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පෙර පෙවුම් නියමයන් සහ ප ොන්පේසි  
 
ඩයලොග් ආසියාටා පීඑල්සී වමාගම (ඩයලොග්) විසින් වවා ලෙනු බන ලවේලාලන් ලමහි මතු ෙක්ලා ඇති නියමයන් ශා ල ොන්ලේසි  මගින් ඳානය ලේ. 
ලමම ඉල්ලුම් ඳත්රය නිසි ඳිදි  වම්ප්ණ  ල ොට  සිම්  ා්පඳ  ව්රීය  ර ගැනීම මගින් අොෂ ග්රාශ යා විසින් ලමකී නියමයන් වශ ල ොන්ලේසි කියලා  
ලේරුම්ලගන  පිළිගන ැබ ඇති බල අෙශව් ලේ.  
 
1. අර්ථනිරූෙණ:  
'ගිණුලම් ලේය' යන්ලනන් ග්රාශ යාලග් ඩයලොග් ගිණුලම් ඳලතින මුෙ අෙශව් ලේ.  
'ඇමතුම් ගාව්තු' යන්ලනන් ග්රාශ යා විසින් භාවි   රනු බන  ා ඒ   ම  ඳෙනම්ල ග නය  රනු බන  ඩයලොග් ලවේලාලන් භාවි  කිරීමට 
අොෂල ග්රාශ යා විසින් ලගවිය තුතු ගාව්තු අෙශව් ලේ.  
'ඩයලොග් ජාය' යන්ලනන් ඩයලොග් ලඳොදු ජංගම විදුලිවංලේ ජාය අෙශව් ලේ. 
'ඩයලොග් ලවේලා' යන්ලනන් ඩයලොග් විසින් ග්රාශ ලයකු ලල  වවා ලෙනු බන විදුලිවංලේ ලවේලා අෙශව් ලේ.  
'MSISDN අං ය' යන්ලනන් ජංගම ග්රාශ  ඒ ාබේත   ලවේලා අංකි  ජා (ජංගම දුර )න) අං ය අෙශව් ලේ. 
'ිදචා්ණජ්  ා්පඳ /රීලෝ්ප' යන්ලනන් ලඳරලගවුම්  ා්පඳ ක් මිදී ගැනීම මගින් ලශෝ ඩයලොග් විසින්  ලින්   ඉි ිදඳේ  රනු බන ලලනේ 
ආ ාරයකින් ග්රාශ යා විසින් ගිණුලම් ලේය ලැ ක  රගැනීම අෙශව් ලේ.  
'සිම්  ා්පඳ ' යන්ලනන් ඩයලොග් ජාය ලල  ප්රලේීමම වශා ඩයලොග් විසින් ග්රාශ යා ශට නිකුේ  රනු බන ග්රාශ  ශනානාගැනීලම් ලමොලයය 
අෙශව් ලේ.  
'ග්රාශ යා' යන්ලනන් ඩයලොග් ලවේලාලන් වවා ගැනීම වශා ඉි ිදඳේ  රන ෙ ඉල්ලීම පිළිගනු ැබ ඇති යම් පුේගලයක් ලශෝ වමාගමක් අෙශව් ලේ.  
 
2. ඩයපොග් පසේලා  
2.1 කිසිදු ලශේතු ෙැක්ීමමකින් ල ොරල ශා කිසිදු ලගකීමක් රලා ලනොලගන කුම  ලශෝ  රු ක් ම   ලර ලශෝ ඉල්ලුම් ඳත්රයක් ප්රතික්ලේඳ කිරීමට  
2.2 ඩයලොග් ලවේලාලන් වශා  ලර ලශෝ වංලෝධනයන් සිදුකිරීමට වශ එමගින් ග්රාශ යාට සිදුලන  ලර ලශෝ අාභ ලශෝ අඳශසු ා වම්බන්ධලයන් 

ලගකීම ට යටේ ලනොීමමට  
2.3 ඩයලොග් ලවේලාලන් වශා අොෂ ලන නියමයන් ශා ල ොන්ලේසි ලලනව ්කිරීමට  එ තු කිරීමට ලශෝ වංලෝධනය කිරීමට  
2.4 ග්රාශ යන් ලල  ඒ ාබේත   ලවේලාලක් වැසීම පිස ව සිය  ලර ලශෝ ඳිදඳාලි  වමාගම් වශ/ලශෝ ඳිදඳා  වමාගම් ලල  වශ/ලශෝ  ලර ලශෝ 

අඳරාධ විම්ණ   ා්ණයයන් ලශෝ වාඳරාධී නලය  ා්ණයයයන් වමබන්ධලයන්  ලර ලශෝ රාජය අත  ාිදයක් ලල  සිය ෙේ  ඳේධතිය / ග්රාශ යා 
පිළිබ නි්චි  ල ොරතුරු  ලර ලශෝ අලව්)ාල  හුලමාරු  ර ගැනීමට   

2.5 කිසිදු ලශේතු ෙැක්ීමමකින් ල ොරල  ඩයලොග් ජාලයන් ග්රාශ යාලග් වම්බන්ධ ාල  ලර ලශෝ අලව්)ාල  විවන්ත  කිිදමට ලශෝ අේහිටුීමමට:  
2.6 ග්රාශ යාලග් ඩයලොග් ගිණුම විවන්ත   රනු ැවහලලශොේ/මාව තුන   ායක් තුෂ ව්රීය  රනු ලනොැවහලලශොේ  MSISDN අං ය නැල  

භාවි  කිරීමට/ ප්රතිව්)ානග  කිරීමට  
2.7                                                                                           

           :  ලින්  ට  ඩයලොග් ලශෝ ල ලැනි ඳා්ණ්ලයන්ට අො ප්රල්ණධන දීමනා ඉි ිදඳේ කිරීම. 
 
 ලර ලශෝ ග්රාශ ලයකුට ලශෝ  ලර ලශෝ ග්රාශ ලයකු විසින් බය ඳලරන ෙ  ලර ලශෝ  ැනැේල කුට විගැනීමට සිදුලන  ලර ලශෝ  ැනැේල කුට 
ලශෝ ලේඳ ට සිදුලන වෘජු ලශෝ ලක්රා ාර ලශෝ විලේත   ලශෝ ආනුංගි  ලශෝ ලයාඳාිද  ආොයම් ලශෝ ාභ අහිමිවිම ලශෝ  ලර ලශෝ ව්ලභාලලක  ලර 
ලශෝ අාභ  ශානි ලශෝ හිංවන වම්බන්ධලයන් ග්රාශ යාට වශ/ලශෝ  ලර ලශෝ ල ලැනි ඳා්ණ්ලය ට ලගකීමට ඩයලොග් යටේ ලනොලේ.  
 
3. ග්රාහ යාපග් ලෙමම  
ග්රාශ යා විසින්: 
3.1 ඩයලොග් ලවේලාලන් භාවි ා කිරීමට අොෂ සියලු නීති  ලරගුාසි වශ මා්ණලගෝඳලේ ලට අනුක ල ක්රියා  ෂ තුතුය  
3.2  ලර ලශෝ ත්රව් ලාදී  ලනොසුදුසු  අවභය  අනලවර ලශෝ නීතිවිලරෝධී ක්රියාලන් වශා වශ/ලශෝ  ලර ලශෝ අලයෝගය  නීතිවිලරෝධී ලශෝ නින්ොවශග  

 ා්ණයයන් වශා ලශෝ අවභය   ්ණජනාේම  ලශෝ බන්නාලග්  ැමැේ කින් ල ොරල යලන ඳස වුඩ යැීමම වශා ඩයලොග් ලවේලාලන් භාවි ා 
ලනො ෂ තුතුය  

3.3 ඩයලොග් ලවේලාලන් වවාදීම වශා ඩයලොග් වමාගමට  ලින්   අලය විය ශැකි සියලු ල ොරතුරු ශා වශාය බාි ය තුතුය  
3.4  ලර ලශෝ ලංචස   ක්රියාලක්  ලවොර මක්  අාභයක්  අනලවර භාවි ාලක් ලශෝ ජංගම දුර )න මධයව්)ානයට වශ එහි භාවි ාලට අොෂ  ලර 

ලශෝ නීතිවිලරෝධී ක්රියාලක් සිදුීම ඇති බල ෙැනගේ ලශාම ඒ බල ඩයලොග් ලල  ලා්ණ ා  ෂ තුතුය  
3.5 සියලු මුේෙර ගාව්තු  ලවේලා බදු ගාවත්ු ශා ඩයලොග් ලවේලාලන් භාවි  කිරීමට අොෂල නීති මගින්  ලින්   ඳනලනු බන අන්  ලර ලශෝ පිිදලැය 

ලශෝ ගාව්තු ලගවිය තුතුය   
3.6 ඩයලොග් ලල  බාදී ඇති  ලර ලශෝ ල ොරතුර ට අොෂල සිදුලන  ලර ලශෝ ලලනව්ීමම්  පිළිබල ඩයලොග් ලල  ලිඛි ල ෙැනුම් ි ය තුතුය  
3.7  ලර ලශෝ සියලු හිමි ම්ඳෑම්  ඉල්ලීම්  නලය ර ශා ලෙෝාලරෝඳ  ලට එලරහිල ඩයලොග් වශ එහි නිධාරීන්/නිලයෝජි යන් ලගකීලමන් නිෙශව් 

ල ොට  ශානිපර ය කිරීමටේ  ඩයලොග් වමාගමට ෙැරීමට සිදුලන /නියම  රනු බන  ලර ලශෝ සියලු පිිදලැය ශා ලන්ි  වශා ලගීමම් කිිදමටේ 
ක්රියා ෂ තුතුය.  

3.8           න   න                                                  න     එ                

    න                                                  .  න                         න      
           න 365 .  

3.9                     න                                        න        එ                    
                                     න            න     එ    න          න  න    

                                    න                   එ                        .      
          3      එ                      න                                          න 

                           න    එ                           න    . 
4. සිම්  ාඩ්ෙත  
සිම්  ා්පඳ  මිදී ගේවිට එය ග්රාශ යා ශට අයිති ලේ. සිම්  ා්පඳ  ආරක්ා වහි ල  බා ගැනීම ග්රාශ යාලග් ලගකීම ලන අ ර  ඩයලොග් ලල  ප්ණල 
ෙැනුම් දීමකින් වශ නියමි  ලිපි ලල්ඛන ලියා අේවන් කිරීමකින් ල ොරල සිම්  ා්පඳ   ලර ලශෝ ල ලැනි ඳා්ණ්ලය ට ලනොඳැලිදය තුතුය. එලවේ කිරීමට 
අලඳොලශොවේ වුලලශොේ අලවන් ලරට ලියාඳි ංචිීම ඇති භාවි  රු සිම්  ා්පඳ  භාවි  කිරීම වම්බන්ධලයන් ලගකීමට යටේ ලනු ඇ .  
 

5. ොස්තු ක්රමය  
5.1 ඩයලොග් ලවේලා වශා ලගීමම් කිරීම රීචා්ණජ්  ා්පඳේ/රීලෝ්ප මිදීලගන  එහි වශන් ි නට ලඳර ඒලා ව්රීය කිරීම මගින් විය තුතුය. 
5.2 ගාව්තු ශා අයකිරීම් ඩයලොග් විසින්  ලින්   වංලෝධනය  රනු ැබිය ශැකිය. ඕනෑම ලමොලශො   ඩයලොග් ඇමතීලමන් ලේමන් ගාව්තු ශා 

අයකිරීම් පිළිබල ග්රාශ යාට ල ොරතුරු ෙැනග  ශැකිය.  
5.3 ගිණුලම් ප්රමා ලේ ලේයක් ලනොමැතිල ඩයලොග් ලවේලාලට ප්රලේීමමට ග්රාශ යාට ලනොශැ .  
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6. විවිධ  රුණු  
6.1 ඩයලොග් විසින් ඕනෑම අලව්)ාල  ලමම නියමයන් ශා ල ොන්ලේසි වංලෝධනය  රනු ැබිය ශැකිය. ඉන් අනතුරුල ඩයලොග් ලවේලා අඛණ්ඩල 

භාවි ා කිරීම මගින් ග්රාශ යා විසින් එකී වංලෝධන පිළිගන්නා බල අෙශව් ලේ. 
6.2 ඩයලොග් ලවේලා වම්බන්ධලයන් යම් ආරාවුක් ඇතිවුලලශොේ  ලවේලා ලා්ණ ා ම  ඳෙනම්ල ඩයලොග් විසින් ගනු බන තීර ය අලවානාේම  ශා 

තීරනාේම  විය තුතු අ ර  ග්රාශ යා එකී තීර ය මගින් බැඳී සිටිය තුතුය.  
6.3 නීතිලයන් අලවරදී ඇති ඳම ට වශ ලමකී නියමයන් ශා ල ොන්ලේසිල ප්ර ාිත ල වවාදී ඇති ඳිදි  ශැර  ඩයලොග් ලවේලාලට වශ ඩයලොග් 

ජායට වම්බන්ධල නීතිලයහි ෙක්ලා ඇති සියලු ල ොන්ලේසි  ලගකීම් ශා නිලයෝජන බැශැර  රනු ැලේ.  
6.4 ලමකී  නියමයන් ශා ල ොන්ලේසි ශ්රී ං ාලේ නීතියට වශ ශ්රී ං ාලේ අත  ර ලක අනනය අත  ර  බයට යටේලේ.  
6.5 ලමම  නියමයන් ශා ල ොන්ලේසිල ඉංග්රීසි භාා පිටඳ  එහි සිංශ ශා ලෙමෂ භාා ඳිදල්ණ න (කිසිලක් ලලල ොේ) ඉක්මලා බඳැලැේවිය තුතුය.  
  


