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විදුත් වෙවීේ රම  ාාවිතා ිරීමවේී  නුගෙම නය ක  ුතු රක්ෂකක පිිවවවත් 

 

විද්යුත් ග කීම්ේ රම මින්  තම ජාීම ාා තුරුමේ ිනුමේ වක තති අරුදද්යල් තත් ග ාීනන 

කකස හුවමාුම කිරීමට ාැකි ම්ම කම් ම  ාඩ්පත් ග කීම්ේ  ටයුුර සඳාා භාවිතා කිරීමට 

ාැකි ම්ම ීනුකද්යනු ුමව් ට පාසුවක්ස ම් තත. කමම කීම්ේ  ටයුුර සුමටව සිදු කිරීම 

සඳාා සා ීනුකද්යනු ුමව් කේ අරුදද්යල්වක ආරක්සෂාව සාති  කිරීම සඳාා ශ්රී කා ාකේ 

කීම්ේ රම සා කීම්ේ යිතතක පාසු ේ ජාතය් තර ්රමිතීන් ට අනුූලකව ්රියාත් ගම  

කේ. කමම පාසු ේ අඛණ්ඩව භුක්සති විඳීම සඳාා ීනුකද්යනු ුමව්  විද්යුත් ග කීම්ේ සිදු 

කිරීකේදී සුදුසු ආරක්සෂ  පිළිකවත් ග අනුීමනය  ළ යුුර කේ. ඒ අනුව, ීනුකද්යනු ුමව්  

තම ජාීම කාෝ තතිරි කිරීකේ ිනුමේ, කීම්ේ  ාඩ්පත් ග කාෝ විද්යුත් ග-පසුේි (e-Wallet) වකට 

්රකේ  ම්මට සා භාවිතා කිරීමට කයාද්යා ීනු කබන රාසය කතාරුරුම අ්  අයට කබා 

දීකේදී ්රකේ ේ විය යුුරය. ීනුකද්යනු ුමව් කේ ජාීම සා තතිරිකිරීකේ ිනුමේ, කීම්ේ 

 ාඩ්පත් ග, විද්යුත් ග පසුේි කාෝ කවනත් ග විද්යුත් ග කීම්ේ රම කවත ්රකේ  ම්මට, භාවිතා 

කිරීමට කාෝ ීනුකද්යනු වක සතයභාවය සාති  කිරීමට භාවිතා  ළ ාැකි ජාීම සා 

තතිරි කිරීකේ ිනුමේ අා , ාර කාෝ බැර කීම්ේ  ාඩ්පත් ග වක අඩාගු  ාඩ්පත් ග අා , 

කීම්ේ  ාඩ්පත් ග වක පිටුපස තති අා  (CVV) සා එහි  ල් තකුත් ග ම්කේ දිනය වැනි වි්තර, 

ජාති  ාැඳුනුේපත් ග අා ය, අ් තර්ජාක කාෝ ජාීම බැාකු කාෝ විද්යුත් ග පසුේි සඳාා 

භාවිතා  රන ුදරපද්ය, පුද්ීලි  ාැඳුනුේ අා  (PIN), ීනුකද්යනු සාති  කිරීකේදී 

කයාද්යාී් නා එක්ස-වරක්ස පමණක්ස භාවිතා  ක ාැකි ුදරපද්ය (OTP), ීනුකද්යනු වක 



සතයභාවය සාති  කිරීම සඳාා ීනුකද්යනු ුම කවත පමණක්ස එවනු කබන අීය්  

සඳා්  වන ක ිත පණිවිඩ සා කවනත් ග ඕනෑම කතාරුරුම රාසය කතාරුරුම කකස 

සැකකක්ස. කමවැනි කතාරුරුම ීනුකද්යනු ුමකේ අනනයතාවය තාුරුම  ර ීැීමමට භාවිතා 

වන අතර එමින්  මූකය ීනුකද්යනු වක ආරක්සෂාව වැි  කිරීම කම් ම ීනුකද්යනු ුමකේ 

අරුදද්යල් සුරක්සිත ම්මද්ය සිදුකේ. ුදරපද්ය, පුද්ීලි  ාැඳුනුේ අා , එක්ස වරක්ස පමණක්ස 

භාවිතා  රන ුදරපද්ය, ීනුකද්යනුවක සතයභාවය සාති  කිරීම සඳාා ීනුකද්යනු ුම කවත 

පමණක්ස එවනු කබන ක ිත පණිවිඩ කාෝ ීනුකද්යනුවක සතයභාවය සාති   ර ීත ාැකි 

කවනත් ග කතාරුරුම කිසිදු පාර්්වය ට ද්යැන ීැීමමට සැකැ්ම්ම කනා ළ යුුර අතර ඒවා 

නියමිතත  ාර්යය්  සඳාා පමණක්ස භාවිතා  ළ යුුරය. වාචනි  පාර්්වය් ට කමවැනි 

කතාරුරුම භාවිතා ක ාට ීනුකද්යනු ුමව් කේ ිනුමේවකට ්රකේ  ම්මටත් ග, 

ීනුකද්යනු ුමකේ අරුදද්යල් අවභාවිතා කිරීමටත් ග ාැකි බැවි්  කමවැනි ආරක්සෂ  පිලිකවත් ග 

අනුීමනය කිරීමට අකපාකාාසත් ග ම්කම්  ීනුකද්යනු ුමව් කේ අරුදද්යල් වක 

සුරක්සිතභාවය අඩු කේ.  

 

වාචනි  කකස සිදුවන විද්යුත් ග ීනුකද්යනු  වැකැක්සම්මට කප ාර ම්ම සඳාා ශ්රී කා ා මා 

බැාකුව, බකපත්රකාී  බැාකු සා බැාකු කනාවන මූකය ආයතන සා අකනකුත් ග 

පාර් ව ුමව්  සමී එක්සව ද්යැනටමත් ග නියමය්  නිර්කද්   ර තත. ඒ අනුව, බකපත්රකාී  

මූකය ආයතන සියු  විද්යුත් ග කීම්ේ සඳාා ක ිත පණිවිඩ ක්වා (SMS) මින්  ද්යැනුේ දීකේ 

කාෝ කවනත් ග තත් ග ාීනන ද්යැනුේ දීකේ පාසු මක්ස කබා දිය යුුර අතර  ඊඑේම් (EMV) චිප් 

පද්යනේ  රීත් ග කීම්ේ  ාඩ්පත් ග ද්ය නිකුත් ග  ක යුුරය. කීම්ේ  ාඩ්පත් ග ආශ්රිතව වාචනි  

්රියාව්  වැකැක්සම්ම සඳාා වැි දියුුම  රන කද්ය ආරක්සිත රමකේද්ය ඊඑේම් චිප් පද්යනේ 

 ර ීත් ග  ාඩ්පත් ග වක තුරකත් ග  ර තත.  

 

අනවසර කකස සිදුවන විද්යුත් ග ීනුකද්යනු වකක්සවා ීැීමම සඳාා, විද්යුත් ග කීම්ේ පිළිබඳ 

තත් ග ාීනන ද්යැනුේ දීකේ පාසු ේ සඳාා ලියාපදිාචි වන කකසත් ග, ඊඑේම් චිප් පද්යනේ 

 රීත් ග කීම්ේ  ාඩ්පත් ග අද්යාළ බකපත්රකාී  බැාකු සා බැාකු කනාවන මූකය ආයතන 

වලි්  කනාපමාව කබා ී් නා කකසත් ග විද්යුත් ග කීම්ේ සිදු කිරීකේදී භාවිතා  රනු කබන 

රාසය කතාරුරුම අ්  අය කවත කබා දීකේදී ්රකේ ේ වන කකසත් ග ශ්රී කා ා මා බැාකුව 

ීනුකද්යනු ුමව් ට කමයි්  ද්යැනුේ කද්යනු කැකබ්. 


