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1. ேறெேிலக் ணங் ளும் ரதளிவுறெ ளும். 

1.1. ‘ ணக்கு’ எனக் ருத்துபடுேது, ஒரு ர ொபிரெல் ேந்தொதொெருக்கு ர ொபிரெல் 

வேறே ளின் ரபொருட்டும் ஒரு ேந்தொதொெரின் ஆள்நிறல தெறே மு ொற த்துேப்  
படுத்துேதற்கு ொ  ஒதுக் ப்படும் ஓர் பதிேொகும். 

1.2 ‘உென்படிக்ற ’ எனக்  ருதப்படுேது ேந்தொதொெெது ேிண்ணப்பபடிேம்/ ள், ரபொது 
நியதி ளும் நிபந்தறன ளும்,  ொலத்திற்கு  ொலம் ரேளியடீு ரேய்யப்படும் ேிவேெ 
ேிறல அைிேிப்புக் ளு ொகும்.  ஒரு ேந்தொதொெர் பதிவு ரேய்யும்ரபொழுது அல்லது ஒரு 
 ணக்ற / ‘ேிம்ற ’ ரேயலொக் ம் ரேய்யும்ரபொழுது, ர ொபிரெல் வேறே றளப் 
பொேிக்கும்ரபொழுது, எது முதல் ரேயற்படுவ ொ அதுேொ  ஒரு உென்படிக்ற யொனது 
ஒரு ேந்தொதொெரிற்கும் ர ொபிரெல் தொபனத்திற்கும் இறெயில் ஏற்பட்டுேிட்ெதொ க்  
 ருதப்படும். 

1.3 ‘ேிறலப்பட்டியல் சுழற்ேி’ என்பது ேந்தொதொெரினொல் பொேிக் ப்பட்ெ  ர ொபிரெல் 
வேறே ளின் ரபொருட்டு ர ொபிரெல் தொபனத்தினொல் நிர்ணயிக் ப்பட்ெ  ொல 
எல்றலக்குள்ளொன  ெெணக் ணிப்பு எனக்  ருதப்படும். 

1.4 ’ ட்ெணங் ள்’ என்பது, ஏதொேது இறணப்பு  ற்றும் ேிவேெ ேிறல அைிேித்தல் 
உட்பெ வேறேயிறனக்  ொலத்திற்குக் ொலம் பொேிப்பதற்கு  ஏற்புறெத்தொன 
 ட்ெணங் ள் எனக் ருதப்படும். தற்வபொறதய  ட்ெண ேிபெம் http/www.mobitel.lk  

என்னும் இறணயதளத்தில் உள்ளது. 

1.5 ‘இறணப்பு’ என்பது ர ொபிரெல், தொபனத்தினொல் ஏற்பொெொக் ப்பட்ெ ஒரு ‘ேிம்’, 
 ட்ெணங் ளின் நி ெொயிருப்பின் ரபொருட்டு  உருப்படுத்தப்பட்ெ ஒரு 
ரேயற்திட்ெத்துென் ேறலயற ப்பில் இறணக் ப்படுேதொகும். 

1.6 ‘ ென் ேெம்பு’ என்பது. ேிண்ணப்பபடிேத்தில் குைிப்பிெப்பட்ெேொறு அல்லது 
 ொலத்திற்குக்  ொலம்  ொற்ைப்பட்ெதன் பிெ ொெம் ஒரு குைிப்பிட்ெ  ொல எல்றலக்கு 
ஒரு ேந்தொதொெருக்கு ர ொபிரெல் தொபனத்தினொல் ேழக் ப்படும்  அதிகூடிய 
ேெம்ரபல்றல ஆகும். 

1.7 ‘ேொடிக்ற யொளர் அக் றை’ எனக்  ருதப்படுேது, வேறே ளின் ரபொருட்ெொன 
ஏதும் த ேல் றள அைியும் ரபொருட்டு ஒரு ேந்தொதொெர் ரதொெர்பு ர ொள்ளக் 
கூடியதொன ர ொபிரெல் தொபனத்தின் ஓர் பிரிேொகும். 

1.8 ‘ ருேி’ எனக்  ருதப்படுேது,  ின்னணுச் ே ிக்ற  றள அனுப்பும்  ற்றும் ஒலி 
/ ஒளி ேொங் ி றள ரபறும் ஓர் துறணக் ருேி ஆகும். இதன் மூலம் ர ொபிரெல் 
தொபனம் ேந்தொதொெர் ளுக்கு அதன் வேறே றள ேழங்கு ின்ைது. 
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1.9 ‘தேறணத் தி தி’ என்பது, ர ொபிரெல் தொபனத்திற்கு ேொடிக்ற யொளர் 
 ிகுதியொ க் ர ொடுப்பனவு ரேய்யப்பெ வேண்டிய ர ொடுப்பனவு ஏதும் 
ரேலுத்தப்பெவேண்டிய இறுதித் தி தியொகும். ‘இகுரதொ’. (IVR) என்பது, இறெயுைவு 
ேொர்ந்த குெல் பதில் ரதொழில் நுட்பேியறலப் பொேித்து ர ொபிரெல்  தொபனத்தினொல் 
ேழங் ப்படும் வேறே. 

1.1௦ ‘ேறலயற ப்பு’ என்பது ேந்தொதொெருக்கு வேறே றள ேழங்கும் ரபொருட்டு 
ர ொபிரெல் தொபனத்தினொல் பொேிக் ப்படும் ரதொறலத் ரதொெர்ப்பு 
ேறலயற ப்பொகும். 

1.11. ‘ஆள்நிறல தெவு’ என்பது ேந்தொதொெரினொல் ர ொபிரெல் தொபனத்திற்கு 
ேழங் ப்பட்ெ ேந்தொதொெரின் ேிேெங் ள் அல்லது அப்படியொன தெவு ள் 
உருேொக் ப்பட்டு,  ிெ படுத்தப்பட்டு ,  ற்றும் ேந்தொதொெறெயிட்டு உள்ளெங் லொ , 
ரபயர், மு ேரி, ரதொறலவபேி இலக் ம், பிைந்ததி தி, ஆள் அறெயொள அட்றெ 
இலக் ங் ள், அறழப்புதெவு இலக் ங் ள், வபொக்குேெத்து தெவு , அற ேிெத்தெவு 
 ற்றும்  ீ தெவு,  ென் அட்றெ ேிேெங் ள், ேிறலப்பட்டியல் ஆேணங் ள், குெல் 
பதில்,  ின் அஞ்ேல் மு ேரி ள், ேொடிக்ற யொளர் வேறேயினொல் பதிவு 
ரேய்யப்பட்ெ தெவு ள்  ற்றும் ஏற்புறெத்தொன ேட்ெேொக் ங் ளின்   ீழ் வதறேப் 
படுேதொன அத்தற ய த ேல் ள்  ற்றும் இலங்ற யில் உள்ள ஒழுங்கு ேிதி ள் 
உட்பெ ஆனொல்  இேற்ைிற்கு  ொத்திெம்  ட்டுபட்ெதொ  அற யொது என்பதொகும். 

1.12. ‘வேறே’ எனக்  ருதப்படுேது, ேந்தொதொெருக்கும் ர ொபிரெல்  தொபனத்தினொல் 
ேழங் ப்படும் ஏதும் ரதொறலத்ரதொெர்பு வேறேயொகும். வேறே ளுக் ொ  ரேலுத்த 
வேண்டியறே என்பன, முற்பண ொ   ொதொந்த ேந்தொ  ட்ெணம், வேறே ளுக் ொன 
தற்ரபொழுது ேளர்ப்பில்  உள்ள  ட்ெணம்,  இறணப்புக் ட்ெணம் அல்லது  ீள் 
இறணப்புக் ட்ெணம் ஏதும் இருப்பின் ர ொபிரெல்  தொபனத்தினொல் 
ேிதிக் ப்பட்டிருக்கும் ஏதும் தண்ெப்பணம் ேரி ள், அெே,  ொந ெேறப,  ொ ொணேறப 
அல்லது இறே வபொன்ை அெே மு ேர் ளினொல் அைேிெப்படுபறே உட்பெ இதனுள் 
அெங்கும். 

1.13  ‘ேிம்’ எனப்படுேது, ஒருங் ிறண சுற்ைற ப்புத்வதக் ம் ரேய்யும் குைிப்பிட்ெ 
பொேறனத்தெவு என்னும் இனங் ொணும் கூைொனது ஓர் ஒத்திறேேொன  ருேியுென் 
பொேிக் ப்படும் வபொது  ேறலயற ப்பிற்குள் நுறழேதற்குப் பொேிக் ப்பெலொம் 
என்னும்  ருேியொகும். 

1.14 ‘ேந்தொதொெர் ‘ என்பது ஏதொேது ேட்ெ அல்லது இயற்ற யொன ஆள் ஒரு 
 ணக்ற ப் பதிவு அல்லது ரேயற்பொெொக்குேது என்பது ஆகும். வேறு ஏதொேது 
ேற யில் ேறெேிலக் ணம் கூைப்பட்ெொல் அன்ைி ஒரு ேொடிக்ற யொளருக் ொன 
குைிப்படீு ேந்தொதொெர் எனக்  ருத்துப்பெ வேண்டும். 
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2. ரேல்லுபடியொந்தன்ற யின்   ொலேறெயறை 

2.1 இவ் நியதி ளும் நிபந்தறன ளும் ேந்தொதொெருக் ொன வேறே ள் ஆெம்ப ொகும் 
தி தியிலிருந்து ஆெம்ப ொ ி இெண்டில் ஒரு தெத்தேெொல் ரபொநிநி. என்பேற்ைிற்கு 
அற ேொ  இெண்டில் ஒரு தெத்தேெொல் முடிவுறுத்தப்படும் ேறெ 
ரேல்லுபடியொனதும் ேலுப்ரபற்ைது ொ  இருக் ப்பெல் வேண்டும். எது 
எப்படியிருப்பினும் வேறேறய முடிவுறுத்தல் ஆனது ேந்தொதொெர் ர ொபிரெல் 
தொபனத்திற்கு ர ொடுப்பனவு ரேய்யப்பெவேண்டிய ஏதும்  ீந்துள்ள 
ர ொடுப்பனவு ளிலிருந்து ேிலக் ளிக் ப்பட்ெதொ   ருத்து ர ொள்ளப்பெலொ ொது. 

3.  ட்ெணங் ள்  ற்றும் வேறே ேெவு ள் 

3.1.1  அறழப்புக் ள்: அலகு ள் நி ிெங் றள அடிப்பறெயொ க் ர ொண்டு அடுத்த 
நி ிெத்தில் முழுற ப்படுத்தல் அல்லது அலகு ள் ேினொடிறய அடிப்பறெயொ க் 
ர ொண்டு, எதுவேொ ,அதுேொ  . 

3.1.2  எஸ்எம்எஸ் / எம்எம்எஸ் :த ேல் ளின் எண்ணிக்ற  அடிப்பறெயில் 

3.1.3 தெவு: ஒரு ரபொதி அடிப்பறெயில் (அடுத்த  ிவலொறபற்ைில் 
முழுற ப்படுத்தப்பட்டு, 1௦  ிவலொறபற்ைில், வ  ொறபற்ைில்) 

3.1.4  ர ொபிவெல் தொபனத்தினொல்  ொலத்திற்கு  ொலம் ேழங் ப்படும் பிை வேறே ள் 
. 

3.2 வேறேக்ர ொடுப்பனவு  ென் எல்றலயொனது, ர ொபிரெல் தொபனத்தின் 
தற்றுணிபு  ற்றும் ர ொபிரெல் தொபனத்தினொல் தீர் ொனிக் ப்படு ின்ை அத்தற ய 
நியதி ள்  ற்றும் நிபந்தறன ளின் அடிப்பறெயிவலவய  ேந்தொதொெருக்கு 
ேழங் ப்படும். வேறே ளின் தெங் ல் றளத் தேிர்க்கும் ரபொருட்டு 
வேறேக்ர ொடுப்பனவு ரதொற றயக்  ென் எல்றலக்குக் குறைந்தரதொற க்குக்  
ர ொண்டுேரும் வநொக் ில் இறெக் ொல ர ொடுப்பனவேொன்றைக்  ர ொடுப்பனவு 
ரேய்யும் படி ேந்தொதொெர் வ ொெப்படுேொர். 

3.3 ர ொபிரெல் தொபனத்தினொல் ேந்தொதொெருக்கு ேழங் ப்பட்ெ  ணக் ைிக்ற யில் 
குைிப்பிெப்பட்டிருக்கும் அல்லது ேிறலப்பட்டியலில் குைிப்பிெப்பட்டிருக்கும் உரிய 
 ட்ெணத்றத அல்லது /  ற்றும் ர ொபிரெல் தொபனத்தினொல் ேந்தொதொெரிெ ிருந்து 
வ ொெப்படும் வேறே ளுக் ொன உரிய ர ொடுப்பனறே உரிய தினத்தன்வைொ அல்லது 
அதற்கு முன்னவெொ ேந்தொதொெர் தேைொது ர ொடுப்பனவு ரேய்யவேண்டும். 
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3.4 வேறே ளுக் ொன ேிறலப்பட்டியல் சுழற்ேியொனது  ொலத்திற்குக் ொலம் 
ர ொபிரெல் தொபனத்தினொல் தீர் ொனிக் ப்பெ வேண்டும் என்பதுென் அதன் பிெ ொெம் 
 ணக் ைிக்ற  ள் அல்லது ேிறலப்பட்டியல் ேந்தொதொெருக்கு அனுப்பிறேக் ப்பெ 
வேண்டும். எறதயிட்ெ  ொெணத்றதக்ர ொண்டும்   ணக் ைிக்ற வயொ அல்லது 
ேிறலபட்டியவலொ  ிறெக் ப்ரபற்ைிெொத பட்ேத்தில்  ீந்துள்ள வேறேக்ர ொடுப்பனவு 
பற்ைி ேிேொரித்தைிந்து  ீந்துள்ள உரிய ர ொடுப்பனறேச் ரேய்ேது  ேந்தொதொெரினது 
தறலயொய  ெற யொகும். 

3.5 வேறேயின் ரபொருட்ெொன ர ொடுப்பனவு ஏதும் உரிய ர ொடுப்பனவு தி திக்கு 
வ ல்  ீந்திருக்கு ொயின் அக் ர ொடுப்பனறேச் ரேலுத்தும்ேறெயொன  ொலம் 
ேறெக்கும் ேந்தொதொெர் தண்ெபண ொ   ொதர ொன்ைிற்கு இெண்டு ேத ேி ிதத்றத 
(2%) அல்லது ர ொபிரெல் தொபனத்தினொல் நிய ிக் ப்படும் வேறு ஏதும் ேி ிதத்றத/ 
ரதொற றய ேந்தொதொெர் வ லதி  ொ க் ர ொடுப்பனவு ரேய்யவேண்டும். 

3.6 உரித்தொன தி தியில் வேறே ளுக் ொன ர ொடுப்பனவு றளச் ரேலுத்தத் தேறும் 
ேந்தொதொெருக்கு உரித்தொன  ழிவு என்பனேற்றை  ீளப்ரபறும் உரிற றய 
ர ொபிரெல் தொபனம் ர ொண்டுள்ளது. 

3.7  ேிறலப்பட்டியல் ேம்பந்தப்பட்ெ ஏதும் ேிேொெறண ள் பின்ேரு ொறு 
வ ற்ர ொள்ளப்பெ வேண்டும் . 

 முன் ர ொடுப்பனவு ேம்பந்த ொ , ேிறலப்பட்டியல் தி தியின் 3௦ 
நொட் ளுக்குள் 

 பின் ர ொடுப்பனவு ேம்பந்த ொ , வேறே றளப் ரபற்றுக்ர ொண்ெ 3௦ 
நொட் ளுக்குள். அதன் பின்னர் வ ற்ர ொள்ளப்படும் எந்த ேித 
ேிேொெறண ளும் ஏற்றுக்ர ொள்ளப்பெ  ொட்ெொது. 

3.8. வேறே ளின் ரபொருட்ெொன ஏதும் ர ொடுப்பனவு றள பணறேப்பு ளிலிருந்து 
(கூற்று 4 இல் ேிளக் ப்பட்ெேொறு)  அதொேது ேந்தொதொெரினொல் ர ொண்டிருக் ப்படும் 
வேறு எந்தரேொரு  ணக் ின்  ீழொனதொன  பணறேப்பிலிருந்தும் அைேிடுேதற் ொன 
உரித்துரிற றய ர ொபிரெல் தொபனம் ர ொண்டுள்ளது. 

3.9 வ ற்வபொந்தறே எது எவ்ேித ொ  இருப்பினும், ரபொநிநி இன் ஏற்புறெத்தொன 
ஏற்பொடு ளுக் ற ேொ  ர ொடுப்பனவு ள் ரேய்யப்பெொதேிெத்து, ர ொபிரெல்  
தொபனம் அதன் வேறே றள இறெநிறுத்தவேொ, முழுற யொ  நிறுத்தவேொ அல்லது 
பகுதியொ   நிறுத்தவேொ முடியலொம். 

 

4. பண றேப்பு 
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4.1 வேறேக் ொன ேிண்ணப்பத்றத ஏற்றுர ொண்ெதன் பின்னர்  ற்றும்/ அல்லது 
ர ொபிரெல் தொபனம்  ேந்தொதொெறெ ர ொபிரெல் தொபனத்தினொல் 
தீர் ொனிக் ப்படுேதொன பணத்ரதொற றய/ ரபறு திறய றேப்புரேய்யும் படி 
வ ொெலொம். 

4.2. ேந்தொதொெர் அப்படியொன பணறேப்றப  ற்றும் / அல்லது வ லதி  ொன 
பணறேப்றப றேப்புச்ரேய்யத் தேறு ிெத்து ர ொபிரெல் தொபனம் ஆனது 
அப்படியொன பணறேப்றப  ற்றும் / அல்லது வ லதி  ொன பணறேப்றப 
வ ற்ர ொள்ள தேறுற யின்  ொெண ொ  வேறேறய இறெநிறுத்தவேொ அல்லது 
வேறேறய முழுற யொ  நிறுத்தவேொ அல்லது பகுதியொ  நிறுத்தவேொ ர ொபிரெல் 
தொபனத்திற்கு முடியலொம். 

4.3 வேறே நிற்பொட்ெப்பின்னர், வேறேயினொல்  ீந்திருக்கும் ே ல  
நிலுறே றளயும் வேறேக் ர ொடுப்பனவு றளயும் குைிப்பிட்ெ பண 
றேப்பு ளிருந்து ர ொபிரெல் தொபனம் அைேிெ வேண்டுர ன்பதுென்  ிகுதிவயதும் 
இருப்பின் அது ேந்தொதொெருக்கு பண  ீளளிப்புச் ரேய்யப்படும். 

5. ேந்தொதொெரின்  ெப்பொடு ள் 

5.1 ஏறனயறே அெங் லொ  ேந்தொதொெர்: 
I. ரபொநிநி. இல் உள்ள ேெத்துக் ளின் பிெ ொெம் வேறே ளின் ரபொருட்ெொன ே ல 

ர ொடுப்பனவு றளயும்  ரேலுத்தவேண்டும். 
 

II. வேறே ள் ஏதும் ேட்ெ ேிவெொத ொன, ரநைிர ட்ெ, ஆபொே ொன, அேதூைொன, 
இழிேொன, ரதொல்றலயொன , ேட்ெ ேிவெொத ொன, இருதய 
அறுறேேி ிச்றேறய நிற்பொட்ெல் வபொன்ைேற்ைிற்கு வேறேறயப் 
பொேிப்பொதிருப்பறத உறுதிப்படுத்த வேண்டும். அத்துென் வேறேயொனது 
அறழப்புக் ள், தெவு அல்லது பிை த ேல் ள், ேட்ெரீதியொ  
ரதொறலத்ரதொெர்ப்பு வதறே ள் உட்பெ ஆனொல் இேற்ைிற்கு  ொத்திெம் 
ேறெயறுக் ப்பெொது, எண்ண எதிெறல  ற்றும் ரேய்தி றள 
ரேலுத்தலுக் ொனேற்ைிற்கு   ொத்திெம் பொேிக் ப்பெ வேண்டும் 

 

III. ‘ேிம்’ ஜ இழத்தல் அல்லது  ளேொெப்பெல் அல்லது வேதம் அறெதல் அல்லது 
அதன் பகுதி ஏதும் இேற்றுக்குள்ளொதலிருந்து தேிர்ப்பதற் ொன ே ல 
முன்ரனச்ேரிக்ற  ளும் வ ற்க்ர ொள்ளப்பெ  வேண்டும்.  இழப்பு அல்லது 
 ளவு அல்லது வேதம் அல்லது அதன் பகுதி இேற்ைிற்குள்ளொ  ரநரு ிெத்து 
இது ேம்பந்த ொ  ர ொபிரெல் தொபனத்திற்கு உெனடியொ  எழுத்து மூல 
அைிேித்தல் ரேய்யப்பெவேண்டும் . எது எவ்ேொைொயினும், குைிப்பிட்ெ 
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இழப்றப அைிேிக்கும்  ொல ேறெயிலொன வேறே ளுக் ொன ே ல  ீந்துள்ள 
ர ொடுப்பனவு ளுக்கும் ேந்தொதொெர் ரபொறுப்புறெத்தேெொேொர். 
 

IV. ேந்தொதொெரினது  ருேிரபொருத்தல், உெற  ரபற்ைிருத்தல், பொேித்தல் 
அல்லது வேறேறய வபணுதல், ‘ேிம் ‘  ற்றும் / அல்லது  ருேிறய 
வபணுேதினொல்  ஏற்படும் ஏதும் இழப்பு, ரேலவு , வேதம் அறெதல்  ற்றும் 
ரபொறுப்புக் ள், அது என்னேொ  இருப்பினும் இதன்பொல் எழும் ஏதொேது 
இழப்பு, வேதம்,  ற்றும் ரபொறுப்பு ளுக்கு, நட்வெொத்தெேொதம்  ற்றும் 
ரபொறுப்பு கூறுதல் அற்ைதொ  ர ொபிரெல் தொபனம் இருக்  வேண்டும். 
 

V. இறணப்பு ேம்பந்தப்பட்ெ  ற்றும் அதன் பொேறன ரதொெர்பொன ஏதும் வ ொேடி, 
 ளவு, இழப்பு, அதி ொெம் ரபைொத அணு ல் அல்லது ேட்ெேிவெொத ொன வேறு 
ஏதொேது ரேயற்பொடு றளக்  ண்டுபிடிக்கு ிெத்து அறதயிட்டு உெனடியொ  
எழுத்து மூல ொ  ர ொபிரெல் தொபனத்திற்கு அைிேிக் ப்பெ  
வேண்டுர ன்பதுென் அறதயிட்டு ேம்பந்தப்பட்ெ ேட்ெத்றத ேலியுறுத்தும் 
அதி ொரி ளுக்கும் உெனடியொ  அைிேிக் ப்பெ வேண்டும். 
 

VI. ேந்தொதொெருக்கு வேறேறய இயலச்ரேய்யும்  ரபொருட்டு இறணப்றப 
ேழங்கும் வேறளயில் ேழங் ப்படும் ‘ேிம்’  ற்றும் இலக் ம் என்பன 
ர ொபிரெல் தொபனத்திற்குச் ரேொந்த ொனது என்பதுென் வேறேயொனது 
ரேயற்பொெற்று  இருப்பின் அல்லது  ொலத்திற்குக்   ொலம் ர ொபிரெல் 
தொபனத்தினொல்  தீர் ொனிக் ப்படும்  ொல எல்றலக்கு  வேறே 
துண்டிக் ப்பட்டிருக்கு ொயின், அந்த இலக் த்றத பிைிரதொரு ேந்தொதொெருக்கு 
 ீள ேழங்கும் உரிற றய ர ொபிரெல் தொபனம் ர ொண்டுள்ளது. 
 

VII. வேறே ளின் பொேறன  ற்றும் ஏதும்  ட்ெணங் ள்  ற்றும் வேறேயின் 
பொேறன ஊெொ  ஏற்பட்ெ ஏதும்  ட்ெணங் ள், அறே எவ்ேற யொ  
இருப்பினும் அதற் ொன முழுப்ரபொறுப்றபயும் ேந்தொதொெர் ஏற்றுக்ர ொள்ள 
வேண்டும். 
 

VIII. உற்பத்திக் குறைபொடு இருக்கும் பட்ேத்தில்  ொத்திெவ  பதில் ‘ேிம்’/ ‘ேிம் றள’ 
பண அைேடீு ஏது ின்ைி  ர ொபிரெல் தொபனம் ேழங்கும். 
 
 

 
IX. வேறே இறணப்பின் ரபொருட்டு பொேறனப்படுத்த உத்வதேிக் ப்பட்ெ ேொதனம் 

ர ொபிரெல் ேறலயற ப்புென்  இறேவுறெயதொ என்பறத ர ொபிவெல் 
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தொபனத்திெ ிருந்து ேந்தொதொெர் ஊர்ேிதப்படுத்திக்  ர ொள்ள வேண்டும். 
இதனொல் ஏற்படும் ஏதும் இறேவுெற யற்ை  தன்ற க்கு  ர ொபிரெல் 
தொபனம் ரபொறுப்வபற்   ொட்ெொது. 
 

X. ேந்தொதொெர்  ொறுதல், ரபயர், வதஅஅ, ேடீ்டு  ற்றும் ேிறலப்பட்டியல் 
மு ேரி ள் உட்பெ ேந்தொதொெரின் ஆள்நிறல தெேில்  ொற்ைம் ஏதும் ஏற்படின் 
ர ொபிரெல் தொபனத்திற்கு அைிேிக் வும். 
 

XI. ேொதனங் ள்  ற்றும் ‘ேிம்’  றள இலங்ற யிலுள்ள ேட்ெங் ள்  ற்றும் 
ஒழுங்கு ேிதி றள   ீைொத ேண்ணம் ரேொந்தம்  ற்றும் உெற  ரபற்ைிருக்  
வேண்டும் என்பறத உறுதிப்படுத்தி ர ொள்ள வேண்டும். 
 

XII. ஆள்  ொைொட்ெம்  ரேய்து ஒரு இறணப்றப / ‘ேிம்’ ஜ ரபை வேண்ெொம். 
 

XIII. உென்படிக்ற ரயொன்று ேலுேிருக்கும்  ொலத்தில் ர ொபிரெல்  
தொபனத்தினொல் குைிப்பிட்ெ ரேயற்பொடு றளத் தேிர்த்து இறணப்றப  ‘ேிம்’ 
ஜ பிைிரதொருதெத்தேருக்கு அேெது பொேறனயிலிருந்து 
 ொற்ைம்ரேய்யலொ ொது. 

6 . ர ொபிரெல் தொபனத்தின் உரிற  ளும்  ெப்பொடு ளும் 

6.1 ர ொபிரெல் தொபனத்தின்  ெப்பொெொனது ரபொநிநி. இற்கு அற ேொ  நியொய ொன 
முயற்ேி றள வ ற்ர ொண்டு வேறேறய ேழங்குேதொகும். 

6.2 வேறேயொனது தற்வபொது பொேறனயில் இருப்பறதப்வபொன்று அல்லது 
 ிறெப்பறதக்ர ொண்டு வேறே ேழங் ப்படு ின்ைது. வேறேயின் தெொதெம், 
 ிறெக் ப்ரபறுற , பொது ொப்பு ,  ொலஎல்றல, அணுகுத்தன்ற , தெங் லற்ை 
பொேறன, ேரியொ  இருத்தல் , வே ம் அல்லது முழுற த்தன்ற  என்பனேின் 
ரபொருட்ெொன வேறே ேம்பந்த ொ  ர ொபிரெல் தொபனம் ரேளிப்பறெயொ  அல்லது 
உட் ிெக்ற யொ  எதுேித பிெதிநிதித்துேத்றதவயொ அல்லது உத்தெேொதத்றதவயொ 
ேந்தொதொெருக்கு வ ற்ர ொள்ேதில்றல. 

 

 

 

6.3 உட்பிெவதே திறண நிலம், ேொனிறல,  ின் ொந்த தறலயடீு, ஒழுங் ற ப்பு 
 ற்றும் ஆதொெ நிறலயத்றத பல பொேறனயொளர் ள் பொேித்தல், ேொதனத்தின் 
ஒத்திறேவுத்தன்ற யின்ற , ர ொபிரெல் தொபனத்தின்  ட்டுப்பொட்டில் அல்லொத 
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மூன்ைொம் தெத்தேெது வேறே ேந்தொதொெரினொல் பொேிக் ப்படுேது வபொன்ைறே 
 ொெண ொ  வேறே ள் பொதிக் ப்பெலொம் என்னும் சூழலில் தறெயற்ை 
வேறேரயொன்ைிறன ேழங்குேது ர ொறபல்  த ேல் ரதொழில் நுட்பத்தின் 
நிறலயுறுதியற்ை தன்ற யின்  ொெண ொ  இயலொத ரேயற்பொடு என்பறதயிட்டு 
ேந்தொதொெர் ஒப்புதல் ர ொள் ின்ைொர். 

6.4. எவ்ேொைொயினும் நி ழப்பட்ெ (வேரைொன்ைின் ேிறளேொ  ஏற்பட்ெ  இழப்பு 
அல்லது வேதம் உட்பெ) ஏதும் இழப்பு அல்லது வேதம், அது பொதிக் ப்பட்டிருக் லொம் 
அல்லது இன்னொத ேிறளறே ஏற்படுத்தியிருக் லொம் அல்லது வேறேயின் பொல் 
வநெடியொ வேொ அல்லது  றைமு  ொ வேொ அது ஏற்பட்டிருக் லொம். அல்லது  
ர ொபிரெல் தொபனத்தின் ேொர்பொன வதொல்ேி அல்லது ேிடுபொடு, இறேரயதுவேொ 
அறேரயவ்ேொைொ   இருப்பினும் ர ொபிரெல் தொபனம் எந்த ேற யொன 
ேிதத்திலும் இறே ேம்பந்த ொ ப் ரபொறுப்வபதும் அற்ைதொ  இருக்  வேண்டும். 

6.5 ர ொபிரெல் தொபனம்  வேறேக்குத் வதறேரயனக்  ருதும் அல்லது வேறேக்கு 
நன்ற  பயக்கும் எனக் ருது ிெத்து ேந்தொதொெருக்கு அைிேித்தவலது ின்ைி 
வேறேக் ொன திருத்தங் ள் எதறனயும் வ ற்ர ொள்ள முடியும். 

6.6 ‘ேிம்’ ஜ பொேிக்கும் வபொது  ேொதனத்திற்கு ஏதும் வேதம்  ஏற்படின் ர ொபிரெல்  
தொபனம் அதற்கு ரபொறுப்புக் கூறுேதொ  அற ய  ொட்ெொது. 

6.7 வேறேயின் ரபொருட்டு  ீந்திருக்கும் ஏதும் ர ொடுப்பனவு றள ர ொபிரெல் 
தொபனத்திற்கும் ேந்தொதொெருக்கும் இறெவய வ ற்ர ொள்ளப்பட்ெ பிைிவததும் உென் 
படிக்ற யிலிருந்து எதிரீடு ரேய்யமுடியும்  ற்றும்/அல்லது பிைிரதொரு 
உென்படிக்ற யின் ேொர்பில்  ீந்திருப்பதொன ஏதும் ர ொடுப்பனவு தற்வபொறதய 
உென்படிக்ற யிலிருந்து அைேிெப்பெ முடியும். 

6.8 ர ொபிரெல் தொபனத்திற்கு ரபொநிநி. இன்  ீழொன ேெத்துக் ளின் பிெ ொெம் 
ர ொண்டுள்ள உரிற  ளுக்கு ஏதும் பங் பொத ின்ைி வேறேக் ொன 
ர ொடுப்பனவு றள  ற்றும்/ அல்லது பணறேப்பு அல்லது வ லதி  
பணறேப்பு ளுக் ொன ர ொடுப்பனவு றளச் ரேய்ய தேறு ிெத்து, ர ொபிரெல் 
தொபனம் அதன் வேறேறய இறெநிறுத்தம் ரேய்யலொம் அல்லது வேறேறய 
முழுற யொ வேொ அல்லது பகுதியொ வேொ துண்டிக் லொம். 

6.9  வேறேயின் ரேயற்பொெந்தன்ற  ஏற்படும் பட்ேத்தில் ேந்தொதொெர் அறத 
ரேயற்பொெொக்குேதொன ேிண்ணப்பத்றத வ ற்ர ொள்ள வேண்டும்.  ற்றும் 
ர ொபிரெல் தொபனத்தினொல்  ொலத்திற்குக்  ொலம் நிர்ணயிக் ப்படுேதொன  ீள் 
ரேயற்பொட்டிற் ொன ர ொடுப்பனவேொன்றை ேந்தொதொெர் ரேலுத்தும் பட்ேத்தில் 
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இறணப்றப  ீள் ரேயற்பொெொக் வேொ அல்லது வேறேயின்  ீள் ரேயற்பொட்றெ 
 றுக் வேொேொன உரிற றய  ர ொபிரெல் தொபனம் ர ொண்டுள்ளது. 

7. தெவு பொது ொப்பு  ற்றும் அந்தெங் ம் 

ர ொபிரெல் தொபனத்துென்  ஒரு  ணக்ற  பதிவு ரேய்ேதன் மூலம் அல்லது 
பின்ேரும் வேறே ளின் ரபொருட்டு ேந்தொதொெருக்கு வேறே ள்  ிறெக் த் 
தக் தொக்கும்  ொலத்தில் ர ொபிரெல் தொபனத்தினொல் உற்பத்தியொக் ப்படும்  
தனியொள் தெவு றள ஒன்று வேர்த்தலுக்கு, ரேயல்முறைபடுத்தலுக்கு , 
வே ரிப்பதற்கு  ற்றும் ப ிர்ந்து ர ொள்ேதற்கு ேந்தொதொெர் இணக் ம் 
ரதரிேிக் ின்ைொர். 

அ. ேந்தொதொெருக்கு வேறே றள பயன்பொெொக்குதல்; 

ஆ.ேொடிக்ற யொளர் அக் றை பிரிேினொல் ேந்தொதொரின்  ணக்ற  
மு ொற ப்படுத்தல்; 

இ. ேந்தொதொெர் ரேளிப்பறெயொ  நிறுத்திக்ர ொள்ள முடிவு ரேய்தொலன்ைி, ேந்றத 
ஆய்வு  ற்றும் த ேல் றள அைிமு ப்படுத்தல்,வ ம்பொெொக் ல்  ற்றும் / அல்லது 
ர ொபிரெல் தொபனத்தின் வேறே ள்  ற்றும் / அல்லது  ணினி இறணயத்தள 
ேறலயற ப்பு என்பேற்ைின் பொேறன  ற்றும் முன்னுரிற  ளின் அடிப்பறெயில் 
ேந்றத ஆய்வு  ற்றும் ேந்தொதொெரின்  ேிபெ ரதொகுப்பு ள்; 

ஈ. வ ொேடி ள், ரேள்றளப்பண ொக் ல்  ற்றும் பயங் ெேொதத்திற்கு நிதியடீ்ெல் 
என்பனேற்றைத் தேிர்ப்பதும்  ண்டுபிடித்தலும்; 

உ. ஏற்புறெத்தொன  ேட்ெங் ள்  ற்றும் ஒழுங்கு ேிதி ளுக்கு பணிந்து நெத்தல். 

7.2 ர ொபிரெல் தொபனத்தின் குழுேினர்  ற்றும் ரேளிப்பகுதிறயச் வேர்ந்த 
தனித்துேம் ர ொண்ெேர் ளொ ிய ர ொபிரெல் தொபனத்தின் நம்பிக்ற யொன ேணி  
ஒப்பந்த பங்குதொெர் ஆ ிய ரபறு திவேர் வேறே ஏற்பொட்ெொளர் ள்  ற்றும் 
ர ொபிரெல்  ற்றும்/ அல்லது வேறே வ ன்ற  ேம்பந்தப்பட்ெ த ேலின் நி ித்தம் 
இப்படியொன ேணி  பங் ொளி ளுென்  ணினி இறணயத்தளத்தில் ேந்தொதொருென் 
ரதொெர்பு றேத்திருக்  கூடியதொ ிய அயல் தனித்துேம் ர ொண்ெ  ம்பனி ளுென் 
ர ொபிரெல் ஆனது தனியொள் தெறேப் ப ிர்ந்து ர ொள்ளக்கூடும் என்பதற்கு 
ேந்தொதொெர் இணங்கு ின்ைொர். 

7.3 ரேளிநொட்டு ேிநிவயொ ஸ்தர் ளினொல் வேறே ள்  ிறெக் க்கூடியதொக் ல் 
வ ற்ர ொள்ளப்படுற யில் அேர் ளுக்கு  ஏற்புறெத்தொன தெவு மு ொற த்துே 
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வதறே ளின் ரபொருட்டு பிை நொடு ளுக்குத் தனியொள்  தெறே  ொற்ைலொம் 
என்பதற்கு ேந்தொதொெர் இணங்கு ின்ைொர். 

8. ேர்ேவதே திரிதல் வேறே 

8.1 ேர்ேவதே திரிதல் வேறேறயக் குைிப்பிட்ெரதொரு ேந்தொதொெர் பொேிப்பதற்கு  
உரித்துரிற  ர ொண்டிருக்  வேண்டும் என்னும் உரிற றயக் ர ொண்டுள்ளேெொ 
அல்லது இல்றலயொ என்னும் தீர் ொனத்றத வ ற்ர ொள்ேதற் ொன  தற்றுணிறப 
ர ொபிரெல் தனக்கு ஒதுக் ியுள்ளது. 

8.2 பின் ர ொடுப்பனவு ேொடிக்ற யொளர் ளுக் ொன ரேயற்பொெொக் ல் ஏற்பொடு 
ேந்தொதொெரின் பிரிறே ரபொறுத்து வேறுபடும். முன்ர ொடுப்பனேொனது 
ேந்தொதொெருக் ொன குெல்  ற்றும் தெவு திரிதல் வேறே ள் இெண்டும் முன் 
ரேயலொக் ம் ரேய்யப்படு ின்ைது. திரிதல் வேறேயொனது ரேயற்படு ின்ைதொ 
இல்றலயொ என்பறத ேொடிக்ற யொளர் இலங்ற யிலிருந்து ரேளிவயை முன்னர் 
ேந்தொதொெர் அக் றை பிரிேிலிருந்து வ ட்ெைிந்து ர ொள்ள வேண்டும். குெல், 
எஸ்எம்எஸ்  ற்றும் தெவு திரிதல் என்பன மூன்று ரேவ்வேறு தனித்துே ொன 
வேறே ள் என்பதுென் அேற்ைிற்கு ரேவ்வேறு  ட்ெணங் ள் 
அைேிெப்படு ின்ைனரேன்பறதயிட்டு  ேந்தொதொெர் இணக் ம் ரதரிேிக் ின்ைொர். 

8.3 ேர்ேவதே திரிதல் வேறேறயப் பிெவயொ ிக்கும் ேந்தொதொெர் வேறே ள் 
ேம்பந்த ொன பிைிவததும்  நியதி ள்  ற்றும் நிபந்தறன ளுக்கு வ லொ  ரபொநிநி.  
க்கு உட்பட்ெேெொேொர். 

8.4 ேர்ேவதே திரிதல் வேறேறயப் பொேிக்கும்வபொது, ர ொபிரெல் தொபனத்தினொல் 
 ற்றும்/ அல்லது ேந்தொதொெர் ரதொறலவபேி அறழப்புக் றள/ ரேய்தி றளப் 
பரி ொறும் வபொது அல்லது ரபறும் நொட்டினது ரதொறலத்ரதொெர்ப்பு அதி ொரி ள் 
சு த்தும் தீர்றே ள்  ற்றும்  ட்ெணங் ள் பிெ ொெம் ேந்தொதொெர் உருேொக்கும் 
 ற்றும் ரபறும் அறழப்புக் ள்  ற்றும் ரேய்தி ள் அறனத்திற்கும் ேந்தொதொெர் 
ர ொடுப்பனவு ரேய்ய வேண்டும். 

8.5 ேந்தொதொெர் ேர்ேவதே திரிதல் வேறேறயப் பிெவயொேனப்படுத்தும் வபொது 
வ ற்ர ொள்ளும்  தெவு வ வலற்ைம்  ற்றும் இைக் ம் ேொர்பொன ர ொபிரெல் 
தொபனத்தினொல்  ற்றும்/ அல்லது ேந்தொதொெர் தெறே உபவயொ ிக்கும் நொட்டினது 
அதி ொரி ள் சு த்தும் தீர்றே ள்  ற்றும்  ட்ெண பிெ ொெம் , ேந்தொதொெர் ே ல 
ர ொடுப்பனவு றளயும் ரேலுத்த வேண்டும். 

8.6 ஒருேர் ேர்ேவதே திரிதல் வேறேக் ொன ேிண்ணப்பத்திற்கு ேந்தொ ரேலுத்த முன் 
அச்ேர்ேவதே திரிதலுக்கு ஏற்புறெத்தொன  ட்ெணங் றளப் பழக் ப்படுத்தி ர ொள்ள 
வேண்டும். 
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9.  பொேிக் ப்பட்ெ  இறணப்புக் றள பணியிெ  ொற்ைம் 

9.1 பொேிக் ப்பட்ெரதொரு  இறணப்றப  பணியிெ  ொற்ைம் ரேய்ேதற் ொன ஏதும் 
வேண்டுவ ொறள ஏற்பது ர ொபிரெல் தொபனத்தின் தனித்துே தற்றுணிபு 
உரிற யிலொ   வேண்டும். 

9.2 பொேிக் ப்பட்ெ இறணப்பிறன  ொற்ைப்ரபறுபேெொன ேந்தொதொெர், 
வதறேப்படுேதொன ஆேணங் றளச் ே ர்ப்பித்து. அேர் ஓர்  புதிய ேந்தொதொெெொ  
ர ொபிரெல் தொபனத்தில் புதிய ேந்தொதொெெொ ப்  பதிவு ரேய்து ர ொள்ளப்பெல் 
வேண்டும். 

1௦.   ொற்ைங் ள் 

1௦.1   ட்ெணங் ள்  ற்றும்  ேிறலப்பட்டியல்  நிபந்தறன ள்  ற்றும் நியதி றள, 
இங்குள்ள ரபொது நியதி ள்  ற்றும் நிபந்தறன றள ர ொபிரெல் தொபனத்தின் 
உத்திவயொ பூர்ே  ணினி ேறலயற ப்பில் பிெசுெப்படுத்துேதன் மூலம்  ற்றும் / 
அல்லது இகுபநு.(IVR) வேறே மூல ொ ச் ரேயற்பட்டு அைிேித்தல் தருேதன் மூலம் 
 ொற்றுேதற் ொன  உரிற றய ர ொபிரெல் ர ொண்டுள்ளது. 

1௦.2 ஏதும்  ொற்ைங் ளின் பின்னர் ேந்தொதொெரின் இச்வேறே ளின் ரதொெர்ந்த 
பொேறனயொனது , ேந்தொதொெர் இம் ொற்ைங் ளுக்கு ஒத்திறேேொ ியுள்ளொர்  எனக் 
 ருத்து ர ொள்ளப்படும். 

1௦.3 இவ்ேற யொன  ொற்ைங் ளின் பின்னர் ேந்தொதொெரின் இச் வேறே ளின் 
ரதொெர்ந்த பொேறனயொனது, ேந்தொதொெர் இம் ொற்ைங் ளுக்கு ஒத்திறேேொ ியுள்ளொர் 
எனக்  ருத்துக் ர ொள்ளப்படும். 

11. தற் ொலி  நீக் ம் / ரேயலிழப்பு / வேறே நீக் ம் 

11.1 பிைிது ஏதும் உரிற  அல்லது பரி ொெத்திற்குப்  பங் பொதம் ஏது ின்ைி  
ர ொபிரெல் தொபன ொனது  ீவழ குைிப்பிெப்படும் ஒன்வைொ அல்லது பல 
 ொெணங் ளின்  நி ித்தம் வேறேறய அைிேித்தவலது ின்ைி இறெநிறுத்த அல்லது 
ரேயலிழக் ச் ரேய்யும் உரிற றய  ர ொபிரெல் ர ொண்டுள்ளது. 

I.  ர ொபிரெல் தொபனத்தின் வேறே ளின் ரபொருட்டுக் ர ொடுபெ வேண்டிய       
ஏதும் ர ொடுப்பனவு ள் நிலுறே ள் இருப்பின்; 

II. வதறேவயற்படும் வபொது ேந்தொதொெர் பண றேப்பு /  றள  ற்றும்/ அல்லது 
வ லதி  பண றேப்பு /  றள வ ற்ர ொள்ளத் தேறு ிெத்து; 
 

III. ேந்தொதொெருக்கு எதிெொ  ற யறுநிறல ேழக்ர ொன்று நீதி ன்ைத்தில் தொக் ல் 
ரேய்யப்பட்டிருக்கும் பட்ேத்தில்; 
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IV. ேந்தொதொெர் ஓர் கூட்டுத்தொபனம் அல்லது ஓர்  ம்பனி என்பதொயின்  ற்றும் 

அப்படியொன ேந்தொதொரின் மூடிேிெல் நெேடிக்ற  ள் 
வ ற்ர ொள்ளப்படும்வபொது அல்லது அப்படியொன ேந்தொதொெரின் உெற  றள 
மு ொற த்துேப்படுத்துேதற்கு  அறதப் ரபறுபேர் ஒருேர் 
நிய ிக் ப்படுற யில்; 
 

V. ேந்தொதொெர் ரபொநிநி. இன் அல்லது வேறே ேம்பந்த ொன பிைிவததும்  நியதி ள் 
 ற்றும் நிபந்தறன றள  ீைியுள்ளொர்  என ர ொபிரெல் 
 ருத்துக்ர ொள்ளு ிெத்து, 
 

VI. இலங்ற  ரதொறலத்ரதொெர்பு  ஒழுங்குமுறை ஆறணய ம் (ரதொஒஆ./ TRC), 
அதனிெ ிருந்து அல்லது பிைிரதொரு ேட்ெ பூர்ே அதி ொெ ேறபயிெ ிருந்து 
ர ொபிரெல்  தொபனத்திற்கு பணிப்ரபொன்று  ிறெக் ப்படு ிெத்து, 

11.2 ேந்தொதொெர்  இங்கு குைிப்பிட்ெறே ேம்பந்தப்பட்ெ  ற்றும் வேறே ளுக் ொன  
நியதி ள்  ற்றும் நிபந்தறன ளின் பிெ ொெம்  ீந்திருக்கும் ஏதும் ர ொடுப்பனவு றள 
முழுற யொ ச் ரேலுத்துேதன் அடிப்பறெயில் ேந்தொதொெர் ஏழு (7) வேறல  
நொட் ளுக்குக் குறையொத அைிேித்தறல  ர ொபிரெல் தொபனத்திற்குக்  ர ொடுத்துச் 
வேறேறய முடிவுறுத்த முடியும். 

11.3 வேறே ஏற்பொெொக் ப்பட்ெ பின்னர்; பொது ொப்பு, துர்பிெவயொ த்தன்ற   ற்றும்/ 
அல்லது ேந்தொதொெரின் நொணயத்தற ற   ற்றும் வேவைதும்  ொெணங் ள் உட்பெ, 
ஆனொல் வேறே நியதி ளுக் ற ேொ   ற்றும் ரபொநிநி ேெத்து ளின்  ீறுற  
ேம்பந்தப்பட்ெ ர ொடுப்பனவு என்பேற்ைிற்குக்  ட்டுப்பொெற்று ஏதும் வேறே  
ேிண்ணப்பத்றத  ற்றும் / அல்லது வேறே நிறுத்துற றய அைிேித்தல் ஏது ின்ைி 
 றுப்பதற் ொன உரிற றய  ர ொபிரெல் ர ொண்டுள்ளது. 

 

 

 

12. வேறே நீக் ம், தற் ொலி  நீக் ம்  ற்றும் ரேயலிழக் ச் ரேய்தல் வேறள ளின் 
வபொது ேந்தொதொெரின் ரபொறுப்புக் ள் 

12.1 வேறே நீக் ம்/ தற் ொலி  நீக் ம் / ரபொநிநி.ேெத்துக் ளின் பிெ ொெம் வேறேறய 
ரேயலிழக் ச் ரேய்ற யில்; ேந்தொதொெர் வேறே ளின் ரபொருட்டு ஏற்பட்ெ வேறே 
முடிவுறும் / தற் ொலி  நீக் ம்/ ரேயலிழப்பு ரேய்யும்  ொலம் ேறெயொன  ற்றும் / 
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அல்லது பிை  ீந்திருக்கும் பணத்ரதொற றய ேந்தொதொெர் ர ொபிரெல் தொபனத்திற்கு 
ர ொடுப்பனவு ரேய்ய வேண்டும். 

12.2 ஏதும்  ீந்திருக்கும் வேறேயின் ரபொருட்ெொன ர ொடுப்பனவு றள ேந்தொதொெர் 
ர ொடுப்பனவு ரேய்யவேண்டுர ன்பதுென் அேற்றை அைேிெ நெேடிக்ற  ள் 
வ ற்ர ொள்ளப்படும்வபொது அதனொல் ஏற்படும் ஏதும் ேட்ெேற யொன 
 ட்ெணங் றளயும் ேம்பந்தப்படும் பிை  ட்ெணங் றளயும் ேந்தொதொெர் ர ொடுப்பனவு 
ரேய்ய வேண்டும். 

12.3  ேந்தொதொெர்  வேறேறய ஏதும்; ேட்ெ ேிவெொத ொன, வ ொேடியொன, ரநைியற்ை, 
ஒழுங் ற்ை ர ொழி , இழிேொன, ஆட்வேபறனக்குரிய வதறே ளுக்கு அல்லது ஏதும் 
நச்ேரிப்பு, எரிச்ேற்படுத்தும்  ற்றும் ரதொந்தெவு அல்லது ஒருேருக்கு அச்ே 
உணர்றே உண்ெொக்கும் ரேயற்பொடு ளுக்கு ேந்தொதொெர் பொேிப்பேெொயின் 
ர ொபிவெல் அதன் ரேொந்த தற்றுணிபில் வேறேறயக்  குறைக் வேொ, 
இறெநிறுத்தம் ரேய்யவேொ அல்லது முடிவுறுத்தவேொ முடியலொம். இவ்ேற ப்பட்ெ 
ேந்தொதொெர் வேறேறய வதறேயற்ைேற்ைிற்கு பொேிக் ப்பட்ெதன்  பலனொ  ஏற்படும் 
ஏதும் குற்ைேியல் அல்லது ேிேில் ரபொறுப்புறெற க்கு முழுப் 
ரபொறுப்பொளியொ ின்ைொர் என்பதுென் அத்தற ய ேந்தொதொெர் எப்ரபொழுதும் 
அப்படிவயற்பட்ெ  ரபொறுப்பு ளிற்கு  ர ொபிரெல் தொபனத்திற்கு  நட்வெொத்தெேொதம் 
அளிக்  வேண்டும். 

13 . ேவலொத் ொெ தறெ ள் 

13.1 வபொர், பயங் ெேொத ரேயற்பொடு ள்,  ிளர்ச்ேி, ேன் ங் ள்,  ல ங் ள், வேறல 
நிறுத்தங் ள்,  தேறெப்பு , உள்நொட்டு ர ொந்தளிப்பு, அெேொங்  
அதி ொரி ளிெ ிருந்தொன ஏதும் ரேயற்ப்பொடு ள் அல்லது பணிப்பு, ரபொது 
வேறே ளின் பொதிப்பு, பூ ம்பம், ரேள்ளம், சுனொ ி, புயல், அரிதொன  ொலநிறல 
அல்லது இயற்ற யொன  அல்லது இயற்ற  அனர்த்தம் , ேிபத்து, ரநருப்பு , அல்லது 
குண்டு ரேடிப்பு,  ற்றும் / அல்லது ர ொபிரெல் தொபனத்தின் ரேயற்பொட்டிற்கு 
அப்பொற்பட்ெ இறேரயொத்த  வேறு ஏதும் ரேயற்பொடு ளின்  ொெண ொ  வேறேயின் 
ரேயலிழப்பு அல்லது தறெப்பெ வநரிடின் ர ொபிரெல் தொபனம் அதன் ஏதும் 
ரபொறுப்பிலிருந்து ேிடுேிப்பு அளிக் ப்பெ வேண்டும். 

14.  ஆளுற ச் ேட்ெங் ள் 

14.1  வேறேயொனது, இலங்ற  ேனநொய  வேொேலிே குடியெேின் ேட்ெதிட்ெ 
நிபந்தறன ள்  ற்றும் ரபொருள் ர ொள்ளல் என்பேற்ைிற்கு உட்பட்ெறேயொ  
இருத்தல் வேண்டும் என்பதுென் தெத்தேர் ள்  இலங்ற  நீதி ன்ைங் ளின் 
தனித்துே நியொயொதிக் த்திற்கு  தங் றள ே ர்பிக் ின்ைனர். 



15 
 

15. ஒப்பறெக் ப்பட்ெ பணி 

15.1  இந்த உென்படிக்ற யின்  ீழ் ர ொபிரெல் தொபனம் அதன் ஏதும் ே ல 
உரிற  றளயும் ,  ெப்பொடு றளயும் ஓர் மூன்ைொம் தெத்தேருக்கு ஒப்பறெக்கும் 
உரிற றய ர ொண்டுள்ளது.  இந்த ஒப்புறெப்பொனது ேந்தொதொெருக்கு உேந்தது என 
ர ொபிரெல்  ருது ிெத்து அப்படியொன ஒப்பறெப்றபயிட்டு ேந்தொதொெருக்கு 
அைிேிக் ப்படும். 

15.2 ர ொபிரெல் தொபனத்தின் முன் அனு தியின்ைி ேந்தொதொெர் இந்த 
உென்படிக்ற யின்  ீழொன எந்த உரிற றயயும் ஏதும் மூன்ைொம் தெத்தேருக்கு  
ஒப்பறெக் க்கூெொது. 

16 நொனொேிதம் 

16.1 இந்த நியதி ள்  ற்றும் நிபந்தறனயின் கூறு ளுக் ொன தறலப்புக் ள் 
ேேதி ளுக்வ ற்ப  ொத்திெம் அல்லொது நியதி ள்  ற்றும் நிபந்தறன ளின் ஏதும் 
உருேொக் ம் ஆ ொது என்பதுென் அதன்பொலொன ேிளக் ிகூறுதல் றள 
எவ்ேற யிலும் பொதிக் ப்பெொதிருத்தல் வேண்டும். 

16.2 ேந்தொதொெருக்கு ர ொபிரெல் தொபனத்தினொல் வ ற்ர ொள்ளப்பெக்கூடியதொன 
ஏதொேது அைிேித்தல் எழுத்து மூல ொ  இறுதியொ  அைிந்திருந்ததொன அேெது 
மு ேரிக்கு அனுப்பிறேக் ப்பெலொம் அல்லது ர ொபிரெல் தொபனத்தின் 
ேறலயற ப்பில் அல்லது ஆனொல் அதற்கு  ொத்திெம்  ட்டுப்படுத்தப்பெொது 
எந்தரேொரு ஊெ த்தினூெொ வும் பிெசுெ அைிேித்தறல வ ற்ர ொள்ளலொம். 

16.3  வேறேயின்  ரபொருட்டு  ற்றும் / அல்லது  இந்த வேறேயின்  ேொர்பொ ேொன 
ே ல தீர்றே ள், ேரி ள்  உரிய ர ொடுப்பனவு ள், முத்திறெ ேரி, ேிதிப்பனவு ள் 
அல்லது இன்வனொரெொத்த  பிை ஏதும் ர ொடுப்பனவு ள் என்பன ேந்தொதொெரினொல் 
ஏற்றுக்ர ொள்ளப்பெ வேண்டும். 

 

 

16.4 தனி ஆட் ள் வதேிய அறெயொள அட்றெயின் / ெவுேீட்டின் / ேொெதி 
அனு திப்பத்திெத்தின் பெப்பிெதிவயொன்றைச் ே ர்பிக்  வேண்டும். ஒரு  ம்பனி / 
ேணி  நிறலயம் ஆயின் கூட்டுருேொக்  அத்தொட்ேிப் பத்திெத்தின் பிெதிரயொன்றை 
ேந்தொதொெெொ ப் பதிவு ரேய்யப்படும்  வபொது ே ர்ப்பிக்  வேண்டும் . 
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