ස ේවා ස ාන්සේසි බලාත්ම

දිනය: 2019 ජුනි

5ව ර විසින් සමසෙයවනු ලබන අන්තර්ජාලීය ස ේවාවන් භාවිතා කිරීමට ඔබ දැක්වූ උනන්ුවට ේූතියි
(අප අන්තර්ජාල භාවිතයන් සියල්ල සමතැන් සිට සපාුව "5ව ර" සල ෙැඳින්සේ).
(I)

(II)

(III)

5ව ර ෙරො පිරිනමන 5wasara.lk මඟ සෙෝ ඊට ම්බන්ධව පයා ඇති මාර්ගගත ෙ /
සෙෝ ජංගම ස ේවා, සවබ් අඩවි ෙ මෘු ාංග භාවිතය සමම ස ේවා ස ාන්සේසි මගින් පාලනය
සේ.
5ව ර ො ම්බන්ධ ජංගම සයුම්, ෙ සමම ස ේවා ස ාන්සේසි වලට ම්බන්ධ සවනත් ඕනෑම
5ව ර සවබ් අඩවියක්ව, සයුමක්ව සෙෝ මාර්ගගත ස ේවාවක්ව. ස ේවාවට ප්රසේශ වීසමන් සෙෝ
භාවිතා කිරීසමන් සෙෝ සබාත්තමක්ව ක්වික්ව කිරීසමන් සෙෝ "මම එ ඟ සවමි" (සෙෝ ඒ ො මාන
සදයක්ව) සල
ලකුණු ර ඇති ස ාටුවක්ව ලකුණු කිරීසමන්, ඔබ සමම ස ේවා ස ාන්සේසි
("ගිවිසුම" ට බැඳී සිටීමට ඔබ කියවා, සත්රුම් සගන ඇති බව එ ඟ සේ. ), ෙ ඔබ අපසේ
ස ේවාසේ ියාපදිංචි පරිශීල සයකු වුවත් නැතත්, අපසේ රෙ යතා ප්රතිපත්තිසේ දක්වවා ඇති
පරිදි ඔසබ් සතාරතුරු එ තු කිරීම ෙ භාවිතා කිරීම. පෙත වි ේතර ර ඇති පරිදි සමම
සවන ේ ම් ඔබට දැනුම් සදන තාක්ව ල් සමම ගිවිසුම සවන ේ කිරීසම් අයිතිය 5වසර තුය.
සමම ගිවිසුම ස ේවාවට ප්රසේශ වන සෙෝ සවනත් ආ ාරයකින් භාවිතා රන සියලුම
අමුත්තන්ට, පරිශීල යින්ට ෙ සවනත් අයට ("ඔබ" සෙෝ "පරිශීල යින්") අදාළ සේ. ඔබ
පා ලක්ව, මාගමක්ව, ංවිධානයක්ව සෙෝ සවනත් ආයතනයක්ව සවනුසවන් 5වසර ගිණුමක්ව
විවෘත රන්සන් නම්, "ඔබ" ඔබට ෙ එම ආයතනයට ඇතුළත් සේ.
ශිෂ්ය දත්ත පිළිබඳ ටෙනක්ව:
සමම ස ේවාව අපසේ ස ේවාවන් අධයාපන අරමුණු ඳො භාවිතා රන පා ල්, පා ල්
දි ේික්ව සෙෝ ගුරුවරුන් ( ාමූහි ව "පා ල්" සල ෙඳුන්වනු ලැසබ්) වැනි අධයාපන ස ේවා
පයන්නන් විසින් මිලදී ගත ෙැකිය. ස ේවාව ැපයීම ඳො 5වසර පා ලක්ව මඟ ගිවිසුම්ගත
වන විට, අපට ශිෂ්ය දත්ත එ තු කිරීමට සෙෝ ප්රසේශ වීමට (පෙත අර්ථ දක්වවා ඇත), ඒවා
පා සලන් සෙෝ ශිෂ්යයා විසින් පයනු ලැසබ්. එවැනි ශිෂ්ය දත්ත දැඩි රෙ ය යැයි අපි ල න
අතර සපාුසේ අපසේ දත්ත පා ලට සෙෝ පා ල සවනුසවන් වැඩි දියුණු කිරීම ෙ ැපයීම ෙැර
සවනත් කිසිු ටයුත්තක්ව ඳො එවැනි දත්ත භාවිතා සනා රමු. අපසේ ශිෂ්ය දත්ත එ තු
කිරීම, භාවිතා කිරීම ෙ සබදාගැනීම සමම ගිවිසුම මගින් පාලනය සේ.

සෑම ගිවිසුමක්ම ඔබ වටහාගෙන ඇති බව සහතික කිරීමට ගමම ගිවිසුම ප්රගේශගමන් කියවන්න.
ගසේවාව
1. ගණිතය, භාෂ්ාව, විදයාව ෙ මාජ අධයයනය ඇතුළු විවිධ විෂ්යයන් ඉසගන ගැනීමට ො පුහුණු
වීමට සමම ස ේවාව සිය පරිශීල යින්ට උප ාර රයි. සවනත් ආ ාරයකින් පැෙැදිිව ප්ර ාශ
සනා ළසොත්, සමම ගිවිසුමට යටත්ව ස ේවාවට නව සෙෝ වැඩිදියුණු ළ අංගයන් පයනු ලැසබ්.
ස ේවාව “පවතින ආ ාරයට” ලබා දී ඇති බවත්, ස ව
ේ ාව ලබා ගත සනාෙැකි වීම සෙෝ ස ේවයට
අදාළ කිසියම් දත්තයක්ව ම ා දැමීම සෙෝ නැතිවීම ඇතුළුව කිසියම් වැරැේදක්ව, සදෝෂ්යක්ව සෙෝ අතපසු
වීමක්ව ම්බන්ධසයන් 5වසර කිසිු වගකීමක්ව භාර සනාගන්නා බවත් ඔබ සත්රුම් සගන එ ඟ සේ.

5වසර ඔබට ස ේවාව භාවිතා කිරීම ඳො පුේගි , මාරු ළ සනාෙැකි ෙ සුවිසශේෂී සනාවන
අයිතියක්ව ෙ බලපත්රයක්ව ලබා සදයි. මෘු ාංගසේ කිසියම් අයිතියක්ව පිටපත් කිරීම, සවන ේ කිරීම,
වුත්පන්න ෘතියක්ව නිර්මාණය කිරීම, ප්රතිසලෝම එ ල ේ කිරීම සෙෝ සවනත් ප්රභවය සයාදා
ගැනීම, විකිණීම, පැවරීම, උප බලපත්රය, ආරක්වෂ් උනන්ුවක්ව ලබා දීම සෙෝ සවනත්
ආ ාරයකින් පැවරීම සිු සනා රන බවට ඔබ එ ඟ සේ. ස ේවාව සවත අනව රසයන් ප්රසේශය
ලබා ගැනීම ඳො (සීමාවකින් සතාරව) මෘු ාංගය කිසිු ආ ාරයකින් සෙෝ ආ ාරයකින් සවන ේ
කිරීමට සෙෝ මෘු ාංගසේ නවී රණය රන ලද අනුවාදයන් භාවිතා කිරීමට ඔබ එ ඟ සේ.
ස ේවාවට ප්රසේශ වීම ඳො 5වසර විසින් පයනු ලබන අතුරු මුහුණත ෙරො ෙැර සවනත්
ආ ාරයකින් ස ේවාවට ප්රසේශ සනාවීමට ඔබ එ ඟ සේ. ස ේවාව භාවිතා කිරීම ඳො, ඔබ
ස ින්ම සෙෝ සවබ්-පාද අන්තර්ගතයට ප්රසේශ වන උපාංග ෙරො අන්තර්ජාලයට ප්රසේශය ලබා
ගත යුතු අතර, එවැනි ප්රසේශය ට ම්බන්ධ ඕනෑම ස ේවා ගා ේතු සෙෝ සවනත් වියදම් සගවිය
යුතුය. ඊට අමතරව, පරිගණ යක්ව ෙ සමාඩමයක්ව සෙෝ සවනත් ප්රසේශ උපාංගයක්ව ඇතුළුව
අන්තර්ජාලයට එවැනි ම්බන්ධතාවයක්ව ඇති කිරීමට අවශය සියලු උප රණ ඔබ විසින් ැපයිය
යුතුය.

සුදුසුකම් සහ අධිකාරිය
2. 5වසර විසින් සමම ස ේවාව දරුවන්ට විකුණන්සන් නැත, නමුත් සෙඩිට් ාඩ්පතක්ව සෙෝ සවනත්
අව ර ලත් සගවීම් ෙමයක්ව මඟ ස ේවාව මිලදී ගත ෙැකි වන්සන් වැඩිහිටියන්ට පමණි. ඔබ වය
අවුරුු දෙඅට (18) ට අඩු නම්, ඔබට ස ේවාව භාවිතා ළ ෙැක්වසක්ව සදමේපියන්සේ, නීතිමය
භාර රුසවකුසේ සෙෝ ඔසබ් පා සල් මඟ සපන්වීම මත පමණි. ස ේවාව භාවිතා කිරීම
ම්බන්ධසයන් ඔසබ් පා ල අමතර ප්රතිපත්ති පැනවිය ෙැකි අතර, ඊට අනුකූල විය යුතුය. පා ල
සිසුන්ට ස ේවාව ැපයීම ඳො ඔබ 5වසර ගිණුමක්ව විවෘත රන්සන් නම්, ඔබ සමම ගිවිසුමට
පා ල බැඳීමට බලය ඇති පා සල් බලයලත් නිසයෝජිතසයකු බවත්, පා සල් සමම ගිවිසුමට ඔබ
එ ඟ වන බවත් ඔබ නිසයෝජනය
රයි. සවනුසවන්. ගිණුමක්ව ම්බන්ධසයන් කිසියම්
ක්රියාමාර්ගයක්ව ගැනීමට ඔබ 5වසර ො ම්බන්ධ වන්සන් නම්, ගිණුම් හිමියාසගන් (උදා: පා ලක්ව
සෙෝ සදමාපිසයකු) සෙෝ එවැනි ක්රියාමාර්ග ඉල්ලා සිටීමට ඔබට අවශය සියලු බලතල ඇති බව ඔබ
නිසයෝජනය රයි. ශ්රීලාංකි ළමා ඔන්ලයින් රෙ යතා ෙ ආරක්වෂ්ණ පනතට ("ස ෝපා") අවශය
වන්සන් 13 ට අඩු ළමයින්සගන් පුේගි සතාරතුරු එක්වරැ ේ කිරීමට සපර බැඳි ස ේවා
පයන්නන් විසින් තයාපනය ළ ෙැකි සදමාපියන්සේ ැමැත්ත ලබා ගත යුතු බවයි. 13 ට අඩු
සිසුන්සගන් සතාරතුරු ලබා ගැනීමට 5වසර ඳො සදමාපියන් සවනුසවන් ැමැත්ත ලබා දීමට
බලය ඇත. 5වසර වැනි ස ේවා පයන්නන් භාවිතා කිරීම පිළිබඳව සියලුම පා ල් සිසුන්ට ෙ
සදමාපියන්ට සුුසු සෙළිදරේ කිරීම් ලබා සදන සල ත්, අපසේ රෙ යතා ප්රතිපත්තිසේ පිටපතක්ව
ෙ 5වසර ඉසගනුම් ශිෂ්ය දත්ත රෙ යතා ප්රතිපත්ති මාලාව සදමාපියන්ට ලබා සදන සල ත් අපි
නිර්සේශ රමු.
ඔගේ ලියාපදිංචි කිරීගම් වෙකීම්
3. ඔබ ස ේවාව භාවිතා කිරීම ැලකිල්ලට ගනිමින්, ඔබ එ ඟ වන්සන්: (අ) ස ේවාසේ ියාපදිංචි
කිරීසම් සපෝරමය (එවැනි සතාරතුරු "ියාපදිංචි දත්ත") ෙ (ආ) නඩත්තු කිරීම ෙ නඩත්තු කිරීම
මගින් ඔබ ගැන තය, නිවැරදි, වත්මන් ෙ ම්ූර්ණ සතාරතුරු ැපයීම. ියාපදිංචි දත්ත තය,
නිවැරදි, වත්මන් ෙ ම්ූර්ණ සල තබා ගැනීමට වොම යාවත් ාලීන රන්න. ඔබ අ තය,

ාවදය, වත්මන් සෙෝ අ ම්ූර්ණ සෙෝ කිසියම් සතාරතුරක්ව පයන්සන් නම් සෙෝ එවැනි සතාරතුරු
අ තය, ාවදය, වර්තමාන සෙෝ අ ම්ූර්ණ සනාවන බවට ැ කිරීමට ාධාරණ සෙේතු තිසබ් නම්,
ඔසබ් ගිණුම අත්හිටුවීමට සෙෝ අව න් කිරීමට ෙ සියලු වත්මන් ප්රතික්වසෂ්ේප කිරීමට 5වසර ෙට
අයිතියක්ව ඇත.

ගසේවගේ අනාෙත භාවිතය (ගහෝ එහි ගකාටසක්).
සාමානය ගිණුම් ගතාරතුරු
4. 5වසර විසින් ගිණුම
ේවරූපසයන් ග්රාෙ සයකුට ස ේවාව ට ප්රසේශය විකුණයි. ෑම ගිණුමක්වම
යම් අළුත් කිරීමක්ව, අවලංගු කිරීමක්ව ෙ ගිණුමට විසශේෂිත ූ සවනත් නියමයන් ො ස ාන්සේසි
වලට යටත්ව ("ගිණුම් නියමයන්") නියම ර ඇත. ගිණුම ඳො වන වර්තමාන මිල ගණන් සෙෝ
විකුණුම් ස ාන්ත්රාත්තුව තුළ ගිණුම් නියමයන් ෙඳුනාසගන ඇත (ගිණුම ඳො ියාපදිංචි වීසම්දී
සිු රන ලද සත්රීම් ෙ ගිණුම්-විසශේෂිත ස ාන්සේසි (එය විදුත් තැපෑසලන් තෙවුරු විය ෙැකිය),
ගිණුම ො ම්බන්ධ සුුසු පරිශීල සයකුට පුරනය ූ විට 5වසර සවබ් අඩවිය ෙරො ප්රසේශ විය
ෙැකි ගිණුම් නියමයන් ෙ පෙත දක්වවා ඇති සුපුරුු ගිණුම් නියමයන්. ෑම ගිණුම ටම සමම
ගිවිසුසම් දක්වවා ඇති ඒවාට අමතරව සෙෝ සවන ේ ගිණුම් නියමයන් තිබිය ෙැකිය, නමුත් ගිණුම්
ග්රාෙ යා ෙ 5වසර හි නිලධාරිසයකු විසින් අත් න් රන ලද ිඛිතව දක්වවා ඇති ප්රමාණයට
පමණි. 5වසර විසින් ග්රාෙ යා ෙ 5වසර ගිණුමක්ව නිර්මාණය රන ආ ාරය අනුව අදාළ විය
ෙැකි විවිධා ාර “ගිණුම් වර්ග” පයයි. ෑම ගිණුම් වර්ගය ම සපරනිමි ගිණුම් නියමයන් මූෙයක්ව
ඇත. සමම කිසිු සපරනිමි ගිණුම් වර්ගය ට අයත් සනාවන ගිණුම් ැපයීසම් අයිතිය ෙ / සෙෝ
එහි ගිණුම් වර්ගය සනා ල ා විවිධ ගිණුම් නියමයන් හිත ගිණුම් ැපයීසම් අයිතිය 5වසර තුය.
ගිණුම් වර්ෙ:
5. පවුල් ගිණුම - සදමේපියන් විසින් සෙෝ ඔවුන් සවනුසවන් පවුසල් ගිණුමක්ව මිලදී ගනු ලැසබ්. පවුසල්
ගිණුම් ාමානයසයන් ලබා ගත ෙැක්වසක්ව සෙඩිට් ාඩ් භාවිතා රමින් 5වසර සවබ් අඩවිය සෙෝ
සතවන පාර්ශවීය සයුම් සවළඳ ැලක්ව ෙරො පමණි. පවුල් ගිණුම ට ාමානයසයන් ළමා පැති ඩ
ඇතුළත් වන අතර එය සදමේපියන්සේ දරුවාසේ සදමේපියන්සේ උපසද ේ පරිදි භාවිතා ළ ෙැකිය.
පවුල් ගිණුම් දාය ත්වය ාමානයසයන් මා යක්ව, මා ෙයක්ව සෙෝ ව ර
ාලයක්ව ඳො සේ. එය
මුර පදය මිලදී ගැනීසම්දී අනාවරණය සේ. බහුවිධ ස ාන්සේසි තිසබ් නම්, මුර පදය මිලදී ගන්නා
අව ේථාසේදී සතෝරා ගත ෙැකිය සෙෝ පසුව info@5wasara.lk ො ම්බන්ධ වීසමන් සවන ේ ළ
ෙැකිය. පවුසල් ගිණුම් ේවයංක්රීයව අලුත් සේ. ේවයංක්රීයව අළුත් කිරීම ෙ ේවයංක්රීයව ගිණුම් අලුත්
කිරීම පිළිබඳ වැඩි වි ේතර ඳො පෙත 6 වන ස ාට බලන්න.
පන්ති කාමර ගිණුම 6. ගුරුවරසයකු විසින් ගුරුවරයකු දො සෙෝ පා ලක්ව සවනුසවන් පන්ති ාමර ගිණුමක්ව මිලදී ගනු
ලැසබ්. පන්ති ාමර ගිණුම් ාමානයසයන් 5වසර සවබ් අඩවිය ෙරො සෙෝ ුර ථනසයන් සෙෝ
විදුත් තැපෑසලන් මිලදී ගත ෙැකිය. පන්ති
ාමර ගිණුම ට ාමානයසයන් එක්ව ගුරු
පරිශීල සයකු ෙ ශිෂ්ය භාවිතා රන්නන් සුළු ංඛ්යාවක්ව ඇතුළත් සේ (ඒවා මිලදී ගැනීම අනුව
සවන ේ විය ෙැකිය). පන්ති ාමර ගිණුමක්ව ාමානයසයන් ව ර
ාලයක්ව ඳො සේ. මුර පදය
මිලදී ගැනීසම්දී එය අනාවරණය සේ. පන්ති ාමර ගිණුම් ේවයංක්රීයව අලුත් සනාසේ. වාරය

අව ානසේ පන්ති ාමර ගිණුමක්ව අළුත් කිරීම ෙ දිගටම භාවිතා කිරීම ඳො පා ල සෙෝ එහි
බලයලත් නිසයෝජිතයා (උදා: ගුරුවරයා) විසින් පියවර ගත යුතුය. පන්ති ාමර ගිණුමක්ව යනු
පා ල් ගිණුමකි. පා ල් ගිණුම් ම්බන්ධ වැඩි වි ේතර පෙත 5 වන වගන්තිසයන් ස ායාගත ෙැකිය.
පාසල් ගිණුම 7. පා ලක්ව සෙෝ පා ල් දි ේික්ව යක්ව සවනුසවන් 5වසර අඩවි ගිණුමක්ව මිලදී ගනු ලැසබ්. අඩවි ගිණුම්
ුර ථනසයන් සෙෝ විදුත් තැපෑසලන් මිලදී ගත ෙැකිය. අඩවි ගිණුම ට ාමානයසයන් අසීමිත
ගුරු පරිශීල යින් ංඛ්යාවක්ව ෙ උපරිම ශිෂ්ය පරිශීල යින් ංඛ්යාවක්ව ඇතුළත් සේ (එය මිලදී
ගැනීම අනුව සවන ේ විය ෙැකිය). අඩවි ගිණුමක්ව ව රක්ව සෙෝ ඊට වැඩි ාලයක්ව ඳො විය ෙැකිය.
සමම පදය මිලදී ගැනීසම්දී අනාවරණය සේ. අඩවි ගිණුම් ේවයංක්රීයව අලුත් සනාසේ. වාරය
අව ානසේ සවබ් අඩවි ගිණුමක්ව අළුත් කිරීම ෙ දිගටම භාවිතා කිරීම ඳො පා ල සෙෝ එහි
බලයලත් නිසයෝජිතයා (උදා: පා ල් පරිපාල ) විසින් පියවර ගත යුතුය. අඩවි ගිණුමක්ව යනු පා ල්
ගිණුමකි. පා ල් ගිණුම් ම්බන්ධ වැඩි වි ේතර පෙත 5 වන වගන්තිසයන් ස ායාගත ෙැකිය.

මිල ෙණන් සහ ගයෝජනා: 5වසර විසින් පයනු ලබන ඕනෑම මිල ගණන් සෙෝ සයෝජනා වලංගු වන්සන්
සීමිත ාලයක්ව ඳො වන අතර එය ක්රියාත්ම වන්සන් අදාළ පාර්ශේවයන්සේ එ ඟතාවසයන් පමණි.
5වසර විසින් ඕනෑම සේලාව එහි අභිමතය පරිදි මිල ගණන් ෙ සයෝජනා ඉල්ලා අ ේ ර ගත ෙැකිය. මිල
ගණන් ෙ සයෝජනා වලට 5වසර හි හිමි ාර ෙ රෙ ය සතාරතුරු ඇතුළත් විය ෙැකි අතර නීතිසයන්
අව ර දී ඇති උපරිම ප්රමාණය ඔවුන් අසේක්වෂිත ලබන්නා ෙැර සවනත් කිසිසවකුට අනාවරණය සනා රනු
ඇත. 5වසර සවතින් මිල ැඳවීමක්ව සෙෝ සයෝජනාවක්ව ලැබීම ෙ / සෙෝ පිළිගැනීසමන් ඔබ එවැනි මිල
ගණන් සෙෝ සයෝජනා රෙසිගතව තබා ගැනීමටත්, එවැනි මිල ගණන් සෙෝ සයෝජනා කිසිු සතවන
පාර්ශවය ට සෙළි සනාකිරීමටත් එ ඟ සේ. 5වසර සවතින් ඉල්ලීමක්ව ලැබීම. 5වසර විසින් පයන ලද
උපුටා දැක්වවීම ට සෙෝ සයෝජනාව ට සපාු වාර්තා නීති අදාළ වන තාක්ව ුරට, 5වසර උපුටා දැක්වවීමක්ව
සෙෝ සයෝජනාවක්ව අනාවරණය කිරීමට සෙේතු විය ෙැකි ඕනෑම සපාු වාර්තා ඉල්ලීමක්ව වොම 5වසර සවත
දැනුම් දීමට ඔබ එ ඟ වන අතර ඒ ඳො පියවර ගැනීමට 5වසර ෙට සියලු ාධාරණ අව ේථාවන් ලබා සේ.
නීතිසයන් අව ර දී ඇති උපරිම ප්රමාණයට එවැනි අනාවරණය කිරීම වලක්වවන අතර 5වසර මඟ
ාධාරණව ෙසයෝගසයන් ටයුතු රනු ඇත.
ගෙවීම්: 5වසර හි අභිමතය පරිදි සෙඩිට් ාඩ්, සෙක්වපත් සෙෝ සවනත් ෙම මගින් සගවීම් කිරීමට පා ල්
ගිණුම්වලට ෙැකියාවක්ව ඇත (වි ේතර ඳො අප අමතන්න). 5වසර ඉන්සවායිසියක්ව නිකුත් කිරීසමන් දින
30 ට සනාඅඩු ාලය ට පසුව 5වසර සවත සගවීම් ලැබිය යුතුය. දින 30 ක්ව ඇතුළත 5වසර සවත සගවීම්
සනාලැබුසන් නම්, ඉන්සවායිසිය සගවිය යුතු ාලය ඉක්වමවා ඇති අතර, බලපෑමට ලක්වූ පා ල් ගිණුම්
(ගිණුම්) සවත ප්රසේශය අත්හිටුවීමට ෙ එ තු කිරීසම් ක්රියාමාර්ග ගැනීමට 5වසර ෙට අයිතිය ඇත.
ගිණුමක්ව අත්හිටුවීම ගිණුම ඳො සගවීමට ඇති වගකීම ගිණුම් හිමියාට ෙනයක්ව සනාසේ. ම ට 1%
ප්රමාද ගා ේතුවක්ව අය කිරීමට සෙෝ නීතිසයන් අව ර දී ඇති උපරිමය ෙ අතීතසේ සගවිය යුතු මුදල් සගවීම
සුරක්වෂිත කිරීසම්දී එහි ාධාරණ නීති මත අමතර ගා තු
ේ අය කිරීමට 5වසර අයිතිය රඳවා තබා ගනී.
අවලිංගු කිරීම: 5වසර විසින් පෙත දක්වවා ඇති සෙෝ සවනත් ආ ාරයකින් ිඛිතව අත් න් ර එ ඟ ූවක්ව
ෙැර, ගිණුසම් වත්මන් ාල සීමාව අව න් වන සතක්ව ගිණුම් අවලංගු සනාවනු ඇත. සමහි සවනත්

ආ ාරයකින් පයා සනාමැති නම්, එව ට වත්මන් වාරය අව න් වීමට සපර ඉල්ලා ඇති සියලුම අවලංගු
කිරීම් වත්මන් වාරය අව ානසේ සිට ක්රියාත්ම සේ. 5වසර ින් අවලංගු කිරීමට අව ර සදන්සන් පෙත
ඳෙන් තත්වයන් යටසත් පමණි: ස ේවාව ේිරවම අත්හිටුවා ඇති අව ේථාව . 5වසර සවනත්
ආ ාරයකින් මුල් අවලංගු කිරීමට අව ර සදන්සන් අදාළ නීතියට අනුව පමණි. එවැනි ඉක්වමණින් අවලංගු
කිරීම දී, ලා යට ගැළපීමකින් සතාරව සෙෝ නීතිසයන් අව ර දී ඇති උපරිම ප්රමාණයට අනුව අවලංගු
කිරීමට සපර සගවිය යුතු ො සගවිය යුතු සියලු මුදල් ඳො ගිණුම් හිමියා වගකිව යුතු බව පාර්ශේවයන් එ ඟ
සේ.
දායකත්වගේ අවසානය: ගිණුම් දාය ත්වය අව න් ූ විට (උ.දා., වාරය අව ානසේ ගිණුම අලුත් ර
සනාමැති නම් සෙෝ අවලංගු ර තිසබ් නම්), ගිණුම තවුරටත් ස ේවාවට ප්රසේශ වීමට අව ර සනාසේ.
ස ස ේ සවතත්, 5වසර, එහි අභිමතය පරිදි, ගිණුම භාවිතා රන්නන්ට වාරය අව න් වීසමන් පසු සීමිත
ාලයක්ව ඳො අඛ්ණ්ඩ, සීමිත ප්රසේශය ට අව ර දිය ෙැකිය. ගිණුමට අදාළ සතාරතුරු බාගත ර ක්රියා
කිරීසම් ෙැකියාවන් සමම ස ේවාවට ඇතුළත් සේ. ගිණුම් හිමිසයකු සෙෝ එහි පරිශීල යින්සගන් ඕනෑම
දත්තයක්ව සුරැකීමට සෙෝ නඩත්තු කිරීමට ැමති නම්, එම වාරය අව න් වීමට සපර එවැනි දත්ත බාගත
කිරීම ගිණුම් හිමියාසේ ෙ එහි පරිශීල යාසේ එ ම වගකීම සේ. ගිණුම
ාල සීමාව අව න් ූ පසු,
සමම ගිවිසුම ෙ රෙ යතා ප්රතිපත්තියට අනුකූලව ගිණුම ට අදාළ දත්ත 5වසර විසින් ම ා දැමිය ෙැකිය.
ගිණුමට ෙ ඒ ආශ්රිත දත්ත වලට අඛ්ණ්ඩව ප්රසේශය පවත්වා ගැනීම ඳො ේවයංක්රීයව අලුත් සනාවන
ගිණුම් අළුත් කිරීම ඉල්ලා සිටීම ගිණුම් හිමියාසේ එ ම වගකීම සේ.
8. පාසල් ගිණුම් සහ ශිෂ්ය දත්ත
සමම 5 වන වගන්තිය පා ල ස ේවාව භාවිතා කිරීම ඳො අදාළ සේ. අධයාපනි
ටයුත්තක්ව ඳො
පා ලක්ව විසින් 5වසර භාවිතා රන විට, පා ල විසින් සෙෝ ශිෂ්යසයකු විසින් පයනු ලබන ශිෂ්ය දත්ත
එ තු කිරීමට සෙෝ ප්රසේශ වීමට 5වසර ෙට ෙැකිය. "ශිෂ්ය දත්ත" යනු ෙඳුනාගත ෙැකි ශිෂ්යසයකුට ෘජුවම
ම්බන්ධ
වන
පුේගි
සතාරතුරු
ඇතුළත්
විය
ෙැකිය.
5වසර සනාව පා ල සෙෝ ශිෂ්යයා ශිෂ්ය දත්ත තු ෙ පාලනය රයි. සමම ගිවිසුසම් ෙ අපසේ රෙ යතා
ප්රතිපත්තිසේ වි ේතර ර ඇති පරිදි ස ේවාව ැපයීම ඳො ශිෂ්ය දත්ත සවත ප්රසේශ වීමට, එ තු කිරීමට,
ම්සේෂ්ණය කිරීමට, සවන ේ කිරීමට, ප්රදර්ශනය කිරීමට ෙ ගබඩා කිරීමට ඔබ 5වසර ට බලය පවරයි.
නීතිවලට අනුකූල වීම. ශිෂ්ය දත්ත. ශිෂ්ය දත්ත භාවිතය.
(I)
(II)
(III)
(IV)

ස ේවාව ැපයීම,
අපසේ ස ේවාව වැඩිදියුණු කිරීම ෙ ංවර්ධනය කිරීම,
අපසේ බලාත්ම කිරීම යන අරමුණු ඳො 5වසර විසින් ශිෂ්ය දත්ත භාවිතා ළ ෙැකි බවට
ඔබ එ ඟ සේ.
පා සල් සෙෝ පරිශීල යාසේ ැමැත්ත ඇතිව අව ර දී ඇත. ෙඳුනා සනාගත් සෙෝ නිර්නාමි
ශිෂ්ය දත්ත භාවිතය. ගිවිසුසම් ාලයට සපර ෙ පසු, 5වසර විසින් ශිෂ්ය දත්ත වින් ලබාගත්
දත්ත එ තු කිරීම, විශේසල්ෂ්ණය කිරීම, භාවිතා කිරීම ෙ රඳවා තබා ගැනීම සමන්ම
සමසෙයුම්, විශේසල්ෂ්ණය, ෙ පරිශීල යින්සේ ස ේවාව සවත ප්රසේශය ෙ භාවිතය පිළිබඳ
දත්ත එ තු ළ ෙැකිය. ස ේවාව වැඩිදියුණු කිරීම සෙෝ අසලවි රණය කිරීම, නව නිපැයුම්
සෙෝ ස ේවාවන් ංවර්ධනය කිරීම, පර්සේෂ්ණ සෙෝ සවනත් අරමුණු සිු කිරීම, 5වසර විසින්
ශිෂ්ය දත්ත වින් ලබාගත් සතාරතුරු සබදාෙදා ගැනීමට සෙෝ ප්රසිේිසේ සෙළිදරේ කිරීමට ඉඩ
සනාතබන අතර, එවැනි දත්ත ෙඳුනාසගන නැති සෙෝ නිර්නාමි
ර ඇති නම් එය ාධාරණව
ළ සනාෙැකිය. නිශේචිත පුේගලසයකු ෙඳුනා ගන්න. අසලවි රණය ඳො පුේගි
සතාරතුරු භාවිතා කිරීම. වරින් වර පා ැල්, ගුරු සෙෝ දි ේික්ව පරිපාලන පරිශීල යින්ට ෙ

සවනත් ශිෂ්ය සනාවන පරිශීල යින්ට අභිමත රණය ළ අන්තර්ගතයන්, සවළඳ දැන්වීම්
ෙ වාණිජ පණිවිඩ යැවීම 5වසර විසින් සිු රනු ඇති බවට ඔබ එ ඟ සේ. අවධාරණය කිරීම
ඳො ෙ සීමාවකින් සතාරව, ඉලක්ව ගත සවළඳ දැන්වීම්වල සයදීමට 5වසර කිසි විසට ත්
ශිෂ්ය දත්ත භාවිතා සනා රනු ඇත.ශිෂ්ය දත්ත ෙ සතවන පාර්ශවීය ස ේවා පයන්නන්
අනාවරණය කිරීම. අපසේ ස ේව යින්ට ෙ ස ේවා පයන්නන්ට 5වසර විසින් ශිෂ්ය දත්ත
සවත ප්රසේශය ලබා දිය ෙැකි බව ඔබ පිළිසගන ො එ ඟ සේ. එවැනි දත්තවල රෙ යභාවය
පවත්වා ගැනීම ඳො අප ෙ අපසේ ස ේව යින්, අනුබේධයන්, ස ේවා පයන්නන් සෙෝ ශිෂ්ය
දත්ත ෙැසිරවීම, ම්සේෂ්ණය කිරීම ෙ ැ සීම ඳො ම්බන්ධ වන නිසයෝජිතයින් අවශය
සේ. සමම ගිවිසුසම් ෙ 5වසර රෙ යතා ප්රතිපත්තිසේ වි ේතර ර ඇති පරිදි සෙෝ පා සල් සෙෝ
සදමේපියන්සේ ැමැත්ත ඇතිව ෙැර සතවන පාර්ශවයන් මඟ 5වසර ශිෂ්ය දත්ත සබදා
සනාගනී.
ශිෂ්ය දත්ත ප්රගේශය සහ මකාදැමීගම් ඉල්ීම්.
එවැනි ඉල්ලීමක්ව ිඛිතව ලබා දීසමන් ඕනෑම සේලාව අප තුව ඇති ශිෂ්ය දත්ත ම ා දමන
සල ඔබට ඉල්ලා සිටිය ෙැකි අතර, දින 30 (30) ක්ව ඇතුළත අපි එම ඉල්ලීමට අනුකූල සවමු. පා ැල්
ගිණුම ට ම්බන්ධ ර ඇති ශිෂ්ය ගිණුම පුේගි සතාරතුරු ප්රසේශ කිරීමට, සවන ේ කිරීමට, නිවැරදි
කිරීමට සෙෝ ම ා දැමීමට අසේක්වෂ්ා රන සදමාපිසයකුට සෙෝ ශිෂ්යසයකුට දත්ත ම ාදැමීම සෙෝ සවන ේ
කිරීම පිළිබඳව ා ච්ඡා කිරීමට පා ල ො ම්බන්ධ වීමට උපසද ේ සදනු ලැසබ්. නිශේචිත පුේගලයකු
ාධාරණ සල ෙඳුනාගත සනාෙැකි වන පරිදි එවැනි දත්ත ෙඳුනාසගන සනාමැති නම් ෙ / සෙෝ නිර්නාමි
ර ඇත්නම් ශිෂ්ය දත්ත වින් ලබාගත් දත්ත ම ා දැමීමට 5වසර අවශය සනාසේ.
දත්ත ආරක්ෂ්ාව සහ උල්ලිංඝනය කිරීම් දැනුම්ීම.
5වසර න්ත සේ ඇති පුේගි සතාරතුරු ෙ පාලනය අනව රසයන් ප්රසේශ වීම,
අනාවරණය කිරීම ෙ භාවිතසයන් ආරක්වෂ්ා ර ගැනීම ඳො නිර්මාණය ර ඇති පරිපාලන,
සභෞති ො තාක්වෂ්ණි ආරක්වෂ්ණ අපි ක්රියාත්ම
ර ඇත්සතමු. සමම ගිවිසුම යටසත් අප විසින්
ස ේවාව ෙරො එ තු ර සෙෝ ලබාසගන ඇති අනව ර පාර්ශවයක්ව ශිෂ්ය දත්ත (“ආරක්වෂ්
සිුවීමක්ව”) සවත ප්රසේශ වී සෙෝ අනාවරණය ර ඇත්නම්, අපි වොම පා ලට දැනුම් සදන්සනමු.
5වසර සෙෝ එහි නිසයෝජිතයින්සේ ක්රියාවන් සෙෝ අතපසු වීම් සෙේතුසවන් සිු සනාවන ඕනෑම
ආරක්වෂ් සිුවීමක්ව ම්බන්ධසයන්, 5වසර විසින් පා සල් ාධාරණ වියදමින් පා සල් ඉල්ලීම්
පරිදි ආරක්වෂ් සිුවීම පිළිබඳ පා සල් විමර්ශනය මඟ ාධාරණව ෙසයෝගසයන් ටයුතු ළ
යුතු නමුත් 5වසර විසින් පා ලක්ව ඳො වන්දි සනාසගවනු ඇත. ආරක්වෂ් සිුවීම ො ම්බන්ධ
පිරිවැය. පා ල් ගිණුමක්ව ො ම්බන්ධ සනාවන පරිශීල යින් ො ම්බන්ධ වන නීති, සේලාව,
අන්තර්ගතය, පිරිවැය ෙ දැනුම් දීසම් ෙමසේදය ෙ එවැනි නීතිවලට අනුකූල වීම ම්බන්ධසයන්
5වසර වගකිව යුතුය.
සමම ගිවිසුමට අනුකූලව බලයලත් ඒවා ෙැර සවනත් කිසිු

ටයුත්තක්ව

ඳො 5වසර විසින් ශිෂ්ය

සතාරතුරු, ශිෂ්ය වාර්තා ෙ ශිෂ්යයන් විසින් ජනනය රන ලද අන්තර්ගතයන් භාවිතා සනා රනු ඇත.
ශිෂ්යසයකුසේ, සදමේපියන්සේ සෙෝ නීතිමය භාර රුසවකුසේ සතාරතුරු, ශිෂ්ය සතාරතුරු, ශිෂ්ය වාර්තා
සෙෝ ශිෂ්යයා විසින් ජනනය රන ලද අන්තර්ගතයන් තුළ ඇති පුේගි ව ෙඳුනාගත ෙැකි සතාරතුරු
මාසලෝෙනය ළ ෙැකි අතර වැරදි සතාරතුරු නිවැරදි නම්, එවැනි ශිෂ්ය වාර්තාව පා ල ො ම්බන්ධ

වීසමන්. 5වසර විසින් එවැනි ඉල්ලීම්වලට බලයලත් පා ල් නිසයෝජිතසයකු විසින් අනුකූලතා
info@5wasara.lk සවත යවන ලද උපසද ේ වලට අනුකූලව ප්රතිොර දක්වවනු ඇත.
බිල්පත් සහ සේවයිංක්රීය අලුත් කිරීම්.
ාමාජි දාය ත්ව අළුත් කිරීසම් ගා ේතු ඔබසේ
කිරීමක්වම (මා යක්ව සෙෝ අවුරුේදක්ව), ඔබ අවලංගු
ඔබසේ 5වසර

ාඩ්පතට
රන්න.

ේවයංක්රීයව අය

රනු ලැසබ්, ෑම අවලංගු

ාමාජි ත්වය ආරම්භ කිරීසමන්, ඔබ ියාපදිංචි වීසම්දී සතෝරාගත් ඔසබ් ාමාජි ත්වසේ

ාල සීමාව (උදා., මාසි සෙෝ වාර්ෂි ) ො ම්බන්ධ ාමාජි ගා ේතුව අය කිරීමට අපට බලය ඇති බව
ඔබ පැෙැදිිවම එ ඟ සේ. ඉන්පසුව, ඔබසේ දාය ත්ව දිනසේ ෑම (මාසි
සෙෝ වාර්ෂි )
ංවත් රය දීම අපි ඔබසේ දාය ත්වය ේවයංක්රීයව අලුත් රනු ඇති අතර, ියාපදිංචි වීසම් ක්රියාවිසේදී
ඔබසේ දාය ත්වය ේවයංක්රීයව මාසි ව / වාර්ෂි ව අලුත් කිරීම ඳො ඔසබ් ැමැත්ත සපන්වන ස ාටුව
ලකුණු කිරීසමන් ඔබ අව ර දී ඇත. ඔබසේ ගිණුම ො ම්බන්ධ ඔබසේ එව ට පවතින සගවීම් ෙමයට
(සෙෝ ඔබ ඔසබ් ගිණුම් සතාරතුරු සවන ේ රන්සන් නම් සවනත් සගවීම් ෙමය ට) අදාළ වන වර්තමාන
ගා ේතුව ො අය රනු ලබන විකුණුම් සෙෝ ඒ ො මාන බු අය රනු ඇත. දැනුම් දීම් මඟ මිල ෙ ගා ේතු
සවන ේ විය ෙැකි බව රුණාසවන් ල න්න.
ඔබසේ

ාමාජි

ැලැ ේසම් සවන ේවීම් සෙේතුසවන් සවන ේ බිල්පත් ඇතුළත් වන සෙේතු නි ා එක්ව එක්ව

බිල්පත් ාල සීමාව ඳො සගවන මුදල සවන ේ විය ෙැකි බව ඔබ පිළිගන්නා අතර, එවැනි සවන ේ මුදල්
ඳො ඔසබ් සගවීම් ෙමය අය කිරීමට ඔබ අපට බලය පවරයි. සගවීම් ආපසු සගවිය සනාෙැකි අතර අර්ධ
වශසයන් භාවිතා රන ාල සීමාවන් ඳො මුදල් ආපසු සගවීම් සෙෝ බැර කිරීම් සනාමැත. අපි
බලපැවැත්සවන ගා ේතු ෙ ගා ේතු සවන ේ ළ ෙැකිය, නැතසොත් වරින් වර නව ගා ේතු ො ගා ේතු එ තු
රන්සනමු, නමුත් සමම සවන ේ ම් පිළිබඳව අපි ඔබට ල්තියා දැනුම් සදන්සනමු. ඔබට සවනත් සගවීම්
ෙමයක්ව භාවිතා කිරීමට අවශය නම් සෙෝ ඔසබ් සෙඩිට් ාඩ් වලංගුභාවය සෙෝ ල් ඉකුත් වීසම් දිනය වැනි
සගවීම් ෙමසේ සවන ක්ව තිසබ් නම්, ඔසබ් ාමාජි ත්ව වි ේතර පිටුසවන් ඔසබ් සගවීම් ෙම සතාරතුරු
ං ේ රණය ළ ෙැකිය. ඔබසේ ාමාජි ත්ව වි ේතර පිටුවට ප්රසේශ වීම ඳො, ඔසබ් 5වසර ගිණුමට
පුරනය වී, ඉෙළ දකුණු ස ළවසර් ඇති ගිණුම් සමනුව මත ක්වික්ව

ර ාමාජි ත්ව සතාරතුරු සතෝරන්න.

ඔසබ් සගවීම් ෙමය එහි ල් ඉකුත්වීසම් දිනය රා ළඟා වුවසොත් ෙ ඔබ ඔසබ් සගවීම් ෙමසේ සතාරතුරු
ං ේ රණය සනා රන්සන් නම් සෙෝ ඔබසේ ගිණුම අවලංගු සනා රන්සන් නම් (පෙත “අවලංගු කිරීම”
බලන්න), එම සගවීම් ෙමයට දිගටම බිල්පත් සගවීමට ඔබ අපට බලය පවරන අතර එ තු සනා ළ මුදල්
ඳො ඔබ වගකිව යුතුය.
ඔබසේ ාමාජි ත්වය සගවන ස ාට ආරම්භසේදීම ාමාජි ගා ේතුව අය රනු ලබන අතර ඔබ
ාමාජි ත්වය අවලංගු රන තුරු ෙ ඉන් පසුව ෑම මා ය ම සෙෝ වර්ෂ්ය දීම. ඔබසේ 5වසර ගිණුමට
පුරනය වන්න, ඉෙළ දකුණු ස ළවසර් ඇති ගිණුම් සමනුව මත ක්වික්ව රන්න, ෙ ඔබසේ ඊළඟ අලුත්

කිරීසම් ාලය ඳො ආරම්භ දිනය බැලීමට ාමාජි ත්ව සතාරතුරු සතෝරන්න. ඔබසේ සගවීම්
ාමාජි ත්වය ආරම්භ කිරීමට අනුරූප වන දිනදර්ශන දිනසේදී අපි ෑම මා ය ම සෙෝ වර්ෂ්ය දීම ඔසබ්
සගවීම් ෙමය ේවයංක්රීයව බිල් රමු. සගවීම් මත ාමාජි ගා ේතු ම්පුර්ණසයන්ම උපයා ගනී. ටෙන:
ඔසබ් මාසි
ාමාජි ත්වය යම් මා ය අඩංගු සනාවන දිනය ආරම්භ ූවා නම්, අපි ඔසබ් සගවීම්
ෙමයට එම මා සේ අව ාන දිනසේදී බිල් රන්සනමු. ේවයංක්රීය අලුත් කිරීම් අවලංගු කිරීම. ඔබට ඕනෑම
සේලාව ඔබසේ 5වසර ාමාජි ත්වය අවලංගු ළ ෙැකි අතර අවලංගු කිරීම වොම ක්රියාත්ම සේ.
වත්මන් බිල් කිරීසම් ාලය අව න් වන තුරු ඔබට වැඩ ටෙනට ප්රසේශය දිගටම පවතිනු ඇත. අර්ධ
වශසයන් භාවිතා රන ාමාජි
ාල සීමාවන් ඳො අපි මුදල් ආපසු සගවීම් සෙෝ බැර කිරීම් පයන්සන්
නැත.
ඔබසේ ාමාජි ත්වය අවලංගු කිරීමට, ඔබසේ 5වසර ගිණුමට පුරනය වී ඔබසේ ාමාජි ත්ව වි ේතර
පිටුසේ " ාමාජි ත්වය අවලංගු රන්න" යන වෙන ක්වික්ව රන්න. " ාමාජි ත්වය අවලංගු රන්න"
යන මාතෘ ාව යටසත් අවලංගු කිරීම ඳො උපසද ේ අනුගමනය රන්න. මිල සවන ේවීම්. ාමාජි
දාය ත්ව ැලසුම් ඇතුළුව නමුත් ඒවාට පමණක්ව සීමා සනාවී, ඕනෑම ආ ාරයකින් ෙ ඕනෑම සේලාව
අපසේ තනි ෙ නිරසේක්වෂ් අභිමතය පරිදි තීරණය ළ ෙැකි පරිදි අපසේ ස ේවාව ඳො මිල නියම කිරීසම්
අයිතිය අප තුය.

9. ගිණුම් මුරපදය සහ සුරක්ිතභාවය
ස ේවාසේ ියාපදිංචි කිරීසම් ක්රියාවිය ම්ූර්ණ කිරීසමන් පසු ඔබට මුරපදයක්ව ෙ ගිණුම් නාමයක්ව
ලැසබනු ඇත. මුරපදසේ ෙ ගිණුසම් රෙ යභාවය පවත්වාසගන යාසම් වගකීම ඔබ තු වන අතර ඔබසේ
මුරපදය සෙෝ ගිණුම යටසත් සිුවන සියලුම ක්රියා ාර ම් ඳො ූර්ණ වගකීම ඔබ දරයි.
(අ) ඔබසේ මුරපදය සෙෝ ගිණුම අනව රසයන් භාවිතා කිරීම සෙෝ සවනත් ආරක්වෂ් උල්ලංඝනය කිරීමක්ව
පිළිබඳව වොම 5වසර සවත දැනුම් දීමට ඔබ එ ඟ වන අතර
(ආ) ෑම ැසියක්ව(භාවිත අව ේථාවක්ව) අව ානසේම ඔබ ඔසබ් ගිණුසමන් පිටවන බවට ෙති වන්න.
ඔබසේ ක්රියාවන්ට සෙෝ අතපසු වීම් වින් පැන නගින ඔබසේ ගිණුමට සෙෝ දත්ත වලට අනව රසයන්
ප්රසේශ වීම ඳො 5වසර ෙට බැඳී සිටිය සනාෙැ .
10. පරිශීලක අන්තර්ෙතය
ස ේවාව භාවිතා රන අතරතුර ඔබ නිර්මාණය රන, ම්සේෂ්ණය රන සෙෝ ප්රදර්ශනය රන ඕනෑම
අන්තර්ගතය ට ඔබ ම්ූර්ණසයන්ම වගකිව යුතුය.
ස ේවාව සෙෝ 5වසර දැන් සෙෝ අනාගතසේදී පරිශීල යන්ට සපළ, රූප, අදෙ ේ, ප්රශේන, ෙ සවනත්
අන්තර්ගතයන් සෙෝ සතාරතුරු (පරිශීල සයකු ඉදිරිපත්
රන ඕනෑම ද්රවයයක්ව, සපෝ ේට්) වැනි
අන්තර්ගතයන් ඉදිරිපත් කිරීමට, පළ කිරීමට, ප්රදර්ශනය කිරීමට, ැපයීමට සෙෝ සවනත් ආ ාරයකින් ලබා
දීමට ඉඩ දිය ෙැකිය. , ස ේවාව තුළ ප්රදර්ශනය කිරීම, ැපයීම සෙෝ සවනත් ආ ාරයකින් ලබා දීම "පරිශීල
අන්තර්ගතය" සල ෙැඳින්සේ.
ඔබ විසින් නිර්මාණය රන ලද පරිශීල අන්තර්ගතය මත හිමි ාරිත්ව අයිතියක්ව සනාමැති බව අපි ප්ර ාශ
රමු. ඔබ නිර්මාණය රන පරිශීල අන්තර්ගතය ඔබසේ ය.

ස ව
ේ ාව ෙරො සෙෝ 5වසර සවත සෙෝ පරිශීල අන්තර්ගතයක්ව ඉදිරිපත් කිරීම, පළ කිරීම, ප්රදර්ශනය කිරීම,
ැපයීම සෙෝ සවනත් ආ ාරයකින් ලබා දීසමන්, ඔබ පැෙැදිිවම ප්රදානය රන අතර, 5වසර සවත නිදෙ ,ේ
උපසිරැසි, මාරු ළ ෙැකි, දා ාි , ආපසු ෙැරවිය සනාෙැකි, සුවිසශේෂී සනාවන, භාවිතා කිරීමට,
ප්රතිනිෂ්ේපාදනය කිරීමට, සවන ේ කිරීමට, ප්ර ාශයට පත් කිරීමට, සතාරතුරු ලැයි ේතුගත කිරීමට,
ං ේ රණය කිරීමට, පරිවර්තනය කිරීමට, සබදා ෙැරීමට, සින්ඩිසක්වටයට, ප්රසිේිසේ සිු කිරීමට, ප්රසිේිසේ
ප්රදර්ශනය කිරීමට ෙ එවැනි සියලු පරිශීල අන්තර්ගතයන්සේ වුත්පන්න ෘති කිරීමට බලපත්රය
ස ේවාව ෙ 5වසර හි ( ෙ එහි අනුප්රාේති යන්සේ ෙ අනුබේධ මාගම්) වයාපාරයට ම්බන්ධව භාවිතා
කිරීම ඳො, දැන් දන්නා සෙෝ සමතැන් සිට ංවර්ධනය ර ඇති, ඕනෑම ආ ාරයකින්, මාධය සෙෝ
තාක්ෂණය, ස ාට ක්ව ප්රවර්ධනය කිරීම ෙ නැවත සබදා ෙැරීම ඳො සීමාවකින් සතාරව ඇතුළුව සෙෝ
ඕනෑම මාධය ආ ෘතියකින් ෙ ඕනෑම මාධය නාි ාවක්ව ෙරො සියලුම ස ේවාවන් ( ෙ එහි වුත්පන්න
ක්රියා). ස ේවාව ෙරො ඔසබ් පරිශීල අන්තර්ගතයට ප්රසේශ වීමට ෙ ස ේවාසේ ක්රියා ාරීත්වය ෙ සමම
ගිවිසුම යටසත් අව ර දී ඇති පරිදි එවැනි පරිශීල අන්තර්ගතයන් භාවිතා කිරීම, ප්රතිනිෂ්ේපාදනය කිරීම,
සබදා ෙැරීම, ප්රදර්ශනය කිරීම ෙ ඉටු කිරීම ඳො ඔබ විසින් එක්ව එක්ව ස ේවාසේ සුවිසශේෂී සනාවන
බලපත්රයක්ව ලබා දී ඇත.
ඔබ ස ේවාවට ඉදිරිපත් රන පරිශීල අන්තර්ගතයට නීතයානුකූල අයිතිය තිබිය යුතුය. සතවන
පාර්ශවය ප්ර ාශන හිමි ම, සවළඳ ලකුණ සෙෝ සවනත් බුේිමය සේපළ අයිතිවාසි ම් උල්ලංඝනය
රන කිසිු පරිශීල අන්තර්ගතයක්ව ඔබ ස ේවයට එ තු කිරීම සෙෝ පළ කිරීම සනා ළ ෙැකිය. තවද
ඕනෑම සතවන පාර්ශවය සපෞේගි ත්ව අයිතිය සෙෝ ප්රොර අයිතිය උල්ලංඝනය රන පරිශීල
අන්තර්ගතයන් සපන්විම් ළ සනාෙැ . ඔබට හිමි රු විසින් සෙෝ නීතිසයන් පළ කිරීමට අව ර ඇති
පරිශීල අන්තර්ගතයන් පමණක්ව පළ ළ ෙැකිය.
11. පිටපත් කිරීගම් පැමිණිලි
ඔසබ් ිපිනය, ුර ථන අං ය ෙ විදුත් තැපැල් ිපිනය වැනි 5වසර ඔබව ම්බන්ධ

ර ගැනීමට

අව ර දීමට ප්රමාණවත් සතාරතුරු; පැමිණිි රන ආ ාරයට ද්රවයය භාවිතා කිරීම තෘ හිමි ම්
හිමි රු, එහි නිසයෝජිතයා සෙෝ නීතිය විසින් අනුමත සනා රන බවට ඔබට සොඳ විශේවා යක්ව ඇති
ප්ර ාශයක්ව; ෙ ඉෙත සතාරතුරු නිවැරදි බවත්, ඔබ ප්ර ාශන හිමි ම් හිමි රු බවත් සෙෝ අයිති රු
සවනුසවන් ක්රියා කිරීමට බලය ඇති බවත්, වැරදි ෙගත දඩුවමක්ව යටසත් රන ලද 5වසර සිය අභිමතය
පරිදි ස ේවයට ප්රසේශ වීම සීමා ළ ෙැකි අතර / සෙෝ සවනත් අයසේ බුේිමය සේපළ අයිතිවාසි ම්
උල්ලංඝනය රන ඕනෑම පරිශීල සයකුසේ ගිණුම් නැවත නැවත උල්ලංඝනය කිරීමක්ව සිු වුවද නැතත්
අව න් ළ ෙැකිය.

12. අන්තර්ජාතික භාවිතය සඳහා විගශේෂ් උපගදසේ

අන්තර්ජාලසේ සගෝලීය ව
ේ භාවය ෙඳුනා ගනිමින්, ඔබ පදිංචිව සිටින අි රණ බල ප්රසේශය තුළ ඇති
සියලුම සේශීය නීති, සරගුලාසි ෙ නීතිරීතිවලට අනුකූල වීම ෙති කිරීම ඳො ඔබ එ ඟ වන අතර
ම්ූර්ණසයන්ම වගකිව යුතුය.

(i) සීමාවකින් සතාරව, පරිශීල

අන්තර්ගතය ඇතුළුව,

(ii) ඔබ ස ේවාව භාවිතා කිරීම සෙෝ අනිසි සල භාවිතා කිරීම,
(iii) ඔසබ් ම්බන්ධතාවය, ස ේවාව ෙරො ඔබ ඉදිරිපත් රන, පළ රන, ම්සේෂ්ණය රන සෙෝ ලබා
සදන අන්තර්ගතය සෙේතුසවන් සෙෝ පැන නගින ඕනෑම සතවන පාර්ශවයක්ව විසින්. ස ේවයට,
(iv) ඔබ ගිවිසුම උල්ලංඝනය කිරීම,
13. ස ේවසේ ප්රතිඵලයක්ව සනාමැත කිසියම් වාණිජමය ටයුත්තක්ව, ස ේවාසේ ඕනෑම ස ාට ක්ව, ස ේවාව
භාවිතා කිරීම සෙෝ ස ේවාවට ප්රසේශ වීම ඳො ප්රතිනිෂ්ේපාදනය, අනුපිටපත් කිරීම, පිටපත් කිරීම, විකිණීම,
නැවත විකිණීම සෙෝ සවනත් ආ ාරයකින් සූරා ෑමට ඔබ එ ඟ සනාසේ.
14. දැනුම් දීසම් ක්රියා පටිපාටි ෙ එ ඟතාවයට සවන ේ කිරීම් 5වසර විසින් අපසේ අභිමතය පරිදි 5වසර
විසින් තීරණය රනු ලබන ඊ-සම්ල් දැන්වීමක්ව, ිඛිත සෙෝ දෘඩ පිටපත් දැන්වීමක්ව සෙෝ අපසේ සවබ්
අඩවිසේ එවැනි දැන්වීමක්ව පළ කිරීම මගින් දැනුම් දීම් ලබා දිය ෙැකිය.

5වසර සිය අභිමතය පරිදි වරින් වර සමම ගිවිසුම සවන ේ කිරීමට සෙෝ යාවත් ාලීන කිරීමට ඉඩ ඇති අතර
එය පෙත දක්වවා ඇති අව න් වරට සවන ේ

රන ලද දිනසයන් පිළිබිඹු සේ. අපි සමම ගිවිසුම ද්රවයමය

ආ ාරයකින් සවන ේ ළසොත්, අපි සමම පිටුසේ ඉෙළින් ඇති “ඵලදායී දිනය” යාවත් ාලීන ර සමම
ගිවිසුමට ද්රවයමය සවන ේ ම් සිු ර ඇති බව ඔබට දන්වන්සනමු. එවැනි යාවත් ාලීනයන් අනුගමනය
කිරීසමන් ඔබ අඛ්ණ්ඩව ස ේවාවන් භාවිතා කිරීම ංසශෝිත නියමයන් පිළිගැනීමට සෙේතු සේ. සමම
ගිවිසුසම් කිසිු ස ාන්සේසිය ට සෙෝ සමම ගිවිසුසම් අනාගත ංසශෝධනය අනාගත නියමයන්ට ඔබ
එ ඟ සනාවන්සන් නම්, ස ේවාව භාවිතා කිරීම සෙෝ ප්රසේශ වීම (සෙෝ දිගටම ප්රසේශ වීම) සනා රන්න.
සමම ගිවිසුමට අමතරව ඔබ 5වසර මඟ අත් න්

රන ලද, ිඛිත ගිවිසුම ට එළඹී ඇති අව ේථාව දී,

(අ) ිඛිතව අත් න් ළ සෙෝ ඔබ සමම ගිවිසුසම් සවන ේ ම් විදුත් සෙෝ විදුත් වශසයන් සෙෝ පිළිගන්නා
සතක්ව සමම ගිවිසුසම් යම් සවන ක්ව ඔබට ඵලදායී සනාවනු ඇත.
(ආ) ඔබසේ ගිණුසම් වත්මන් ාලසීමාව අව ානසේ අලුත් කිරීම මත ස ේවාව දිගටම භාවිතා කිරීමට ඔබට
අව ර සනාලැසබන අතර, සමම ගිවිසුමට 5වසර විසින් සිු රන ලද සවන ේ ම් ඔබ ප්රතික්වසෂ්ේප ළසොත්
සෙෝ සවනත් ආ ාරයකින් පිළිගැනීමට අසපාසො ත් වුවසොත් දැනුම්දීමකින් සතාරව ඔබසේ ගිණුම
අවලංගු කිරීසම් අයිතිය 5වසර තුය.
ස ේවාව සවන ේ කිරීම සෙෝ නියම කිරීම දැනුම්දීමකින් සෙෝ රහිතව ස ේවාව (සෙෝ එහි ස ාට ක්ව) සවන ේ
කිරීමට සෙෝ තාව ාි ව අත්හිටුවීමට 5වසරට ඕනෑම සේලාව
ෙ වරින් වර අයිතිය ඇත. ස ේවාව
සවන ේ කිරීම, අත්හිටුවීම සෙෝ තාව ාි ව අත්හිටුවීම ම්බන්ධසයන් 5වසර ඔබට සෙෝ සතවන

පාර්ශවය ට බැඳී සනාසිටින බවට ඔබ එ ඟ සේ. ස ේවාව ේිරවම අත්හිටුවීම දී, 5වසර හි වගකීම සගවා
ඇති දාය මුදලට පමණක්ව සීමා වන අතර, දාය ත්වසේ ඉතිරිව ඇති ාලයට අනුරූප සේ. 5වසර, එහි
අභිමතය පරිදි, ඔබසේ මුරපදය, ගිණුම (සෙෝ එහි ඕනෑම ස ාට ක්ව) සෙෝ ස ේවාව භාවිතා කිරීම
අත්හිටුවීමට සෙෝ අව න් කිරීමට ඉඩ ඇති බව ඔබ පිළිගන්නවා,. සමම ගිවිසුසම් ඕනෑම විිවිධානයක්ව
යටසත් ඔබ ස ේවයට පිවිසීම අව න් කිරීම ූර්ව දැනුම්දීමකින් සතාරව ක්රියාත්ම
ළ ෙැකි බවට ඔබ
එ ඟ වන අතර, 5වසර විසින් ඔබසේ ගිණුම ෙ ඔබසේ ගිණුමට අදාළ සියලු දත්ත වොම අක්රිය කිරීමට
සෙෝ ම ා දැමීමට ෙ / සෙෝ ඕනෑම සදයක්ව තෙනම් කිරීමට ඔබ ැමති වන අතර එ ඟ සේ. ස ේවාවට
තවුරටත් ප්රසේශ වීම. තවද, ඔබ ස ේවයට පිවිසීම අව න් කිරීම ඳො 5වසර ඔබට සෙෝ සතවන
පාර්ශවය ට බැඳී සනාසිටින බවට ඔබ එ ඟ සේ.
15. ලින්ක් ගසේවාව
සවනත් අන්තර්ජාල සවබ් අඩවි සෙෝ ම්පත් සවත බැඳි ැපයිය ෙැකිය, නැතසොත් සතවන
පාර්ශවයක්ව ැපයිය ෙැකිය. එවැනි සවබ් අඩවි ෙ ම්පත් මත 5වසර ෙට පාලනයක්ව සනාමැති නි ා,
එවැනි බාහිර අඩවි සෙෝ ම්පත් ලබා ගැනීම ඳො 5වසර වගකිව යුතු නැති බව ඔබ පිළිසගන එ ඟ වන
අතර, කිසිු අන්තර්ගතයක්ව, සවළඳ ප්රොරණයක්ව, නිෂ්ේපාදන සෙෝ සවනත් සේ ඳො වගකිව යුතු සෙෝ
වගකීමක්ව සනාමැත. එවැනි සවබ් අඩවි සෙෝ ම්පත් වින් ලබා ගත ෙැකි සෙෝ ලබා ගත ෙැකි ද්රවය. ෘජුවම
සෙෝ වෙව, 5වසර වගකිව යුතු නැති බව ඔබ පිළිසගන එ ඟ සවයි. කිසියම් අන්තර්ගතයක්ව, භාණ්ඩයක්ව,
එවැනි ඕනෑම සවබ් අඩවියක්ව සෙෝ ම්පතක්ව. භාණ්ඩයක්ව සෙෝ ස ේවාවක්ව භාවිතා කිරීම සෙෝ රඳා පැවතීම
නි ා සෙෝ සිුවී ඇති බවට සෙෝ සිුවී ඇතැයි කියනු ලබන ොනියක්ව සෙෝ ොනියක්ව ම්බන්ධසයන් 5වසර
වගකීසමන් සෙෝ වගකීසමන් බැඳී සනාසිටින බව ඔබ තවුරටත් පිළිගනී.
16. 5වසර හි හිමිකාරීත්ව අයිතිවාසිකම්
ස ේවාව ො ස ේවාවට අදාළ ඕනෑම මෘු ාංගයක්ව ("මෘු ාංග") අදාළ බුේිමය සේපල

ෙ සවනත් නීති

මගින් ආරක්වෂ්ා ර ඇති හිමි ාර ෙ රෙ ය සතාරතුරු අඩංගු බව ඔබ පිළිසගන ො එ ඟ සේ. ස ේවාව
ෙරො ඔබට ඉදිරිපත් රන සතාරතුරු ප්ර ාශන හිමි ම්, සවළඳ ලකුණු, ස ේවා ලකුණු, සේටන්ට් බලපත්ර
සෙෝ සවනත් හිමි ාර අයිතිවාසි ම් ෙ නීති මගින් ආරක්වෂ්ා ර ඇති බව ඔබ තවුරටත් පිළිසගන ො
එ ඟ සේ. 5වසර සෙෝ දැන්වීම් රුවන් විසින් පැෙැදිිවම බලය පවරනු ලැබුවා ෙැර, ස ේවාව සෙෝ
මෘු ාංගය මත පදනම්ව සෙෝ ම්ූර්ණසයන් සෙෝ අර්ධ වශසයන් වුත්පන්න ෘති පිටපත් කිරීම, සවන ේ
කිරීම, කුියට දීම, බු දීම, විකිණීම, සබදා ෙැරීම සෙෝ නිර්මාණය, සනාකිරීමට ඔබ එ ඟ සේ.
සමම ස ේවාව ශ්රී ලං ාසේ බුේිමය සේපල පණත ෙ සවනත් ප්ර ාශන හිමි ම් ෙ සවනත් අන්තර්ජාල
නීති මගින් ආරක්වෂ්ා ර ඇත. සමම ගිවිසුසම් නියමයන් යටසත්, ස ේවසේ අන්තර්ගතය සෙෝ එහි ස ාට ක්ව
ඉසලක්වසරානි ො මුද්රණ ඇතුළු ඒවාට සීමා සනාවී ඕනෑම ආ ාරයකින් සබදා ෙැරීම සෙෝ ප්රතිනිෂ්ේපාදනය
කිරීම පැෙැදිිවම තෙනම්ය.
ඔබ ගිවිසුසම් සමම ස ාට උල්ලංඝනය
කිරීසම් අයිතිය 5වසර තුය.
17. වෙකීම් ප්රතික්ගෂ්ේප කිරීම

ර ඇති බවට තීරණය වුවසොත් මුදල් ආපසු සනාසගවා අවලංගු

ඔබ පැෙැදිිවම සත්රුම් සගන එ ඟ වන්න:
ස ේවාව පයනු ලබන්සන් “පවතින ආ ාරයට”

ෙ “ලබා ගත ෙැකි” පදනම මත ය. 5වසර

ෑම

ආ ාරය ම වගකීම් ෙ ස ාන්සේසි ප්ර ාශ රයි, ප්ර ාශිත සෙෝ ක්රියාත්ම
රන ලද, ඇතුළත් ර ඇති
නමුත්, සවළඳාසම් සයදවුම් වගකීම්වලට පමණක්ව සීමා සනාවී,
ාර්යක්ෂමතාවසයන් ො
ාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත්.
(I) ස ේවාව ඔසබ් අවශයතා පුරාලනු ඇති බවට 5වසර කිසිු වගකීමක්ව සෙෝ ස ාන්සේසියක්ව
ඉදිරිපත් සනා රයි,
(ii) ස ේවාව බාධාවකින් සතාරව, ාලානුරූපව, සුරක්වෂිතව, සෙෝ සදෝෂ් රහිතව,
(iii) භාවිතා ළ ෙැකි ප්රතිඵල. නිරවදය සෙෝ විශේවා දාය වනු ඇත,
(iv) ස ේවාව ෙරො ඔබ විසින් මිලදී ගත් සෙෝ ලබාගත් ඕනෑම නිෂ්ේපාදන, ස ේවා, සතාරතුරු, සෙෝ සවනත්
ද්රවයවල ගුණාත්ම භාවය ඔසබ් අසේක්වෂ්ාවන් පුරාලනු ඇත, ෙ සවනත් ඕනෑම තැන .
ස ේවාව භාවිතා කිරීම තුළින් ලබාගත් ඕනෑම ද්රවයයක්ව බාගත ර ඇති සෙෝ සවනත් ආ ාරයකින් සිු ර
ඇත්සත් ඔසබ්ම අභිමතය පරිදි ො අවදානමකිනි. ඔසබ් පරිගණ සයන් සෙෝ සවනත් ඕනෑම ොනියක්ව ඳො
ඔබ ම්ූර්ණසයන්ම වගකිව යුතුය.

18. ගවළඳ ලකුණු ගතාරතුරු
5වසර ෙ 5වසර ලාංඡනය

මාගම් මැුසර හි ියාපදිංචි සවළඳ ලකුණු සේ. 5වසර හි ූර්ව ිඛිත

අව රයකින් සතාරව කිසිු 5වසර සවළඳ ලකුණු භාවිතා සනාකිරීමට ඔබ එ ඟ සේ.
19. රජගේ නීතිය සහ සේථානය
ඔබ එ ඟ වන්සන්:
(i) ස ේවාව තනි රම ශ්රීලං ාසේ පදනම් ූවක්ව සල
ල නු ලැසබ්; ෙ
(ii) සමම ගිවිසුම ස ේවා ැපයීම ඳො වන ස ාන්ත්රාත්තුවක්ව මි භාණ්ඩ විකිණීසම් ස ාන්ත්රාත්තුවක්ව
සනාසේ.

20. ජිංෙම අයදුම්පත් සඳහා අතිගර්ක ගකාන්ගේසි
ජංගම සයුම්, ාමානයසයන්. ජංගම උපාංගයක්ව ("ජංගම සයුම්") ෙරො ස ේවාවට ප්රසේශ වීම ඳො අපි
මෘු ාංග ලබා ගත ෙැකිය. ජංගම සයුමක්ව භාවිතා කිරීම ඳො, ඔබට අවම වශසයන් එක්ව ජංගම සයුමක්ව
මඟ අනුකූල වන ජංගම උපාංගයක්ව තිබිය යුතුය. ජංගම සයුම් ඔබසේ ජංගම උපාංගයට අනුකූල වන
බවට 5වසර ෙති සනාසේ. ඔබට ජංගම සයුම් ම්බන්ධව ජංගම දත්ත භාවිතා ළ ෙැකි අතර සමම

ස ේවාවන් ඳො ඔසබ් රැෙැන් රහිත ැපයුම් රු අමතර ගා ේතු අය
සෙෝදනාව ට ඔබ ම්ූර්ණසයන්ම වගකිව යුතු බව ඔබ එ ඟ සේ.

ළ ෙැකිය. එවැනි ඕනෑම

අයුම්පත්; සෙෝ
(iv) ජංගම සයුම්වල ප්ර ාශන අයිතිය ෙ සවනත් හිමි ාර අයිතිවාසි ම් නිසේදන ම ා දමන්න. ජංගම
සයුම්වල යාවත් ාලීන රන ලද අනුවාදයන් ඇතුළුව නමුත් ඒවාට පමණක්ව සීමා සනාවී, වරින් වර 5වසර
යාවත් ාලීන කිරීම් ෙ වැඩිදියුණු කිරීම් නිකුත් ළ ෙැකි බව ඔබ පිළිගන්නා අතර, ඔබ ඔසබ් ජංගම
උපාංගසේ භාවිතා රන ජංගම සයුම්වල අනුවාදය ේවයංක්රීයව විදුත් වශසයන් යාවත් ාලීන ළ
ෙැකිය. ජංගම සයුම් ේථාපනය කිරීසමන්, 5වසර, ෙ අනාගතසේදී ඔබසේ ජංගම උපාංගය ේවයංක්රීයව
යාවත් ාලීන කිරීම ෙ යාවත් ාලීන කිරීම ඳො ජංගම සයුම ක්රීය කිරීමට ඔබ එ ඟ වන අතර, සමම
ගිවිසුසම් නියමයන් ෙ ස ාන්සේසි එවැනි සියලු වැඩිදියුණු කිරීම් ඳො අදාළ සේ. ජංගම සයුම්
අ ේථාපනය කිරීසමන් ඔබට ඕනෑම සේලාව ඔසබ් ැමැත්ත ඉල්ලා අ ේ ර ගත ෙැකිය. ොය ඉල්ලීමට,
රුණා ර info@5wasara.lk හි ොය අමතන්න.
(අ) ජංගම සයුම්, ෙ ස ව
ේ ාව (ඕනෑම යාවත් ාලීන කිරීම් ෙ වැඩිදියුණු කිරීම් ඇතුළුව)
(අ) ස ේවාසේ ක්රියා ාරිත්වය ලබා දීම ඳො අපසේ ස ේවාදාය යන් මඟ ේවයංක්රීයව න්නිසේදනය
කිරීමට ඔබසේ උපාංගය සෙේතු වන බව ඔබ පිළිසගන, සත්රුම් සගන එ ඟ සේ (ඔබ ජංගම සයුම් බාගත
ළ ේථානය වි ේතර ර ඇති පරිදි) අයිටියුන් ේ ෙ ගූගල් සවළඳ ැල් සල )
(ආ) ඔබසේ උපාංගසේ ගබඩා ර ඇති සයුම් ආශ්රිත මනාපයන් සෙෝ දත්ත වලට බලපායි, ෙ
(ඇ) සමම ගිවිසුම යටසත් පැෙැදිිවම ලබා දී සනාමැති සියලුම අයිතිවාසි ම් 5වසර තුය.
ඇපල් ගයදුම් ගවළඳසැගලන් ජිංෙම ගයදුම්.
ඇපල් සයුම් සවළඳ ැසලන් ("ඇපල්-මූලාශ්ර මෘු ාංග") ඔබ ලබා ගන්නා ඕනෑම ජංගම සයුම් ඳො
පෙත ඳෙන් දෑ අදාළ සේ: සමම ගිවිසුම තනි රම ඔබ ෙ 5වසර අතර මි ඇපල්, ඉන්ස ෝපසර්ෂ්න්
("ඇපල්") ෙ ඇපල් ඇපල්-මූලාශ්ර මෘු ාංග සෙෝ එහි අන්තර්ගතය ම්බන්ධසයන් කිසිු වගකීමක්ව
සනාමැත. ඔබ ඇපල්-මූලාශ්ර මෘු ාංග භාවිතා කිරීම සයුම් සවළඳ ැල් ස ේවා ස ාන්සේසි වලට අනුකූල
විය යුතුය. ඇපල්-මූලාශ්ර මෘු ාංගයට අදාළව නඩත්තු ෙ උප ාර ස ේවාවන් ැපයීමට ඇපල් මාගමට
කිසිු බැඳීමක්ව සනාමැති බව ඔබ පිළිගන්නවා. අදාළ නීතිසයන් අව ර දී ඇති උපරිම ප්රමාණයට, ඇපල්මූලාශ්ර මෘු ාංග ො සවනත් හිමි ම්, අලාභ, වගකීම්, ොනි, පිරිවැය සෙෝ සවනත් කිසිු වගකීමක්ව බැඳීමට
ඇපල් මාගමට සනාමැත.
ගූෙල් ප්ගල් ගවළඳසැගල් ජිංෙම ගයදුම්.
ගූගල් ේසල් සවළඳ ැසලන් ("ගූගල්-මූලාශ්ර මෘු ාංග") ඔබ ලබා ගන්නා ඕනෑම ජංගම සයුම් ඳො පෙත
ඳෙන් දෑ අදාළ සේ:

(i)

ගිවිසුම ඔබ

ෙ 5වසර අතර පමණක්ව බව ඔබ පිළිගන්නවා මි

ගූගල්, ඉන්ස ෝපසර්ෂ්න්

("ගූගල්") මඟ සනාසේ. ;
(ii) ඔබ ගූගල්-මූලාශ්ර මෘු ාංග භාවිතය ගූගල්හි එව ට පැවති ගූගල් ේසල් සවළඳ ැල් ස ේවා
ස ාන්සේසි වලට අනුකූල විය යුතු බවත්;
(iii) ගූගල් යනු ඔබ ගූගල්-මූලාශ්ර මෘු ාංග ලබාගත් ගූගල් ේසල් සවළඳ ැසල් ැපයුම් රුසවකු
පමණි;
(iv) 5වසර,යනු ගූගල් සනාව, එහි ගූගල්-මූලාශ්ර මෘු ාංග ඳො පමණක්ව වගකිව යුතුය;
(v)

ගූගල්-මූලාශ්ර මෘු ාංග සෙෝ ගිවිසුම ම්බන්ධසයන් ගූගල් ඔබට වගකීමක්ව සෙෝ වගකීමක්ව
සනාමැත; ෙ
(vi) 5වසර හි ගූගල්-මූලාශ්ර මෘු ාංගයට අදාළව ගූගල් ගිවිසුසම් සතවන පාර්ශවීය ප්රතිලාභිසයකු බව
ඔබ පිළිසගන ො එ ඟ සේ.
21. ාමානය නියමයන් සමම ගිවිසුම, ස ේවයට අදාළ 5වසර මඟ ඇති ර ගත ෙැකි ඕනෑම
ංසශෝධනයක්ව ෙ අතිසර් ගිවිසුම් මඟ, ඔබ ෙ 5වසර අතර ඇති ම්පුර්ණ ගිවිසුමම මන්විත වන
අතර ඔබ ෙ 5වසර අතර ඇති ඕනෑම ූර්ව ගිවිසුම් අභිබවා යමින් ඔසබ් ස ේවාව භාවිතා කිරීම පාලනය
රයි. ඔබසේ මිලදී ගැනීසම් ඇණවුම, පිළිගැනීම සෙෝ සවබ් අඩවිය ඇතුළුව ඔබ විසින් සයෝජනා රන ලද
අතිසර් සෙෝ සවන ේ ස ාන්සේසි වලට අපි විරුේධ සවමු. සමය ගිවිසුම ඉක්වමවා යා ෙැක්වසක්ව 5වසර හි
නිලධාරිසයකු විසින් අත් න් රන ලද, සනාතාරි ේ ඉදිරිපිට ෙති
රන ලද ිවීමකින් පමණි. සමම
ගිවිසුසම් කිසියම් අයිතිවාසි මක්ව සෙෝ විිවිධානයක්ව ක්රියාත්ම කිරීමට සෙෝ ක්රියාත්ම කිරීමට 5වසර
අසපාසො ත් වීම එවැනි අයිතියක්ව සෙෝ ප්රතිපාදනයක්ව අත්ෙැරීමක්ව සනාසේ. සමම ගිවිසුසමන් පැන නගින
සෙෝ ඊට අදාළ කිසිු ආ ාරය ක්රියාවක්ව, එක්ව පාර්ශවයක්ව විසින් ක්රියාවට නැංවීමට ව ර 1 ට වඩා වැඩි
ාලයක්ව ගත සනාවනු ඇත. සමම ගිවිසුසම් අනුවාදයන් සෙෝ අපසේ ප්රතිපත්ති එ ක්ව සෙෝ කිහිපයක්ව ඉංග්රීසි
භාෂ්ාසවන් ලබා ගත ෙැකිය. අප එස ේ රන්සන් නම්, සමම ගිවිසුසම් ඉංග්රීසි අනුවාදය ෙ එවැනි ඕනෑම
ප්රතිපත්තියක්ව අපසේ ම්බන්ධතාවය පාලනය රනු ඇති අතර පරිවර්තන ලබා දී ඇත්සත් පෙසුව ඳො
පමණක්ව වන අතර සමම ගිවිසුසම් ඉංග්රීසි අනුවාදය සෙෝ එවැනි ප්රතිපත්ති සවන ේ කිරීම ඳො අර්ථ
නිරූපණය සනාස සර්.
සමම ගිවිසුසම් ස ාට ේ මාතෘ ා පෙසුව ඳො පමණක්ව වන අතර නනති
සනාමැත.
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