා වනාසිටිය වහාත් අප පුද්ගලික වතාරතුරු ආරක්ෂිත වලස 

ඉෙත දෙමු. 

 

12.  ආරක්ෂිතභාවය 
 
ෆාසේ් රුපී ප්රමුඛ්ත්ෙය ෙන්වන් භාවිත කරන්නන්වේ වපෞද්ගලික වතාරතුරු ආරක්ෂකභාෙයයි. 

වෙෙ වපෞද්ගලික වතාරතුරු ෙල සඳහන් වද් හැරුණු විට, ෆාසේ් රුපී භාවිත කරන්නාවේ ප්රකාශිත 

කැෙැත්ත වනාෙැතිෙ භාවිත කරන්නන්වේ පුද්ගලික වතාරතුරු තුන්ෙන පාර්මශ්ේෙයක් වලස 

අනාෙරණය වනාකරයි.  තෙද ෆාසේ් රුපී ොර්මගගත සහ ොර්මගගත වනාෙන පරිදි ආරක්ෂිතෙ සහ  

රහසිගතෙ තබා ගැනීෙට ලැවබන වපෞද්ගලික වතාරතුරු සියල්ල සහතික කර ගැනීෙට අපවේ 

උසසේ ෙෑයෙ සහ සියළුෙ සාධාරණ ක්රෙවේදයන් ෆාසේ් රුපී ගනු ලබයි.  ෆාසේ් රුපී භාවිත 

කරන්නාවේ පුද්ගලික වතාරතුරු තාක්ෂණික සහ පරිපාලන ආරක්ෂිත ක්රෙ විවශ්ේෂයන් භාවිත 

කරින් නැතිවීම් ෙැරදි භාවිතය අනෙසර ප්රවේශ්ය එලිදරේ කිරීෙ සහ වෙනසේ කිරීෙ අෙධානම් 

අඩුකිරීෙ සඳහා ආරක්ෂිත ක්රෙ ගනු ලබයි. ෆාසේ් රුපී කලින් කලට විවිධ ආරක්ෂිත ක්රෙයන් 

සංවශ්ෝධනය කර නෙ තාක්ෂණයක් භාවිතයට ගැනිෙට සිදුවූ විට අෙශ්ය පරිදි  ගිනි පවුර සහ දත්ත 

සංවක්තනය, දත්ත ෙධයසේථාන ෙලට ප්රවේශ් සීො කරින් තාක්ෂණය භාවිතා කළ හැකිය. 

 

13. ජංගම ප්රමව්ශීමට හැකිීම 
 

ෆාසේ් රුපී ජංගෙ උපකරණ භාවිත කර අපවේ වසේොෙන් සෙඟ සම්බන්ධ  වී, ජංගෙ ඇප්  ෙගින් 

වහෝ ජංගෙ වෙබ් අඩවි ෙගින් සම්බන්ධවීෙට පාරිවභෝගිකයාට පිරිනැිය හැකිය. වෙෙ වපෞද්ගලික 

ප්රතිපත්තිවේ ප්රතිපාදනයන් සියළුෙ එෙැනි ජංගෙ ප්රවේශ්යන්ට සහ ජංගෙ උපකරණ භාවිතා කිරීෙට 

අදාළ වේ.    

 

ෆාසේ් රුපී ඔබවේ ජංගෙ උපකරණවයන් එක්තරා ලක්ෂණ ෙලට ප්රවේශ්වීෙට වහෝ අෙසරය ඉල්ලා 

සිටිය හැක. පිහි ටුොගත් ඇප් ලිසේ් එක ඇතුළුෙ භාවිතා කරන්නාවේ ජංගෙ උපකරණ ෙතක් කිරීෙ 

සහ අවනකුත්  ලක්ෂණයන්වගන් ඉල්ලා සිටිය හැක. ඔබ අපවේ ප්රවේශ්ය වහෝ අෙසරය වෙනසේ 

කිරීෙට කැෙති නම් භාවිත කරන්නාට එය උපකරණවේ ඇප් ොර්මගවයන් කළ හැක. 
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14. භාවිත කරන්නාමේ රහසයභාවය  
 

ඔබවේ වපෞද්ගලික වතාරතුරු ෙල පුද්ගලිකත්ෙය තෙදුරටත් ආරක්ෂා කිරීෙට සියළුවිටෙ ඔබවේ 

යම් ගිණුම් විසේතර රහසිගත වලස තබා ගැනීෙට අප අෙොද කරමු.  

 

15. ම ෞද්ගලික ප්රති ත්තතිය යාවත්තකාලීන කිරීම  
 

වෙබ අඩවිය ෙත සැකසූ අනුොදයක් ඇතුළත් කිරීවෙන් විටින් විට වෙෙ පුද්ගලික ප්රතිපත්තිය 

සංවශ්ෝධනය වහෝ යාෙත්කාලීන කිරීෙ ෆාසේ් රුපීට කල හැකිය. අළුත්ෙ වතාරතුරු සඳහා කාලීනෙ 

වපෞද්ගලික ප්රතිපත්තිය සොවලෝචනය කිරීෙට පරිශීලකයාට අෙොද කරමු. ඇතුළත් කල දිනවේ 

සිට  වෙෙ පුද්ගලික ප්රතිපත්තිය වෙනසේවීෙ ෙලට කාර්මයක්ශ්ෙය. ෆාසේ් රුපි යම් සැළකිය යුතු 

වෙනසක් වෙෙ වපෞද්ගලික ප්රතිපත්තියට සිදුකරයි නම් එෙ ොර්මගවේෙ ෆාසේ් රුපි ඔබවේ 

වපෞද්ගලික වතාරතුරු භාවිතා කරයි. ෆාසේ් රුපි වෙෙ වෙනසේකම් වෙබ් අඩවිවයහි ඇතුළත් කරන 

අතර යම්කිසි සාළකිය යුතු වෙනසක් පරිශීලකයා දැනුෙත් කිරීෙ සඳහා ඉහළින්ෙ ෙෑයම් කරනු ඈත. 

අපවේ වසේොෙන් නිරතුරු කිරීවෙන් පරිශීලකයා වෙෙ පුද්ගලික ප්රතිපත්තිවයහි නියෙයන් 

යාෙත්කාලීන කිරීෙට පිළිගනු හා කැෙතිෙනු ඇත. 

 

16. විමසීම් සහ  ැමිණිලි 
 

ඔහුවේ ගිණුෙ වහෝ යම් පුද්ගලික දත්ත ෙැරදි වලස භාවිතා කර වහෝ වෙනසේ කර තිවබ් යැයි 

පරිශීලක විශ්ේොස කරන්වන් නම් වහෝ ඔහුවේ සේෙකීය පුද්ගලික දත්ත වෙනසේ කර ඇති බෙ විශ්ේොස 

කරන්වන් නම් පරිශීලකයා හට විෙසීම් සහ පැිණිලි පහත සඳහන් ඇෙතුම් වතාරතුරු වෙත 

පැිණිලි කල හැකි අතර පරිශීලකයාවේ ඇතම්තුම් වතාරතුරු වයාමු කිරීෙ සඳහා වකටිවයන් 

සාකච්ඡා කල හැක. 

 

පැිණිල්ල හැසුරූ ආකාරය පිළිබඳෙ භාවිත කරන්නා සතුටට පත් වී වනාෙැති නම් වහෝ ඔහුවේ 

ඇයවේ පුද්ගලික වතාරතුරු කඩවීවම් තර්මජනයක් පෙතින බෙට තෙෙ විශ්ේොස කරයි නම් 

පරිශීලකයාට ඔහුවේ පැිණිල්ල ජාතික පුද්ගලිකත්ෙ වකාිසෙ වෙත සෘජුෙ පැිණිලි කල හැකිය.  

 

17. ඇමතුම්  
 

පරිශීලකයාවේ විසේතර පි ටුෙට වහෝ සකසේ කිරීවම් පි ටුෙට වයාමුවිවෙන් වහෝ වෙබ් අඩවිය 

ොර්මගවයන් පරිශීලකයා හට පුද්ගලික වතාරතුරු සොවලෝචනය සහ වෙනසේ කිරීම් කළ හැක 

පරිශීලකයාට info@fastrupee.lk වෙත විදුත් පණිවිඩයක් යො අපට වයාමු කල යම්කිසි පුද්ගලික 

වතාරතුරක් නිෙැරදි කිරීෙට වහෝ ෙැකීෙට ප්රවේශ්ය ඉල්ලාසිටිය හැකිය. ඔබවේ පරිශීලකයාවේ 

ගිණුෙ ෙකා දැමීවෙන් වතාරෙ පරිශීලකයාවේ පුද්ගලික වතාරතුරු ෙකා දැමීෙට අපට වනාහැකි 

mailto:info@fastrupee.lk
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ෙනු ඇත. අප වෙනසේවීම් යම්කිසි නීතීයක් වහෝ අෙශ්යතාෙයක් උල්ලංඝනය කිරීෙ   වෙනසේ කිරීවම් 

දී සිදුෙන බෙ අප පිළිගනී නම් අපට වතාරතුරු වෙනසේ කිරීෙට ඉල්ලීම් ලබාගන්වන් නැත. 

පරිශීලකයාවේ ගිණුෙ අෙසන් කිරීෙට පරිශීලකයාවේ ඉල්ලාසිටීෙ ෙත අප අපවේ ක්රියාකාරි දත්ත 

පදනින් ගිණුෙ සහ වතාරතුරු අක්රීය කිරීෙ වහෝ ෙකා දැමීෙ කරන්වනමු, වකවසේවෙතත් සෙහර 

වතාරතුරු අපවේ වගානු තුළ ෙංචාෙන් ෙැළැක්වීෙට, කරදර ඇතිකරන ප්රශ්ේන ෙලට යම් පරීක්ශ්ණ 

ෙගින් සහාය වීෙට අපවේ භාවිත කිරීම් සහ/වහෝ නීතියට එකඟෙ බලකිරීෙට වතාරතුරු අපවෙත 

තබා ගනිමු.  

 

පරිශීලකයාවේ පුද්ගලික වතාරතුරු ෙලට අදාළෙ නියිත පරිදි පත් කල දත්ත ආරක්ශ්ක 

නිළධරිවයකු ෆාසේ් රුපි වෙතින් ඇෙතිය හැක. පහත සඳහන් පරිදි; 

 

Email: info@fastrupee.lk  

Contact Number: (02) 322 – 1000 

ලිපිනය: 601, Summit One Office Tower, 530 Shaw Boulevard, Barangay Highway Hills, 

Mandaluyong City 
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