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eZ වෙළද ණය ගිවිසුම 

සිල්ලර වෙළඳුන් සඳහා ෙන ආධාරක වයෝජනා ක්රමය 

 

ආෙරණ පිටුෙ 

මෙකී ගිවිසුෙ, මෙෙ ආෙරණ පිටුෙ සහ එයට අමුණා ඇති 1 උපමේඛනමයන් සෙන්විත මේ. මෙෙ eZ 

මෙළඳ ණය ගිවිසුෙ, සොගම් පනත යටමේ විධිෙේ මෙස සංස්ථාපිත සොගෙක් ෙන (සොගෙ PB 765 

PQ) ම ාළඹ 02, යූනියන් මපමෙස, අං  475 ෙරණ ස්ථානමේ ලියාපදංචි  ාර්යාෙය පිහිටි ඩයවලාග් 

ෆිනෑන්් එල්ල්ී (DIALOG FINANCE PLC) සොගෙ එක් පක්ෂයට ෙ (මෙහි මින් ෙතුෙට “සොගෙ” යැයි 

හදුන්ෙනු ෙබන ඩයමොග් ෆිනෑන්ස් එලඑේී සොගෙ සහ එෙ මයදුමෙන් සන්ෙර්භමයන් ඉඩ සැෙමසන 

මහෝ අෙශ්ය ෙනවිට එෙ සොගමම් අනුප්රාප්තති යන්, අෙසරෙේ පැෙරුම් රුෙන් ඇතුෙේ මේ) පහත 

සඳහන් ගැණුම් රු අමනක් පක්ෂයට ෙ බැඳී ඒ මෙපක්ෂය අතමර් 1 ෙන උපමේඛනමේ ෙක්ො ඇති eZ 

මෙළඳ ණය පහසු මෙහි නියෙයන් හා ම ාන්මේසිෙෙට යටේෙ ඇති රගේ ගිවිසුෙයි.      

 

මෙකී ගිවිසුෙ, මෙෙ ආෙරණ පිටුෙ සහ එයට අමුණා ඇති 1 උපමේඛනමයන් සෙන්විත ෙන අතර, 

සියලුෙ අභිප්රායන් සහ අරමුණු සඳහා ණය ගිවිසුෙ සෙඟ කියවිය යුතු ෙන අතර, එය ගිවිසුමම් ෙ 

ම ාටසක් මෙස සැෙමක්.     

  

www.dialogfinance.lk හි ඇති ගිවිසුෙ සහ මෙෙ ණය ගිවිසුෙ අතර යම් අනනුකූෙතාෙයක් ඇති 

වුෙමහාේ, එවිට මෙෙ ගිවිසුමම් ෙක්ො ඇති නියෙයන් සහ ම ාන්මේසි බෙපැෙැේවිය යුතු ය.  

 

“ගැණුම්කරුවග්” ව ාරතුරු:   

 

ගැණුම්කරුවග් සම්ුර්ණ නම:  

 

 

......................................................................................................................... 

(මෙහි මින්ෙතුෙට “ගැණුම් රු” යනුමෙන් හදුන්ෙනු ෙබන 

අතර, මෙෙ පෙය මහෝ ප්ර ාශ්නය සන්ෙර්භය විසින් අෙශ්ය 

 රන මහෝ පිළිගන්නා අෙස්ථාෙන්හි දී එෙ ණයගැණුම් රු, 

ඔහුමග් / ඇයමග් උරුෙක් ාරයන්, මපාේෙඃ ාර,  

අේමිනිස්රාසි ාර සහ පැෙරුම් රුෙන්                          ඇතුළේ 

මේ)        

  

ලිපිනය:  

ජා.හැ.අංකය:  

 

“ඇපකරුවග්” ව ාරතුරු:  

 

ඇපකරුවග් සම්ුර්ණ නම:  

 

 

......................................................................................................................... 

 

 

ලිපිනය:  

ජා.හැ.අංකය:  

 

ණය පහසුකවමහි ව ාරතුරු:  

              

ණය මුදල:  

වගවිය යුතු වපාලිය:  ොර්ි ෙ සියයට ………………… (……….%) අනුපාතයට යටේෙ 

මපාළිය ගණනය  ළ යුතුය.    

 

පෙේනා මෙළඳපෙ තේේෙයන් ෙත පෙනම්ෙ, ගැණුම් රු 

මෙත පූර්ෙ ෙැනුම් දීෙක් සහිතෙ මපාලී අනුපාතය මෙනස් 

කිරීමම් අයිතිය DF සතුමේ.  

කාල ීමාෙ:  

...................................................................................................................... 

 

මාසික ොරිකය:  රුපියේ.…………………………………………………………………………………………

…. (රුපියේ…………………………… පෙණි) ආරම්භය 

…………………………........ සහ  ඉදරි සෑෙ ොස ෙ එෙ දනයටෙ.   

PMS ID   
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දඩ වපාලිය:   

සුරක්ෂි  ාෙ:   පුේගලි  ඇප ර සහ ෙන්ද මගවීෙ සහ ඉතිරිකිරීමම් ගිණුෙට 

ඇති හිමි ෙ   
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ක්රියාමමක කිරීම:  

 

ඩයමොග් ෆිනෑන්ස් එලඑේී සොගමම් හි බෙයෙේ නිෙධාරිමයකු සහ ණය ගැනුම් රු විසින් 

…………………………………  දන අමසන් කර ක්රියාමමක කරන ලදී.  

 

 

ඩයවලාග් ෆිනෑන්් එල්ල්ී සමාගම 

වෙනුවෙන් සහ වෙනුෙට  

 

 

............................................................................................. 

බෙයෙේ නිෙධාරියා  

 

 

 

ගැණුම්කරු වෙනුවෙන් සහ වෙනුෙට  

 

  

ුද්ගලයා  

 

අේසන: 

 

නෙ:  

 

සාක්ෂිකරු  

 

අේසන: 

 

නෙ: 

 

ජා.හැ.අං ය: 

 

විකුණුම් මක්තය:  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020.06.08_eZ Cash Merchant Loan Agreement _RAS_V1   
 

1 උපවල්ඛනය 

eZ වෙළඳ ණය පහසුකවමහි නියමයන් සහ වකාන්වද්සි 

සිල්ලර වෙළඳුන් සඳහා ෙන ආධාරක වයෝජනා ක්රමය 

 

සොගෙ විසින් බෙපරොී  ූලෙය සොගෙක් මෙස තෙ ෙයාපාර  ටයුතු  රමගන යන අතර, සාොනය 

ෙයාපාරමේ  ටයුතු අතරතුර තෙ පාරිමභෝගි යන්ට සහ ගනුමෙනු රුෙන්ට  මුෙේ සහ / මහෝ ූලෙය 

පහසු ම් ෙබා මෙයි.  

එමස්ෙ ණය ගැණුම් රු විසින් සොගමම් eZ මෙළඳ ණය අයදුම්පමතහි ෙඩාේ සවිස්තරාේෙ ෙ (“eZ 

මෙළඳ ණය”)  ෙක්ො ඇති පරිද eZ මෙළඳ ණයක් ෙබා ගැනීෙ සඳහා ඉේලුම්  ර ඇති අතර, ණය 

ගැනුම් රුමග් නිරූපණයන් ෙත පෙනම්ෙ, සොගෙ විසින් eZ මෙළඳ ණය පහසු ෙක් ගැනුම් රුට 

මෙෙ 1 උපමේඛනමය (eZ මෙළඳ ණය ගිවිසුමම් නියෙයන් සහ ම ාන්මේසි) හි ෙක්ො ඇති නියෙයන් හා 

ම ාන්මේසිෙෙට යටේෙ ෙබා දීෙට  එ ඟ වී ඇත.               

සොගෙ සහ ණය ගැනුම් රු තනිෙ “පක්ෂය” මෙසේ සාූලහි ෙ “පක්ෂ” මෙසේ හඳුන්ෙනු ෙබයි. 

1. අරමුදල් ෙැයකිරීම      

1.1 සොගෙ විසින් තෙ ස්ෙකීය අභිෙතය පරිද මපාළිය සෙඟ eZ මෙළඳ ණය, ණය ගැණුම් රුට  ප්රොනය 

 ළ යුතු අතර, එකී ණය ගැණුම් රු විසින් නියමිත  ාෙ ීොෙ තුළ එය ආපසු මගවිය යුතු අතර, 

යම් මහයකින් මගවීම් පැහැර හරිනු ෙැබුෙමහාේ, ෙඩ මපාලිය මෙස ොර්ි ෙ අෙතර මපාලියක්, 

සම්පුර්ණමයන්ෙ මගො අෙසන්  රන තුරු අය  රන අතර, ඒ සියේෙ ආෙරණ පිටුවේ ණය 

පහසුකම් වි් ර යටමේ  සවිස්තරාේෙ ෙ ෙක්ො ඇත.  

1.2 පාර්ශ්ෙයන් අතර පරස්පර විමරෝධීෙ යම් විධිවිධානයක් මහෝ ලිවීෙක් තිබුන ෙ , ණය ගැණුම් රු 

විසින් 2 ෙන ෙගන්තිමේ (මගවීම්) විස්තර  ර ඇති පරිද ඉහත සඳහන් මුෙෙ සහ අමනකුේ සියලුෙ 

ගාස්තු, සොගෙ ඉේො සිටින අෙස්ථාමේ දී නැෙත මගවීෙට විමේෂමයන්ෙ එ ඟ ෙන අතර,  ොරි  

ෙශ්මයන් ආපසු මගවීෙට ණය ගැනුම් රුට අෙසර දී ඇති සියලු සැ සුම් මහෝ අනුග්රහයන්, ඉේලුෙ 

ෙත ආපසු මගවීමම් ූලලි  බැඳීෙ ට යටේ මේ.     

1.3 ණය ගැනුම් රු විසින් සොගමෙන් ෙබා මගන ඇති මුෙේ, සොගමම් මපාේ මහෝ ලියකියවිලි ෙලින් 

ලිඛිතෙ උපුටාගේ ඕනෑෙ ප්ර ාශ්යක්  මහෝ මෙනේ ලියවිේෙක්, බෙයෙේ නිෙධාරිමයකු විසින් 

අේසන්  ර සහති   ර ඇේනම්, එය නීතිමයන් ප්රොණෙේ යැයි සැෙම න බෙට ණය 

ගැණුම් රු එ ඟ මේ.  ණය ගැනුම් රුට එමරහිෙ මෙනේ කිසිදු ලියවිේෙක් මහෝ ෙවුචරයක් 

මනාෙැති අෙස්ථාෙ  දී,  එහි අන්තර්ගතය සනාථ කිරීෙ සඳහා ෙන සාධනීය සාක්ෂි මෙසෙ එය 

සෙ න අතර, එමස්ෙ එහි ෙක්ො ඇති මුෙෙ, ණය ගැනුම් රු විසින් මගවිය යුතු මුෙේ ප්රොණය බෙට 

සාක්ෂියක් මෙස සැෙමක්.  

2. වගවීම  

2.1 සොගෙ විසින් මෙකී eZ මෙළඳ ණය මස්ොෙ ෙබා දීෙ සඳහා ණය ගැනුම් රුමග් eZ මෙළඳ ණය 

ගිණුෙට හර  රනු ෙබන ගාස්තුෙ, ණය ගැණුම් රු විසින් මගවිය යුතු අතර,  සොගමම් ඕනෑෙ 

ශ්ාඛාෙ ට  රනු ෙබන මගවීෙක් සොගමම් ප්රධාන ෙයාපාරි  ස්ථානයට  රනු ෙබන මගවීෙක් 

මෙස සෙ නු ෙැමේ.  

2.2 ණය ගැණුම් රු විසින් මගවිය යුතු හා මගවීෙට ඇති ොසි  ොරි ය පියවීමෙහි යම් ප්රොෙයක් 

සහ/මහෝ පැහැර හැරීෙක් සිදු  රන්මන් නම්, එය මෙෙ ගිවිසුමෙහි මගවීම් පැහැරහැරීමම්  

නියෙයන් හා ම ාන්මේසිෙෙට යටේ මේ.    

2.3 ආෙරණ පිටුෙට ඇතුළේ  ර ඇති මගවීම් නියෙයන්ට අනුකූෙෙ, ොසි  ොරි ය පියවීමම් ෙගකීෙ 

සෑෙ විටෙ ණය ගැනුම් රු සතුෙ පෙතී  

3.  නියමයන් සහ වකාන්වද්සි 

     ණය ගැණුම් රු විසින් පහත සඳහන් ම ාන්මේසි පිළිපැදීෙට එ ඟ මේ:   

3.1 ණය ගැණුම් රු විසින්  රනු ෙබන ඕනෑෙ මගවීෙක් අයේ ර ගැනීෙට සොගෙට පූර්ණ අභිෙතය 

ඇති බෙට ණය ගැණුම් රු එ ඟ මේ:  

      3.1.1. මෙෙ eZ මෙළඳ ණය මේතුමෙන් සොගෙට ෙැරීෙට සිදු වූ   ේ ඉකුේ වූ මපාළිය (ඇේනම්) 

සහ රජමේ බදු, නනති  ගාස්තු ඇතුළු පිරිෙැය සහ එකී ූලලි  ණය මුෙෙ (ඇේනම්) 

සහ ඉතිරිය, පළමුමෙන්ෙ මගවීෙට එ ඟ මේ.   



2020.06.08_eZ Cash Merchant Loan Agreement _RAS_V1   
 

      3.1.2. මෙෙ ගිවිසුෙට පරිබාහිරෙ, ණය ගැණුම් රු විසින් මෙෙ eZ මෙළඳ ණය මුෙෙ ෙබාමගන 

ඇති සොගෙ සෙඟ ඇති මෙනේ ගිවිසුම් යටමේ මගවිය යුතු මුෙේ මගවීෙට එ ඟ මේ.  

3.2 පහත සඳහන් සිදුවීම් සිදුවුෙමහාේ ණය ගැනුම් රු විසින් ෙහාෙ සොගෙට ෙැනුම් දය යුතු අතර, 

සොගෙට අෙශ්ය ෙන්මන් නම් ණය ගැණුම් රු විසින් සොගෙට මගවිය යුතු හිඟ eZ මෙළඳ ණය 

මුෙෙ සම්පූර්ණමයන් පියවිය එ ඟ මේ.  

     3.2.1. ඔහුමග් / ඇයමග් ූලෙය තේෙය තුළ කිසියම් ප්රධාන මෙනසක් අමප්තක්ෂා  රන්මන් 

නම් මහෝ සිදුෙන්මන් නම්.   

    3.2.2. ඔහුමග් / ඇයමග් ූලෙය ධාරිතාෙට බෙපාන සහ ණය ගැනුම් රු සම්බන්ධ ඕනෑෙ 

නඩු විභාගය  විස්තර 

    3.2.3.ඔහුමග් / ඇයමග් රැකියාමේ මහෝ මස්ෙමයන් ඉෙේ කිරීෙක් මහෝ ඉේො අස්වීෙක් මහෝ  

ඒ හා සොන සිදුවීෙක්   

3.3. ණය ගැනුම් රුට මපර ෙැනුම්දීෙකින් මතාරෙ, ඔහු විසින් අෙෙංගු  ළ මනාහැකි පරිද සොගෙට 

පහත අෙස්ථාෙන්හි දී බෙය පෙරා ඇත:   

3.3.1. මෙෙ eZ මෙළඳ ණය ගිණුෙ, ණය ගැනුම් රුමග්  සියලුෙ මහෝ ඕනෑෙ මෙනේ ගිණුම් 

මහෝ තැන්පතු ( ාලීන මහෝ ඉේලුෙ) සෙඟ ඒ ාබේධ කිරීෙට; හා  

3.3.2. ණය ගැණුම් රු බැර වී ඇති  සියලුෙ මුෙේ යම් නිේචිත අයිතියක් යටමේ පැෙරීෙ සහ 

අේපේ රගැනීෙ සහ එෙ අයිතිය මහෝ අධි ාරිය ක්රියාේෙ  වූ දනට  මහෝ  ට මපර මහෝ 

ණය ගැතියාමග් නමින් කිසියම් ගිණුෙක් ෙැමසන තාක් දුරට මහෝ ණය ගැණුම් රු විසින් 

ෙබා ගේ ලියකියවිලි මහෝ මුෙේ ආපසු ගැනීම් මහෝ මෙනේ ලියකියවිලිඅගරු කිරීෙක් මහෝ 

ප්රතික්මපප කිරීෙ ෙගින් ක්රියාේෙ   ළ යුතුය.        

3.4. ඕනෑෙ අධි රණය  මහෝ විනිේචය සභාෙක් මහෝ ආයතනයක් මහෝ ෙයෙස්ථාපිත නිෙධාරිමයකු 

ඉදරිමේ ඉදරිපේ  රන, eZ මෙළඳ ණය සම්බන්ධමයන් ණය ගැණුම් රු විසින් මගවිය යුතු මුෙෙ 

ෙැක්මෙන ඕනෑෙ උපුටා ගැනීෙක්, ලිවීෙක් මහෝ මෙනේ ලියකියවිලි සහ සොගමම්  ළෙනා රු 

මහෝ ගණ ාධි ාරී විසින් අේසන්  ර සහති   ර ඇති සොගමම් මපාේ මහෝ මේඛන ෙලින් ෙබා 

ගේ මතාරතුරු, මෙනේ කිසිදු ලියකියවිලි මහෝ ෙවුචර මනාෙැති අෙස්ථාෙ  වුෙෙ,  සොගෙ මෙත 

ණය ගැණුම් රුමග් ෙගකීම් ප්රොණය ෙැක්මෙන සාධනීය සාක්ියක් මෙස සෙ නු ෙැමේ.   

3.5  ාොෙමරෝධී ආඥාපනමේ (chap 68) ප්රතිපාෙන තිබුනෙ, eZ මෙළඳ ණය සම්බන්ධමයන් ණය 

ගැණුම් රු විසින් සොගෙට මගවිය යුතු මුෙෙ සහ  ට අොළ ෙන මපාලිය ණය ගැණුම් රුමගන් 

අය  ර ගත හැකි අතර, එකී මුෙේ අය ර ගැනීෙ සඳහා සොගෙ විසින් ණය ගැනුම් රුට එමරහිෙ 

නඩු පැෙරීමම් දී  ාොෙමරෝධී ආඥාපනත (chap 68) බාධ යක් මෙස ණය ගැණුම් රු ෙතු මනා ළ 

යුතුය.      

3.6 ණය ගැණුම් රු මහෝ ඔහුමග් / ඇයමග් නිමයෝජිතයින්, මස්ෙ යින් මහෝ නිෙධාරීන් විසින් සොගෙට 

මහෝ එහි ඕනෑෙ නිෙධාරිමයකුට මහෝ එහි නිමයෝජිතයින්ට ලිඛිතෙ මහෝ මෙනේ ආ ාරයකින් ණය 

ගැනුම් රු මෙනුමෙන්  රන ෙෙ සියලුෙ නිමයෝජනයන් සහ ප්ර ාශ්යන්  සතය සහ නිෙැරද  යැයි 

සෙ න අතර, එය සොගෙ විසින් ක්රියාේෙ   ළ යුතු අතර,එය මුෙේ අය ර ගැනීමම් ප්රතිලෙයක් 

මෙස ම ාන්රාේතුමේ පෙනෙ ස සයි.        

3.7 ණය ගැණුම් රු විසින් මුෙේ මගවීෙ පැහැර හරිනු ෙැබුෙමහාේ, සොගෙ විසින් හිඟ මුෙේ අය ර 

ගැනීෙ සඳහා මතෙන පාර්ශ්වීය අය රගන්මනක් පේ  ළ හැකි බෙට ණය ගැණුම් රු එ ඟ ෙන 

අතර, එමස් එ තු කිරීමම් දී ෙන සියලු වියෙම් මගවීෙට ණය ගැණුම් රු එ ඟ මේ.       

3.8 ෙරින් ෙර මෙෙ ණය ගිවිසුෙ යටමේ අොළ ෙන ඕනෑෙ මපාලී අනුපාතයන්, මස්ො ගාස්තු සහ මෙනේ 

ගාස්තු සොගෙ විසින් තනි අභිෙතය පරිද මෙනස්  ළ හැකි බෙට ණය ගැනුම් රු එ ඟ මේ. 

ම මස් මෙතේ, එෙැනි මෙනසක් සිදු කිරීෙට මපර සොගෙ විසින් ණය ගැනුම් රුට  දන 

ොහතර ට (14) මපර ෙැනුම් දීෙක්  ළ යුතුය.   

3.9 මෙෙ ගිවිසුෙ ණය ගැනුම් රු විසින් සොගෙට මගවිය යුතු මුෙෙ පිළිබඳ ූලලි  සාක්ියක් මේ. 

3.10 eZ මෙළඳ ණය  ලින් පියවීෙ  දී ණය ගැනුම් රුට කිසිදු  ප්රතිොභයක් ෙැමබන්මන් නැත 

3.11 ණය ගැනුම් රුමග් ඕනෑෙ ගිණුෙ  සහ ඕනෑෙ මුෙෙක් ෙත තබා ඇති ඕනෑෙ ආ ාරය  සහ 

ස්ෙභාෙමේ (ස්ථාෙර තැන්පතු ඇතුළුෙ) තැන්පතු  හිෙේ කිරීෙක්/ අෙසන් කිරීෙට සොගෙට අයිතිය 

තිමේ. සුරැකුම්පේ, බැඳුම් ර සහ සොගමම් / ඔවුන්මග් භාර රුෙන්මග් මහෝ නිමයෝජිතයින්මග් 

පාෙනය යටමේ / සුරක්ිතෙ ඇති අමනකුේ සියලුෙ ෙේ ම්, ලියකියවිලි, ඔප්තපු සහ මේපළ 

(සුරක්ිතභාෙය මෙස  මහෝ මෙනේ ආ ාරයකින් ණය ගැණුම් රු විසින් ඕනෑෙ ධාරිතාෙයකින්  

ඇතුළේ  ර ඇති / ඇතුළේ  ළ හැකි ඕනෑෙ ගිවිසුෙක් අනුෙ) ණය ගැණුම් රු විසින් දීර්ඝ   රන 
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ෙෙ සහ / මහෝ භාවිතා  රන ෙෙ සොගමම් ඕනෑෙ මස්ොෙ  ප්රතිලෙයක් මෙස සහ / මහෝ සොගෙ 

විසින් ණය ගැනුම් රුට ෙබා දය හැකි මෙනේ පහසු ම්ෙෙ ප්රතිලෙයක් මෙස පැන නගින සියලු 

හිඟ මුෙේ ප්රොණයන් ෙක්ො.    

 

ඉහත ෙක්ො ඇති අයිතීන්ට අෙතරෙ, නීතිමේ ක්රියා ාරීේෙය ෙත, ගිවිසුම් මහෝ මෙනේ ආ ාරයක් 

ෙත සොගෙට ඕනෑෙ මොමහාත  හිමිවිය හැකි ඉහත සඳහන් අයිතියට මහෝ මෙනේ ඕනෑෙ 

අයිතිය ට අෙතරෙ, ණය ගැණුම් රු විසින් සොගෙට බෙය පෙරනු ෙැමේ. 

 3.11.1. සොගමම් ඕනෑෙ ශ්ාඛාෙ  ණය ගැනුම් රුමග් ඇති  සියලු ගිණුම් සහ ෙගකීම් ඕනෑෙ  

මේොෙ  ඒ ාබේධ කිරීෙ මහෝ එ තු කිරීෙට; හා 

 3.11.2. කිසියම් අධි රණ ක්රියාොර්ගයක් ස්ථාපිත මනාම ාට සොගෙ විසින් ෙබාගේ ණය 

ගැනුම් රුමග් සුරැකුම්පේ මහෝ මේපළ මපාදු මහෝ මපෞේගලි  විකිණීෙ මහෝ පැෙරුෙ මහෝ 

මෙනේ ආ ාරයකින් විකිණීෙ මහෝ බැහැර කිරීෙ සහ එෙැනි විකිණීෙ / බැහැර කිරීෙ / ොරු 

කිරීෙ / පැෙරුෙ සම්බන්ධෙ පිරිෙැය සහ වියෙම් ඇතුළුෙ ණය ගැනුම් රු විසින් සොගෙට 

මගවිය යුතු මුළු හිඟ මුෙෙ ෙැමබන ආොයමෙන් රඳො තබා ගැනීෙ.   

 

3.12 ණය ගැනුම් රු විසින් eZ මෙළඳ ණය සම්පූර්ණමයන් පියෙන තුරු හිමි ාරිේෙය මනාපැෙරිය යුතු 

අතර සහ/මහෝ ජංගෙ දුර ථන අං ය සහ / මහෝ eZ  මුෙේ ගිණුමම් විස්තර මෙනස් මෙනස් 

මනා ර යුතුය.  

3.13 eZ මෙළඳ ණය සඳහා කිසියම් හිඟ මුෙෙක් ඇේනම්, සොගෙට පහත සෙහන් අයිතින් සතුමේ ;  

 3.13.1. හිඟ මගවීම් සම්පූර්ණමයන් පියො ගන්නා මතක් ණය ගැනුම් රුට මගවිය යුතු ම ාමිස් ,  

ගාස්තු මහෝ මෙනේ මගවීම් අේහිටුවීෙට ඩයමොග් ඇක්සියාටා එලඑේී (Dialog Axiata ළ) මෙත 

උපමෙස් දීෙ; සහ / මහෝ 

 3.13.2. ණය ගැනුම් රුට පූර්ෙ ෙැනුම්දීෙකින් මතාරෙ ණය ගැනුම් රුමග් eZ ගිණුමෙහි ඇති 

ඕනෑෙ අරමුෙෙකින් එෙැනි හිඟ මුෙේ අඩු  ර සොගෙට මුෙේ අය ර ගැනීෙට ඩයමොග් 

ඇක්සියාටා එලඑේී සොගෙ (Dialog Axiata PLC)  මෙත උපමෙස් ෙබා දීෙ 

3.14 ගනුමෙනු රුට ඒ ාබේධ මස්ොෙක් සැපයීෙ සඳහා සහ / මහෝ කිසිදු හිග මුෙෙක් අය  රගැනීෙ 

සඳහා සහ/මහෝ කිසියම් අපරාධ පරීක්ෂණයක් මහෝ ඕනෑෙ අපරාධ නඩු විභාගයක් සඳහා රජමේ 

ඕනෑෙ අධි ාරිය ට සහය වීෙ සඳහා ෙේත පේධතිමේ මතාරතුරු/  ඕනෑෙ අනුබේධිත 

ආයතනයක් සෙග සහ/මහෝ මහෝේින්ග්ස් සොගම් සෙග  නිේචිත පාරිමභෝගි  මතාරතුරු 

හුෙොරු  රගැනීමම් අයිතිය සොගෙ සතු මේ.    

4. ණය පහසුමක්ෂ සඳහා ෙන සුරක්ෂි භාෙය  

4.1 මෙෙ ණය පහසු ෙ සඳහා ෙන ආරක්ෂාෙ මෙෙ ගිවිසුමම් ආෙරණ පිටුමෙහි ෙක්ො ඇති පරිද මේ. 

4.2 eZ මෙළඳ ණය පහසු ෙ යටමේ සොගෙ විසින් ෙැයකිරීෙට ප්රථෙ,   ණය ගැණුම් රු විසින් සොගෙ 

ෙඟින් නියෙ  රන ෙෙ ආ ෘති පරයට අනුෙ (“ඇප රය සහ ෙන්ද මුෙෙ”), ඇප රුමෙකු විසින් 

ඉදරිපේ  රන ෙෙ ම ාන්මේසි විරහිත ඇප රයක්, මෙකී ගිවිසුමම් ආෙරණ පිටුමෙහි ෙැි දුරටේ 

ෙක්ො ඇති පරිද eZ මෙළඳ ණය පහසු ෙ සම්බන්ධමයන් ණය ගැණුම් රු විසින් මගවිය යුතු සියලුෙ 

මපාළී සහ මෙනේ මුෙේ ඇතුළුෙ eZ මෙළඳ ණය පහසු ෙ නිසි පරිද මගවීෙ / ආපසු මගවීෙ සඳහා 

සම්පුර්ණ  ාෙයට ෙෙංගු ෙන පරිද ෙබා දය යුතුය.   

 

5. ප්රධාන උල්ලංඝනයන්  

මෙෙ ගිවිසුෙ පහත අෙස්ථාෙන්හි දී උේෙංඝනය වී ඇතැයි සැෙමක්:  

5.1 ණය ගැණුම් රු විසින් නියමිත දනට එෙ මුෙෙ මගවීෙට අමපාමහාසේ වීෙ සහ ඉේලුෙ ෙත මපාළිය 

සෙඟ මගවිය යුතු මුළු මුෙෙ ම ාළඹ දී  මගවීෙට අමපාමහාසේ වීෙ.  

5.2 මෙෙ ගිවිසුමම් කිසියම් නියෙයන් මහෝ ම ාන්මේසියක් අනුගෙනය කිරීෙට ණය ගැණුම් රු අසෙේ 

වුෙමහාේ සහ / මහෝ මනාසෙ ා හැරියමහාේ.  
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6. උල්ලංඝනය කිරීවම් ප්රතිඵලල පැහැරහැරීම  

6.1 මම් යටමේ ප්රධාන උේෙංඝනයක් සිදු ෙන අෙස්ථාෙ  දී (5 ෙන ෙගන්තිය), මෙෙ ගිවිසුෙ අෙසන් 

කිරීමම් අයිතිය සොගෙ සතුය. මෙෙ ගිවිසුෙ අෙසන් කිරීෙට මපර මෙෙ ගිවිසුෙ යටමේ උපචිත 

අයිතිොසි ම් සහ බැඳීම්ෙෙට අගතියක් මනාවිය යුතුය. 

6.2 ඉහත 5 ෙන ෙගන්තිමේ (ප්රධාන උේෙංඝනය) හි ෙක්ො ඇති පරිද ප්රධාන උේෙංඝනය කිරීෙක් හැර 

මෙනේ පැහැර හැරීෙක් සිදුවුෙමහාේ සහ එෙ පැහැර හැරීෙ සොගෙ විසින් ණය ගැනුම් රුට ෙැනුම් 

දී දන 14 ක් ඇතුෙත නිෙැරද  ර නැේනම් සොගෙ විසින් ඕනෑෙ මේොෙ  මෙෙ ගිවිසුෙ අෙෙංගු  ළ 

හැකිය. 

6.3 නියෙයන් සහ ම ාන්මේසි (3 ෙන ෙගන්තිය), මගවීම් (2 ෙන ෙගන්තිය), අනනය අධි රණ බෙය (9 

ෙන ෙගන්තිය) අෙසන් වීමෙන් පසු, ගිවිසුෙ අෙසානය ෙක්ො බෙපැෙැේමෙනො ඇත.    

7. අමහැරීම සහ විචලනය  

 

7.1 මෙහි ෙක්ො ඇති ඕනෑෙ  බෙයක් මහෝ ෙරප්රසාෙයක් මහෝ ප්රති ර්ෙයක් ක්රියාේෙ  කිරීෙ මහෝ 

අනුගෙනය කිරීෙ සම්බන්ධමයන් එක් පාර්ේෙයක් විසින්  රන ෙෙ යම් ප්රොෙයක්, අසෙේ වීෙක් 

මහෝ අතපසු වීෙක් මහෝ එහි ෙගකීම් එක් පාර්ශ්ෙයක් විසින් උේෙංඝනය කිරීෙක් සිදු  රනු 

ෙැබුෙමහාේ එය අතහැර ෙැමීෙක් මෙස මනාසෙ න අතර , එෙැනි බෙ ෙරප්රසාෙ හිමි ෙ මහෝ 

ප්රති ර්ෙ බොේෙ  කිරීෙ අෙහිර ෙන මෙස ක්රියාේෙ  ෙන්මන් නම් මහෝ මෙනේ ඕනෑෙ 

අයිතියක්, බෙය, ෙරප්රසාෙයක්, හිමි ම් පෑෙක් මහෝ මෙනේ ඕනෑෙ අෙස්ථාෙ  මහෝ ඉන් පසුෙ 

ඕනෑෙ මේොෙ දී. 

7.2 ෙරින් ෙර මෙෙ ගිවිසුමම් නියෙයන් හා ම ාන්මේසි සංමශ්ෝධනය කිරීෙට මහෝ මෙනස් කිරීෙට 

සොගෙට අයිතියක් ඇත 

 

8. බරප ලකම   නීතිඵ විවරෝධීභාෙය 

8.1 මෙෙ ගිවිසුමම් කිසියම් මයදුෙක් මහෝ විධිවිධානයක්, කිසියම් පනතක් මහෝ නීතිමේ ආධිපතයයක් 

යටමේ, පූර්ණ ෙශ්මයන් මහෝ අර්ධ ෙශ්මයන්  නීතියට පටහැනි මහෝ බොේෙ   ළ මනාහැකි නම්, 

එෙැනි මයදුෙක් මහෝ ප්රතිපාෙනයක් මහෝ එහි ම ාටසක් මෙෙ ගිවිසුමම් ම ාටසක් මෙස 

මනාසෙ න අතර, එමහේ ගිවිසුමම් ඉතිරි ම ාටස බොේෙ  කිරීමම් හැකියාෙ බෙපාන්මන් නැත. 

 

9. අනනය අිකකරණ බලය  

9.1 මෙෙ ගිවිසුෙ සහ මෙහි දී ෙබා දී ඇති ආරක්ෂාෙ ශ්රී ෙං ා නීතියට අනුකූෙෙ සෑෙ ආ ාරයකින්ෙ 

පාෙනය සහ ක්රියාේෙ   ළ යුතු අතර අධි රණය බෙ ප්රමේශ්ය ම ාළඹ විය යුතුය. 

 

10. නිවේදන  

10.1 මෙෙ ගිවිසුෙ යටමේ ඇති සියලුෙ ඉේලීම් සොගෙ විසින් නීතිඥෙරමයකු සහ නීතිඥෙරු ෙශ්මයන් 

සොගෙ මෙනුමෙන්  ටයුතු  රන ඕනෑෙ බෙයෙේ පුේගෙමයකු මහෝ සොගෙක් විසින් ඉදරිපේ 

 ළ හැකි අතර, "ණය ගැණුම් රුමග් " නෙට ඇති ලිපියක් ඉහත සඳහා  ර ඇති ලිපිනයට තැපැේ 

ෙඟින් මහෝ ලිපිනය මගාස් භාර දය හැකි අතර, ඉේලීම් ෙැන්වීෙ එය භාර දුන් දනමේ දී මහෝ එය 

ඉදරිපේ  ළ දනට පසුෙ මහෝ ෙබා දී ඇති බෙට සෙ නු ෙැමේ.    

10.2 සියලුෙ ෙතක් කිරීම් සහ ෙැන්වීම් ම ටි පණිවුඩ මස්ො (ම ටි පණිවුඩ) ෙඟින් ජංගෙ දුර ථන 

අං යට මහෝ ණය ගැනුම් රු සහ ණය ගැනුම් රු විසින් ෙබා මෙන විෙුේ තැපෑෙට යෙනු ෙබන 

අතර, ගැණුම් රු කියා සිටින්මන් ඉහත පණිවිඩ විෙුේ පණිවිඩ වීෙ ෙත එය නීතයානුකූෙෙ 

පණිවිඩ  මෙස සෙ න බෙය.   

10.3 එමස්ෙ සියලුෙ මගවීම්, මගවීම් / හානි / ෙයෙස්ථාපිත මගවීම් / මස්ො ගාස්තු මෙස සෙ න්මන්ෙ 

යන්න සියලු මගවීම් ෙැබීෙට / පිළිගැනීෙට එ ඟ මේ. 

10.4 මෙෙ ගිවිසුමම් නියෙයන් සහ ම ාන්මේසි ණය ගැනුම් රු මෙත ෙබා දී ඇති ඉේලුම් ලිපිය සහ එහි 

සඳහන් ෙගන්ති සෙඟ කියවිය යුතුය. එකී එ ඟතා ලිපිය , පිරිනැමීමම් ලිපිය සහ eZ මෙළඳ ණය 

අයදුම්පත මෙෙ ගිවිසුමම් අනිොර්ය අංගයක් ෙනු ඇත . 


