Freesat STB - Warranty Card
1. Scope and Duration of Warranty
- Union Network International Pvt Ltd (PV 00203126) (hereinafter referred to as “Freesat”)
- ICT Solutions Pvt Ltd (PV 67187) ( hereinafter referred to as “ICT”)
Warrants to the original purchaser (Customer) that the purchased hereunder shall be free from
manufacturing defects in material, workmanship or construction under normal use and service
for a period of one (O1) year, commencing from the date of purchase of the Equipment (“Limited
Warranty”). Freesat/ ICT at its option will, at no charge, either repair or replace the Equipment
during the Warranty Period, provided the equipment is returned in accordance with the terms
of this limited Warranty to the authorized dealer or ICT Solutions Service Center at No.119,
Minuwangoda Road, Gampaha. Any such replaced Equipment is warranted only for the
remaining unexpired Warranty Period of the defective Equipment. Freesat/ ICT reserves the
right to charge a fee for any inspection or repair from the customer if the fault is not due to the
manufacturer's fault/ error and/or is not covered under the terms of the warranty. In the event a
fee is charged for the inspection or repairs, Freesat/ICT may retain the Equipment until such
fee is settled in full.
2 Unless otherwise speciﬁed in this Limited Warranty, this warranty shall only be applicable in
Sri Lanka.
3. All decisions made by Freesat/ICT Solutions Pvt Ltd in respect of the servicing of the
Equipment (including repairs, replacements or issues relating to defects or workmanship or
materials) shall be conclusive and the Customer agrees to be bound by such decisions. Any
defective Equipment or part thereof replaced shall become the property of ICT Solutions Pvt
Ltd.
4. Freesat/ ICT cannot be held responsible in any way for any ancillary equipment not provided
by Freesat/ICT, which is attached to and used in connection with the Equipment or for the
operation of the Equipment with any ancillary equipment.
5. THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:
5.1 If the Equipment is not purchased from ICT Solutions Pvt Ltd or its authorized distributors/
dealers;
5.2 If the defects are caused by mishandling, abnormal use, abnormal condition,improper
storage, exposure to moisture, liquid or dampness, corrosion, rust stain, exposure to excessive
temperatures, sand, dust, dirt, other pollution or environmental conditions, failure to follow
precautions or proper operating instructions stated in the instruction manual such as improper
installations, use of any 3rd party repairs, misuse, neglect, abuse, accident,
alteration,disassembly, acts of God and any force majeure events, spill of food or liquids, mis
adjustment of customer controls or other acts which are beyond the reasonable control of
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Freesat, including deﬁciencies in consumable parts such as fuses and breakage or damage to
antennas, unless directly by defects of materials or workmanship, and normal wear and tear of
this Equipment, unsuitable electricity supply, animals or insects, faulty installation or caused by
program, data, virus, spyware, Trojans, third-party software and/or other ﬁles;
5.3 If the warranty seal/sticker of this Equipment has been removed, defaced or altered
rendering it di cult to identify this Equipment and its serial number;
5.4 Improper testing, operation, maintenance, installation or any alteration or modiﬁcation of
the Equipment:
5.5 If any alterations whatsoever had been effected this Limited Warranty regarding the year,
month and date of purchase, the name of the Customer, the name of the dealer distributor, and
the serial number;
5.6 If Freesat/ ICT was not notiﬁed by the Customer of the alleged defect, theft or malfunction
of this Equipment during the Warranty Period;
5.7 If this Equipment was used in connection with an accessory not supplied by Freesat/ ICT, or
used for purposes other than for which it is reasonably intended;
5.8 Scratches or damages to plastic surfaces and all other externally exposed parts that are due
to normal Customer use;
5.9 Software supplied with the Equipment:
5.10 The Warranty card with the serial number sticker and the sub distributor/dealer stamp
a xed is not returned together with the Equipment; All related and incidental costs incurred
thereto (without limitation to spare part costs, maintenance cost, delivery etc.) shall be borne
by the Customer.
5.11 Service visits during Warranty Period - In the event the Customer is required to pay a
charge for the service visits, Freesat/ICT shall inform the Customer prior to undertaking such
service visits.
6. THIS LIMITED WARRANTY BECOMES VOID IF:
6.1 The serial number or any of the warranty seals/stickers on the Equipment and/or
accessories are altered defaced, broken or show evidence of tampering;
6.2 The accessories are used with an equipment or service other than the Equipment for which
it is speciﬁed;
6.3 Any term contained in this Limited Warranty has been altered or modiﬁed in any way without
prior written notice to Freesat ;
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6.4 The Equipment is used, or the beneﬁt of this Limited Warranty is claimed outside Sri Lanka.
7. The Limited Warranty is extended by Freesat/ICT to the Original Purchaser (Customer) only
and is not assignable or transferable to any subsequent purchasers/customers.
8. This Limited Warranty sets forth Freesat's/ ICT’s responsibilities in relation to the warranty
aspect of the Equipment.
9. To the extent allowed by Sri Lankan Law, the remedies in this Limited Warranty are the
Customer's sole and exclusive remedies.
10. IN NO EVENT SHALL FREESAT/ ICT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES IN EXCESS OF THE
PURCHASE PRICE OF THE EQUIPMENT OR FOR ANY LOSS OF USE OF TIME, LOSS OF DATA,
INCONVENIENCE. COMMERCIAL LOSS, LOSS OF PROFITS OR SAVINGS OR OTHER INCIDENTAL,
INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOSS OF ANTICIPATED
BENEFITS OR PROFITS). NO WARRANTY IS MADE AS TO AND FREESAT/ ICT ASSUMES NO
RESPONSIBILITY AND LIABILITY FOR THE SATELLITE 'S RANGE AND COVERAGE, DESIGN,
GRADE OF SERVICE, AUDIO QUALITY, EQUIPMENT COMPATIBILITY, SYSTEM DOWN TIME. THE
EXTERNAL HOUSING AND COSMETIC PARTS SHALL BE FREE OF DEFECTS AT THE TIME OF
SHIPMENT AND THEREFORE SHALL NOT BE COVERED UNDER THESE WARRANTY TERMS.
11. THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES AND
CONDITIONS INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF
MERCHANTABILITY QUALITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE FOR THE DURATION
OF THIS LIMITED WARRANTY, FREESAT / ICT ASSUMES NO LIABILITY FOR THE BREACH OF
WARRANTY BEYOND CORRECTING THE BREACH IN THE MANNER DESCRIBED ABOVE. IN NO
EVENT SHALL FREESAT/ ICT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGES
INCLUDING LOSS OF USE OR LOSS OF PROFITS RESULTING FROM THE EQUIPMENT OR TO THE
FULL EXTENT SUCH MAY BE CLAIMED BY LAW.
12. EXCEPT AS PROVIDED IN THE LIMITED WARRANTY, NO OTHER WARRANTY EXPRESSED OR
IMPLIED OR GUARANTEE GIVEN BY ANY OTHER PARTY IN RESPECT OF THE EQUIPMENT
SHALL BIND FREESA/ICT.
13. The Customer shall be responsible for all charges incurred in returning the Equipment/
accessory.
14. If this Equipment is returned to any of the Freesat’s / ICT’s Technical Support Center after
the expiration of the Warranty Period, normal service policies of Freesat/ICT (if applicable) shall
apply (as communicated to the Customer from time to time) and the Customer shall be charged
accordingly.
14.1 Freesat /ICT neither assumes for it any other obligation or liability beyond that which is
expressly provided for in this Limited Warranty;
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14.2 All warranty information, Equipment features, and speciﬁcations are subject to change
without notice.
15. Freesat/ICT makes no representations or warranties, either expressed or implied by or
concerning any of the content of the Equipment.
16. Terms and conditions set forth in this Limited Warranty shall be governed and construed
according to the laws of Sri Lanka.
17. ACCESSORIES
17.1 The battery (of applicable) and the charger accompanying the original device (along with the
Equipment) purchased by the Customer are warranted to be free from manufacturing defects in
workmanship , material or construction for a period of six (06) months from the date of such
sale;
17.2 The remote controller (if applicable) purchased independently (of the Equipment) by the
Customer or accompanying Equipment purchased by the Customer are warranted to be free
from manufacturing defects in workmanship, material or construction for a period of
three(03)months from the date of such sale. For avoidance of doubt, no warranty is given for
other accessories except for which are speciﬁcally mentioned herein;
17.3 The replaced accessories are warranted only for the remaining unexpired Warranty Period
of the accessories

Freesat STB - Warranty Card

Page 4

1. වග

සහ කෙ

ෂය පථය සහ වලං කාල මාව

ය ෙන ව
ඉ ට නැෂන ( .) සමාගම (PV 00203126)
ICT ෙස
ෂ ස් ( .) සමාගම (PV 67187)
ෙමම වග
සහ කය යටෙ
ලට ග නා උපකරණෙය , එය ලට ගැ ෙම ආර භ වන න ට
වසරක (01) කාල මාව සඳහා සාමාන භා තය සහ ෙසවා
ම යටෙ
ෙද ෙය අ ව වල සහ
වැඩ සලතාවෙ ෙද ෂ ෙන මැ බවට ආර භක වශෙය
ලට ග නා (පා ෙභ කයා) ෙවත ෙම
සහ ක ව ලැෙ . ( ත වග
සහ කය ) ීසැ සමාගම
, ය මනාපය ප , ගාස් අය ම
ෙත රව, එ උපකරණ වග
සහ කෙ සඳහ කාල මාව ළ අ වැ යා
ම ෙහ
ෙබන
උපකරණ ෙව වට අ
උපකරණ ලබා ම
කර ලැෙ . එෙස ව ද, එ උපකරණ
ත වග
සහ කෙ සඳහ ෙක ෙ
වලට අ ව, අෙල කළ ෙය ත තැනට ෙහ ීසැ සමාගෙ තා ෂ ක
ෙසවා මධ ස්ථානය (119,
ව ෙග ඩ පාර, ග පහ) ෙවත ආප භාර ම කළ
අතර, අදාළ ෙද ෂය
ෙද
ෂ්පාදකයාෙ ෙද ෂය /වරද
සා උ ගත ෙන මැ
ටක , සහ/ෙහ එ ෙද ෂය ෙමම වග
සහ කෙය ආවරණය ෙන කරන ටක , අ වැ යාව
ම සඳහා කරන ය ෙස
ප ෂාව
ෙව ෙව පා ෙභ කයාෙග ගාස් ව අය ම
ස ීසැ සමාගම
ය අ ය තව රට රදවා
තබාග ලෙ . ය ෙස
ප ෂාව ෙහ අ වැ යාව සඳහා ගාස් ව අයකරන අවස්ථාවක , එ
ගාස් ව ස
ණෙය ම යවා දමන
ීසැ සමාගමට එ උපකරණය ය භාරෙ තව රට රඳවා
තබා ග ලැ ය හැ ය.
2. ෙමම
ත වග
සහ කෙය
ලංකාෙව පමණ අදාළ ෙ .

අන ාකාරෙය

සඳහ

කර ෙ

න

ස, ෙමම වග

සහ කය

3. එ උපකරණය ෙසවා
ම ස බ ධ ( අ වැ යා
ම, ෙබන උපකරණය ෙව වට අ
උපකරණය ලබා ම, උපකරණෙ
ෂ්පාදන සලතාවය ෙහ ඊට ෙය අ ව වල ෙද ෂය හා
ස බ ධ ගැට ඇ ව ) ීසැ සමාගම
ග නා ය
රණ අවසානා මක වන අතර, එවැ
රණ
ව
බැ
මට පා ෙභ කයා එකඟ ව ෙ ෙද ෂ සහගත උපකරණය ෙහ එ ය ෙක ටස
ෙව වට අ
උපකරණය ෙහ ය ෙක ටස ලබාෙදන ටක , එ ෙද ෂ සහගත උපකරණය ෙහ
එ අදාල ෙක ටස ීසැ සමාගෙ ෙ පල බවට ප ව ඇත.
4. එ උපකරණයට ඇ
ලබන සහ එ උපකරණය ස බ ධ කරෙගන භා තා කරන ෙහ එ
උපකරණය යා මක
ම සඳහා අවශ එෙහ
ීසැ සමාගම
සපයා ෙන මැ ය අවෙශෂ
උපකරණය සඳහා ීසැ සමාගමට කවරම ආකරය
උවද වග ම දැ ය ෙන හැ ෙ .
5. ෙමම

ත වග

සහ කෙය

පහත සදහ

අවස්ථා ආවරණය කර

5.1 එ
උපකරණය
ීසැ
සමාගෙ
ෙහ
ීසැ
ෙය තය ෙග
ල ෙගන ෙන ෙබන අවස්ථාවක .

සමගෙ

ෙන ලැෙ .
බලයල

ෙබදාහ

න ෙග

/

5.2 අ
භා තය, අසාමාන ෙලස ප හරණය
ම, අසාමන ත වය, අ ම ෙලස ගබඩා
ම,
ෙතතමනයට, ව වල ෙහ ෙත ග යට රාවරණය, මළබැ ම, යමළං කෑම සහ
ව ණයට, අ ක
උෂ්ණ වයට රාවරණය
ම, වැ ,
, අප ව කාරක, ෙවන
ත ව ෙහ ෙවන
ත පා ස ක
ත වය ට රාවරණය
ම, අ ම ෙලස ස
ම වැ ෙ
ෙවන ට උපෙදස් අ ෙප ෙ සඳහ
වාර ෂණෙය ෙහ
ම
යාක උපෙදස් අ ගමනය
ම පැහැර හැ ම, ෙතවන පා ශවය
අ වැ යා
ම ෙක ට භා තයට ගැ ම, අ
ෙලස ෙක ටස්වලට ෙව
ම, ෙ ව යා සහ අ ෙර දය
වැ
, ආහාර ෙහ ව ව ග ඉ යෑම, පා ෙභ ක පාලකය වැර ෙලස සකස්
ම වැ
ීසැ
සමගෙ සාදාරණ පාලනෙය බැහැර වන ෙවන
යා, ෙය අ ව ෙහ
ෂ්පාදන සලතාවෙ
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ෙද ෂය ම
ඍ වම පැනන
ෙ න
ස, ස ලායක සහ කඩනය වැ පා ෙභ ජ ෙක ටස්වල
ෙබන ඌණතාව ෙහ ඇ ටනාවල හා
ම ඇ ව සහ පා ෙභ ක පාලනෙ අ
ගැල
ෙහ
ෙවන
යා එ
උපකරනෙ සාමන
ෂය ම සහ වැ ම අ
බල සැප ම, ස
ෙහ
කෘ
ෙග බලපැම, ස
ෙ
වලතා ෙහ වැඩසටහ , ද ත, ෙව රස, ප ද යට හා කරන ෙලස
සැක ස්ප ෙවයා , ෙ ජ , වැඩසටහ ෙතවන ප ශවයක මෘ කාංග සහ / ෙහ ෙවන
ෙග වල
වලතා ෙහ ෙක ටෙගන ෙද ෂය උ ගත වන අවස්ථාවක .
5.3 එ
ඉව

උපකරණය හ නාගැ මට අ
ම, කෘ
ම ෙහ ෙවනස්

5.4 එ
ෙහ

උපකරණය අ ම ෙලස අ හදා බැ ම,
ෙවනස
කර ඇ අවස්ථාවක ,

වන ආකරයට එ උපකරණෙ වග
ම කර ඇ අවස්ථාවක ,
යා මක

ම, නඩ

5.5 ලටග ව ෂය, මාසය සහ නය, පා ෙභ කයාෙ නම,
අ
ක අංකය ස බ ධෙය ෙමම
ත වග
සහ කෙ ය
ඇ අවස්ථාවක ,
5.6 වග
සහ කෙ වලං කාල මව
ෙද ෂය , ෙස රකම
ෙහ අ ය ම
ෙන ෙබන අවස්ථාවක ,

සහ ක

ාව /

කරය

ම ෙහ , ඊට ය ෙවනස

ක ෙ / ෙබදාහ නෙ නම සහ
කවරම ආකාරයක ෙවනස
කර

ල , එ උපකරණ ස භ දෙය උ ගත ෙ යැ
යන
බදව පා ෙභ කයා
ීසැ සමාගම ෙවත ද වා

5.7 එ උපකරණය ීසැ සමාගම
සපයා ෙන මැ ය උපාංගය ස බ ද කරෙගන භා තා කර
ම ෙහ එ
උපකරණය සාධාරණ වශෙය භා තා
මට අෙ ෂා කරන අර
වලට ප බා රව
වන කාරණා සදහා භා තා
මට කර ඇ අවස්ථාවක ,
5.8 සාමන පා ෙභ කයා
ප හරණය
ය ම ප භා ර ෙක ටස් ම සහ හා ම
5.9 එ

ම සා එ උපකරණෙ
ඇ අවස්ථාවක ,

ලාස්

ම

ට සහ ෙවන

උපකරණය සමඟ මෘ කාංග සපයා ඇ අවස්ථාවක ,

5.10 එ උපකරණය සමඟ වග
සහ කය ආප බාර ෙන ම කරන අවස්ථාවක , (එ උපකරණය
ස බ දෙය දරණ ය ම ස භ
ත සහ අ ශාං ක වැය ) (ෙසවා
ම සඳහා යෑම ෙව ෙව දරණ
වැය අමතර ෙක ටස්වල
වැය, නඩ
වැය බාර ම සඳහා දරණ
වැයට යනා යට මා ෙන ෙ )
පා ෙභ කයා
දැ ය
ෙ ,
5.11 වග
සහ කෙ කාල මව ල, ෙසවා
ගාස් ව ෙග මට පා ෙභ කයාට යම වන
සමාගම
ඒ බව පා ෙභ කයාට ද
ය
6. ෙමම වග

සහ කය පහත සදහ

මට යන අවස්ථාවක ෙසවා
ම
ස යාම ෙව ෙව
ටක , එ ෙය ත ෙසවා
මට යාමට ෙපරා ව ීසැ
,

අවස්ථාවල බලර ත ෙ .

6.1 එ උපකරණය සහ / ෙහ උපාංග මත ස්ෙවන අ
ක අංකය ෙහ ය කවරම වග
සහ ක
ා / ස් කර ෙවනස්
ම, කෘ
ම ෙහ ප
ම කර ඇ බවට සනථ ම වන අවස්ථාවක .
6.2 එ උපකරණය සමඟ භා තා
ම කළ
බවට සඳහ
ෙහ ෙසවා සමඟ උපාංග භා තා
ම වන අවස්ථාවක .
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6.3 ීසැ සමාගම ෙවත ක
ත දැ
ත වග
සහ කෙ අඩං ය ෙක
අවස්ථාවක .

ම
භාර ම
ෙ ය ෙවනස්

6.4 එ උපකරණය භා තා
ම ෙහ ෙමම
ත වග
ඉ ම ලංකාෙව බැහැරව කරන අවස්ථාවක ,

ෙත රව, ය කවරම ආකාරයකට ෙමම
ම ෙහ
වශෙය ෙවනස්
ම කරන

සහ කෙ

ලාභ ස බ ධෙය

7. ෙමම
ත වග
සහ කය ීසැ සමාගම
පා ෙභ කයාට පමණ
පදන කර ලට ගැ මක / පා ෙභ කෙය ට පැව ම
කළ ෙන හැක.
8. එ උපකරණෙය වග
සහ කෙ සඳහ ෙ .

සහ කෙ අංගය

9. ලංකාෙ
යම
ඉඩ
පා ෙභ කයාෙ ත සහ අන

ඇ

බදව ීසැ සමාගෙ වග

මාණයට ෙමම
ක මෙ .

ත වග

සහ කෙ

ක

ලබා ෙදන අතර , එය

ෙමම

ත වග

ක ම වනා

ෙද

10. එ උපකරණෙ ගැ
ල ඉ මවා යන ය කවරම අලාභ හා සඳහා ෙහ කාලෙ
උපෙය තාවෙ ය කවරම අ
ම ෙහ ද ත අ
ම , අපහ තාව , වා ජ අ
ම , ලාභෙ
ෙහ ඉ
ෙ අ
ම ෙහ ෙවන අ ෂාං ක, ව
ෙශ ෙහ අ ය අලාභ හා ය
(අෙ
ත වා ෙහ ලාභ අ
ම ඇ ව )සඳහා ය කවරම ටක
ව ද, ීසැ සමාගම ෙවත
මය වග ම ෙන ෙ ජංගම වාහකයාෙ පරාසය, ආවරණ පථය ( අදාල වන ටක ) සැලැස්ම,
ෙසවා ෙ
ය, වණ ත වය, උපකරණ ගැල ම, ප ධ අ ය කාල මාව සඳහා ෙම
වග ය
ෙන ලැෙ . ප බා ර ෙක ටස් සහ ෙප ම ව ධනය කරන ෙක ටස් නැ ගත කරන අවස්ථාෙ ෙද ෂ ව
ෙත ර ය
අතර, එබැ
ෙමම වග
සහ කෙ ෙක ෙ යටෙ ආවරණය ෙන ව ෙ ය.
11. ෙමම වග
සහ කය ෙවන
ය ම කා ත ෙහ ව ාං ක වග
සහ ෙක ෙ ෙව වට
මා ම ෙන මැ ව ය භා ඩය
මට
බව, ණා මකභාවය ෙහ ෙය ග තාවය
බඳ
වග
සහ ෙක ෙ අ ළ ව ෙමම
ත වග
සහ කෙ කාල මාව සඳහා නම ලැෙ . ඉහත
ස්තර කර ඇ අ දමට ය කඩ ම
වැර
ෙම ඔ බට ෙමම වග
සහ කෙ කඩ ම
සඳහා ීසැ සමාගම ත ා
ල වග ම භාරග ෙන ලැෙ . එ උපකරණ ස බ දෙය භා තය
අ
ම ෙහ ලාභය අ
ම ඇ ව ය කවරම අ ෂාං ක අලාභ ෙහ හා ෙව ෙව
ීසැ
සමාගමට ත ා
ල වග ම ෙන ෙ .
12. ෙමම
ත වග
සහ කෙ ද වා ඇ ප
ස, එ උපකරණය ස බ ධෙය
කා ත ෙහ
ව ාං ක ය ෙවන වග
සහ කය
බඳව ෙහ ෙවන පා ශවය
ලබාෙදන ඇපකරය
ස බ ධෙය ෙහ ීසැ සමාගමට බැ ම නැත.
13. එ උපකරණය / උපාංගය ආප බාර ෙ
ත ා
ලව වග ව
.

දැ මට

වන ය ගාස් සඳහා පා ෙභ

කයා

14. එ උපකරණය වග
සහ කෙ කාල මාව ඉ
ව යාමට ප ව ීසැ තා ෂ ක සහායක
මධ ස්ථානය ෙවත ආප භාර ම කරන අවස්ථාවක , ීසැ සමාගෙ සාමන ෙසවා
ප
( අදාළ
ෙ න ) අදාළ වන අතර, ( ක
කලට පා ෙභ කයාට දැ
ෙදන ප ) ඒ අ ව පා ෙභ කයාෙග
ගාස් අයකර ලැෙ .
14.1 ෙමම වග
සහ කෙ
කා තවම
ධාන සලසා ඇ ය බැ ම
ෙහ ත ා
ල
වග ම
ඔ බට පැනන න ය බැ ම ෙහ ත ා
ල වග ම
ී ැ සමාගම
ස
භාරග
ෙන ලැෙ .
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14.2 ය වග
සහ ක ෙත ර
ෙවනස් මට භාජනය ය හැ .

,එ

උපකරණෙ ල ෂණ සහ

15. එ උපකරණෙ අඩං ය කවරම දෑ
බඳව ීසැ සමගම
ඒ
බඳව ක
දැ ම ෙහ සහ ක ම ඉ ප කර ෙන ලැෙ .
16. ෙමම වග
සහ කෙ අඩං
ඒ අ ව වටහාගත
ෙ .

යමය

සහ ෙක

ෙ

ලංකාෙ

තර දැ

ම

ෙත රව

කා තවම ෙහ ව ං කව ෙහ

ය අ ව පාලයන වන අතර,

17. උපාංග
17.1 පා ෙභ කයා
( උපකරණ සමඟ ) ල ග නා බැට ෙ සහ
චාජරෙ එය
ෙ න ට මාස හයක (06) කාල මව සඳහා ෙය අ
ෙද ෂ ෙන මැ බවට වග
සහ ක ව ලැෙ .

උපාංගය සමඟ ඇ
ව වල සහ වැඩ සලතාවෙ

17.3 පා ෙභ කයා
( උපකරණ සමඟ ) ල ග නා ෙහ ෙව ව ල ග රස්ථපාලකය ල
ග
න ට මාස නක (03) කාල මව සඳහා ෙය අ ව වල සහ වැඩ සලතාවෙ ෙද ෂ ෙන මැ
බවට වග
සහ ක ව ලැෙ .
17.2 ෙබන උපාංග ෙව වට අ ෙත
වග ය ලැෙ .

ෙය දන උපාංග සඳහා එ

ඉං
බ
ත යමය සහ ෙක ෙ සහ ංහල බ
අ
ලතාවය / ආර ල ම
වෙහ , එ ට ඉං
බ
බලා මක ය
ය.
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ෙබන උපාංග ස බ ධෙය

පමණ

ත යමය සහ ෙක ෙ අතර ය
ත පාඨය / ප ව තනය ආර ෙ තරමට
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