ම ොබිමෙල් ( පුද්ගලික ) ස ාගමේ දුරකථන මේවා ලබා ගැනීමේ දී
බලපවත්නා මපොදු
වගන්ති සහ මකොන්මද්සි

01. ම ොබිමෙල් ( පුද්ගලික ) ස ාගම න් ( මින් පසු `ම ොබිමෙල් ` මෙස
හඳුන්වනු ෙබන ) මේවා ෙබා ගන්නා සියලු ග්රාහකයින් සඳහා ම
මපොදු වගන්ති හා මකොන්මද්සි බෙපැවැත් මේ. ම

මපොදු වගන්ති හා

මකොන්මද්සි පිළිපැදී ෙ සියලු ග්රාහකයින් බැදී සිටියි.
02. එකී මපොදු වගන්ති හා මකොන්මද්සි විටින් විෙ සංම ෝධනය වන
අවේථාවන්හි එකී සංම ෝධන ම ොබිමෙල් නිෙ මවබ් අඩවිමයහි සහ lVR
මේවය ඔේමේ ග්රාහකයින් හෙ දැනුම් මදනු ෙැමබ්.
1. අර්ථ දැක්වීම් සහ අර්ථ නිරූපණ
2. වෙංගු කාෙ සී ාව.
3. අයකිරීම් හා මේවා ගාේතු
4. තැන්පතු
5. ග්රාහකයා සතු වගකීම්.
6. ම ොබිමෙල් සතු අයීතින් හා වගකීම්
7. පුද්ගලික දත්ත ආරක්ෂාව සහ මපෞද්ගලිකත්වය
8. අන්තර්ජාතික මරෝමිං මේවාව
9. භාවිතා කෙ සම්බන්ධතා

ාරු කිරී

/ පැවරී

10. සංම ෝධන
11. මේවා අත්හිටුවීම් / විසන්ධිකිරීම් / අවසන් කිරීම්
12. මේවා අත් හිටුවීම් /විසන්ධිකිරීම්/ හා අවසන් කිරීමම් දී ග්රාහකයාමේ
වගකීම්

13. මනොවැළැක්විය හැකි මේතු
14. බොත් ක නීතිය
15. පැවරීම්
16. මවනත්

01.

අර්ථ දැක්වීේ හා අර්ථ නිරූපනය

 ගිණු

යනුමවන් අදහේ වන්මන්

ෙබා ගැනී

ම ොබිමෙල් ග්රාහකයකු මේවා

සහ පුද්ගලික මතොරතුරු කළ ණාකරණය සඳහා සිදු

කරන ලියාපදංචිය යි.
 ගිවිසු

යනු ම ොබිමෙල් මේවා ෙබා ගැනී

ග්රාහකයකු

සදහා

විසින් සම්පුර්ණ කරනු ෙබන ඉල්ලුම් පත්රය, ම කී මපොදු වගන්ති
හා මකොන්මද්සි, ම ොබිමෙල් විසින් විටින් විෙ ප්රකා යෙ පත්
කරන්නා වු ගාේතු සහ සංම ෝධන ඇතුළු විමේෂ දී නා,

ග්රාහකයකු විසින් මේවා සදහා ලියාපදංචි වී ක දී
කාඩිපත මහෝ ගිණුම්
මේවාවක්

මහෝ සිම්

ක්රියාත් ක කිරීමම් දී මහෝ යම් ම ොබිමෙල්

භාවිතා කිරීමම් දී

මහෝ ම කී මපොදු

වගන්ති හා

මකොන්මද්සි වෙෙ ග්රාහකයා යෙත්වනු ෙබයි.
 බිල්පත් චක්රය යනු ම ොබිමෙල් විසින් තීරණය කරන පරිද ග්රාහක
විසින් භුක්ති විදන ෙද මේවා සඳහා ගාේතු ගණනය කර ඇති කාෙ
සී ාව.
 අයකිරීම් යනු සම්බන්ධතා ගාේතු, මේවා පරිමභෝජනය මවනුමවන්
අය කිරීම් (කලින් කළෙ සිදු කරන මවනේ කිරීම් සහිතව) හා
විමේෂ දී නා. වත් න් ගාේතු පිළිබඳ මතොරතුරු www.mobitel.lk
මවබ් අඩවිමයන් ෙබා ගත හැක.

 සම්බන්ධතාවය යනු අදාළ ගාේතු සැෙැේ ක් ස ඟ ( දුරකථන)
ජාෙයෙ ප්රමේ

වී ෙ හා එකී ජාෙය භාවිතා කිරී

සදහා

ම ොබිමෙල් විසින් ප්රතිපාදනය මකොෙ ඇති සිම් (SIM) කාඩ් පත.
 ණය සී ාව යනු මේවා ෙබා ගැනී ෙ ඉදරිපත් කරන අයදුම්පමතහි
සඳහන් පරිද මහෝ වරින් වර දැනුම්මදනු ෙබන පරිද යම්
සම්බන්ධතාවක් මවනුමවන් ෙබා මදන කාෙ සී ාව තුෙ අදාෙ
මේවා ගාේතු මගවන මතක් ෙබා ගත හැකි මේවාවෙ උපරි
වටිනාක යි.
 පාරිමභෝගික මේවාව යනු ග්රාහක ගැෙළු නිරාකරණය කිරී
සඳහා

මවන් වූ ම ොබිමෙල් අං යයි.

 මගවිය යුතු දනය - ග්රාහකයා විසින් මගවිය යුතු නමුත් ම මතක්
මනොමගවන ෙද මේවා ගාේතු මගවිය යුතු අවසාන දනයයි.
 IVR අන්තර් ක්රියාකාරී හඬ ප්රතිචාර තාක්ෂණය ඔේමේ ෙබා මදන
මේවාවන්.
 උපාංගය යනු ග්රාහකයා විසින් මේවාවන් ෙබා ගැනී
භාවිතා කරනු ෙබන,

සදහා

සම්µප්ර් ණ හා ග්රහණය කිරීමම්

හැකියාමවන් යුක්ත උපකරණය.
 පුද්ගලික දත්ත - යනු ග්රාහකයා විසින් ම ොබිමෙල් මවත සපයන හා
ම ොබිමෙල් විසින් ග්රාහකයාෙ මේවා සැපයීමම් දී ම ොබිමෙල් විසින්
ජනනය කරන මහෝ සම්පාදනය කරනු ෙබන මහෝ

ම ොබිමෙල්

විසින් රැේකරනු ෙබන, භාවිතා කරනු ෙබන, සකේ කරනු ෙබන
හා ගබඩා කරනු ෙබන ග්රාහකයා සම්බන්ධ සියලු දත්ත මේ. එනම්

ග්රාහකයාමේ න , ලිපිනය, දුරකථන අංකය,

උපන්දනය,

හැඳුනුම්පත් අංක, ඇ තුම් දත්ත වාර්තා, සම්µප්ර් ණ දත්ත ,

ේථාන දත්ත සහ එකී දත්ත ආශ්රිත අවමේෂ දත්ත ( meta deta),
µක්රඩිට් කාඩ් පත්
ඉමෙක්µට්රානික්

මතොරතුරු,

තැපැල්

බිල්පත් වාර්තා, හඬතැපැල්,

ලිපිනයන්,

පාරිමභෝගික

මේවා

ධයේථානමේ වාර්තාගත මතොරතුරු, නනතික ප්රතිපාදන වෙෙ
අදාළව එකතු කෙ යුතු මතොරතුරු ඇතුළු

ම හි විමේෂමයන්

සදහන් මනොවු නමුත් මේවා සැපයීමම් දී අදාළ වන අමනකුත් දත්ත.
 මේවාව යනු ම ොබිමෙල් විසින් ග්රාහකයාෙ සපයනු ෙබන විදුලි
සංමද්

මේවාව / මේවාවන්

 මේවා ගාේතු යනු කල්තියා මගවනු ෙබන දායක ගාේතු, මේවා
ගාේතු , සම්බන්ධතා ගාේතු, ප්රති සම්බන්ධතා ගාේතු හා / මහෝ
ම ොබිමෙල් විසින් අය කරනු ෙබන දඩ මුදල් , පිරිවැටුම් බදු ඇතුළු
රජය විසින් හා විවිධ රාඡ්ය, නාගරික මහෝ පොත් පාෙන ආයතන
විසින් පනවනු ෙබන බදු මේ.
 සිම් කාඩිපත

(SIM ) යනු

කරමින් අදාළ විදුලි සංමද්
හැකි

පරිශීෙක

දත්ත

නියමිත උපාංගයක් ස ඟ භාවිතා
ජාෙයන්ෙ ප්රමේ

ගබඩාගත

වී ෙ මයොදා ගත

සංගෘහිත

පරිපථයකින්

ස න්විත ග්රාහක -හැඳුනුම් - ම ොඩියුෙය/ ඒකකය.
 ග්රාහකයා යනු ම ොබිමෙල් මේවාවන් ෙබා ගැනීමම් අරමුණින්
ලියාපදංචිත මහෝ සිම් කාඩ් පතක් ක්රියාත් ක කරන නනතික
මහෝ ේවභාවික පුද්ගෙමයකු මේ . විමේෂමයන් සදහන් මනොවන
අවේථාවක දී හැර පාරිමභෝගිකයා මෙසින් අර්ථ දැක්මවන්මන් ද
ම කී ග්රාහකයා මේ.

02 වලංගු කාල සී ාව -

2.1

ම

මපොදු වගන්ති හා මකොන්මද්සි ග්රාහකයා මේවා ෙබා ගන්නා

දන සිෙ ම

මපොදු වගන්ති හා මකොන්මද්සි වෙෙ අනුකූෙව මේවා

අවසන් කරන මතක් බෙපැවැත්මේ. තවද, මේවා අවසන් කිරීමම් දී

ග්රාහකයා විසින් ම ොබිමෙල් මවත මගවී ෙ නියමිත සියළු අය
කිරීම් හා මේවා ගාේතු මනොප ාව මගවිමම් වගකී

ග්රාහකයාෙ

පැවමර්.

03.

අයකිරීේ හා මේවා ගාේතු

3.1 බිල්පත් / ඒකක පහත පරිද ගණනය කරනු ෙැමබ්.

3.1.1. දුරකථන ඇ තුම්

මිනිත්තු

මිනිත්තුවෙ වැෙයීම න්

ගින්

ගණනය වන විෙ

ඊළග

මහෝ තත්පරයෙ ගණනය වන විෙ ඊළග

තත්පරයෙ වැෙයීම න් ඇ තුම් වෙෙ අදාළ ඒකක ගණනය කරනු
ෙැමබ්.
3.1.2. මකටි පණිවිඩ (SMS ) හා (MMS) - යවන පණිවිඩ සංඛ්යාව අනුව.

3.1.3. දත්ත - හුව ාරු වන දත්ත පැකට්ටු සංඛ්යාව

ත ( ආසන්නත

ඊෙඟ කිමෙෝබයිෙය, කිමෙෝබයිට් 10, ම ගාබයිට්).
3.1.4. අමනකුත් මේවා - ම ොබිමෙල් විසින් කලින් කළෙ නිය
පරිද ගණනය කමර්.

කරන

3.2. යම් ග්රාහකමයකුෙ ෙබා මදන ණය සී ාව සහ එකී ණය සී ාවෙ අදාළ
මකොන්මද්සි ම ොබිමෙල් හි අභි තය පරිද තීරණය මේ. ග්රාහකමයකු
විසින් සිය ණය සී ාව ඉක් වන කල්හි , ග්රාහකයා විසින් සිය ගාේතු
සඳහා පනවා ඇති ණය සී ාව මනොඉක් වී

සඳහා අතුරු මගවී ක්

සිදු කෙ යුතුය.

3.3 ම ොබිමෙල් විසින් බිල්පතක්

මහෝ එන්තරවාසියක්

ගින් මහෝ

නිමයෝග කරනු ෙබන අවේථාවන් හි ග්රාහකයා විසින් නිසි කෙෙ සිය
අය කිරීම් හා ගාේතු ම ොබිමෙල් මවත මගවී ෙ බැදී පවතී.

3.4 සියලු මේවා සදහා අදාෙ බිල්පත් චක්ර ම ොබිමෙල් විසින් කලින් කෙෙ
සිය අභි තය පරිද තීරණය මකමරන අතර, එකී බිල්පත් ග්රාහකයා
මවත ෙැබී ෙ සෙේවනු ෙබන කල්හි එ
මගවී

බිල්පත් සඳහා අදාළ සියලු

ග්රාහකයා සතුමේ. යම්

නිසි පරිද සිදු කිරීමම් වගකී

මහයකින්

කු න මහෝ මේතුවක්

ත

ග්රාහකයාෙ බිල් පත්

මනොෙැමබන මහෝ ප්ර ාද වී ෙැමබන අවේථාවක දී වුවද සිය මේවා
ගාේතු පිළිබඳ මසොයා බො මගවීමම් වගකී

ග්රාහකයාෙ පැවමර්.

3.5 ග්රාහකයා විසින් සිය මේවා ගාේතු බිල්පමතහි සදහන් නියමිත දනෙ
මනොමගවනු ෙැබුවමහොත් එකී දන සිෙ ග්රාහකයා ගාේතු මගවන දන
දක්වා කාෙයෙ 2% ක

ාසික දඩයක් මහෝ ම ොබිමෙල් විසින් කලින්

කෙෙ සිය අභි තය පරිද තීරණය කරන්නාවු දඩ මුදෙකෙ යෙත් මේ.

3.6

ග්රාහකයා විසින් නියමිත දනෙ සිය මේවා ගාේතු මගවා අවසන්
මනොකරන අවේථාවන්හි දී ග්රාහකයා මවත ෙබා දී ඇති අමනකුත්
විවිධ වට්ෙම් හා / මහෝ ප්රතිොභ අත්හිටුවීමම් අභි තය ම ොබිමෙල්
සතුමේ.

3.7 බිල්පත් හා අය කිරී

සම්බන්ධ වි සීම් පහත පරිද සිදු කෙ යුතු අතර,

එකී කාෙ සී ා වලින් පසුව ෙැමබන වි සීම් ම ොබිමෙල් ආයතනය
විසින් භාරගනු මනොෙැමබ්.
පසු මගවීම් මේවා

- බිල්පමතහි සදහන් දන සිෙ දන 30ක්

මපර මගවුම් මේවා

-

ඇතුෙත
මේවා

පරිමභෝජනමයන්

දන

30ක්

ඇතුළත.

3.8 ග්රාහකයා සතු මවනත් ගිණු කෙ අදාළ තැන්පතුවකින් ( 4 වන
වගන්තිමේ

සවිේතරාත් කව දක්වා ඇති පරිද) මනොමගවු මේවා

ගාේතු අය කර ගැනීමම් අයිතිය ම ොබිමෙල් සතු මේ.
3.9 ඉහත සදහන් මකොන්මද්සි කු ක් වුවද , සම්පුර්ණමයන් මනොමගවු
සහ / මහෝ අර්ධ ව මයන් මගවු මේවා ගාේතු මේතු මකොෙ මගන යම්
සම්බන්ධතාවක් ම කී මපොදු වගන්ති හා මකොන්මද්සි වෙෙ අනුකූෙව
විසන්ධි කිරීමම් මහෝ අත්හිටුවීමම් මහෝ අවසන් කිරීමම් අභි තය හා
අයිතිය ම ොබිමෙල් සතුමේ.
04.

තැන්පතු

4.1 ග්රාහකමයකු විසින් මේවා අයදුම් පත්රයක් ඉදරිපත් කරන අවේථාමේ
දී

මහෝ

ඉන් පසුව

මහෝ ම ොබිමෙල්

විසින් තීරණය කරන

වටිනාක කෙ අදාළව තැන්පතුවක් මහෝ තැන්පතු ඉදරිපත් කිරී ෙ

ග්රාහකයා බැඳී සිටී.

4.2 යම් මහයකින් ග්රාහකයා විසින් එකී තැන්පතු මහෝ අතිමර්ක තැන්පතු
මගවී ෙ පැහැරහරින අවේථාවක දී එකී තැන්පතුවෙෙ අදාළ මේවා
සැපයී

අත්හිටුවී ෙ මහෝ පූර්ණ ව මයන් මහෝ අර්ධ ව මයන්

විසන්ධි කිරී ෙ අයිතිය ම ොබිමෙල් සතු මේ.

4.3

ම ොබිමෙල් විසින් මේවා සැපයී

අවසන් කිරී කදී, එනම්

සම්බන්ධතාවක් විසන්ධි කිරීමම් දී, ග්රාහකයා විසින් මනොමගවන ෙද
හා මගවීම් පැහැර හරින ෙද සියලු මේවා ගාේතු අදාළ තැන්පතුමවන්
අය කර ගැනීමම් අයිතිය ම ොබිමෙල් සතු මේ. තවද, එකි හිඟ මුදල්
අයකර ගැනීම න් පසු ඉතිරිවන තැන්පතු මුදෙක් මවමතොත් එය
නැවත ග්රාහකයාෙ ෙැමබනු ඇත.

05.

ග්රාහකයා සතු වගකීේ

5.1 ග්රාහකයා විසින් පහත වගකීම් ඉටු කළ යුතු මේ.
(අ)

මේවා ගාේතු - ම

මකොන්මද්සි හා වගන්ති වෙෙ අනුකූෙව

නිසි කෙෙ මගවී ෙ කෙයුතු කිරී .
(ආ)

ම ොබිෙල් මවතින් ෙබා ගන්නා මේවාවන් කිසිදු නීති විමරෝධි,
ආචාරධර්

වෙෙ පෙහැනි, අසභය, අපහාසාත් ක, අපවාදී ,

පීඩාකාරි , නීතිවිමරෝධී විපථයන් හා විසන්ධි කිරීම් යනාද

ක්රියාවන්

සඳහා

මනොමයදී

හා

නීතයානුකූෙ දුරකථන පණිවුඩ

එකී

මේවාවන්

දත්ත හා අමනකුත්

මතොරතුරු හුව ාරුව සඳහා ප ණක් භාවිතා කිරී .
(ඇ)

ග්රාහකයා සිය සිම් (SIM) පත නැති වීම්, මසොරකම් කිරීම් හා
හානි

ගින් ආරක්ෂා කර ගැනී ෙ කෙයුතු කළයුතු අතර

හා එමෙස සිම් පත නැතිවු විෙ මහෝ මසොරකම් වූ විෙ මහෝ
හානි වු විෙ

වහා

ඒ පිළිබඳව

ම ොබිමෙල් ආයතනය

ලිඛිතව දැනුවත් කළ යුතුය. තවද, එමෙස හානි වු මහෝ නැති
වු මහෝ සිම්පතෙ එකී හානි වු මහෝ නැති වු දන දක්වා අදාළ
මේවාවන් මවනුමවන් මගවිය යුතු මේවා ගාේතු මගවීමම්
පූර්ණ වගකී
(ඈ)

ග්රාහකයා සතු මේ.

ග්රාහකයා විසින් යම් මේවාවක්, සිම් පතක් මහෝ උපාංගයක්
ේථාපනය

කිරීම න්,

සන්තකමේ

දැරීම න්,

භාවිතා

කිරීම න් මහෝ නඩත්තු කිරීම න් ම ොබිමෙල් ආයතනය
මවත යම් පාඩුවක් , වියද ක්, අොභානියක් මහෝ නනතික
වගකී ක් උද්ගත මේද, එකී පාඩුව, වියද , අොභානිය මහෝ
නනතික වගකී
(ඉ)

යම්

ග්රාහකයා විසින් හානිපූර්ණය කළ යුතුය.

සම්බන්ධතාවක්

සිදුවන්නෙ

මයමදන

ආශ්රමයන්
වංචාවක්,

සිදු

මකමරන

මසොරක ක්,

අනවසර ප්රමේ යක් මහෝ මවනයම් ඕනෑ

මහෝ

හානියක්,
නීතිවිමරෝධි

ක්රියාවක් දැනගත් කල්හි ඒ පිළිබඳව ම ොබිමෙල් ආයතනය

ලිඛිතව දැනුවත් කිරී ෙත් ඊෙ ස ගාමීව නීතිය ක්රියාත් ක
කරන නිෙධාරීන් දැනුවත් කිරී ෙත් ග්රාහකයා වගබො ගත
යුතුය.
(ඊ)

ග්රාහකයාෙ මේවා ෙබා මදන අවේථාමේදී ම ොබිමෙල් විසින්
ග්රාහකයාෙ නිකුත් කරන සිම් පත සහ දුරකථන අංකමයහි
පූර්ණ අයිතිය ම ොබිමෙල් සතුමේ. ම ොබිමෙල් විසින් තීරණය
කරන කාෙ පරාසයක් තුෙ යම් සම්බන්ධතාවයක් විසන්ධි
වී මහෝ අක්රීයව පැවතී

මේතුමවන් එකී සම්බන්ධතාවයෙ

අයත් දුරකථන අංකය නැවත මවනත් ග්රාහකමයකුෙ
පැවරීමම්/අනුයුක්ත කිරීමම් පුර්ණ අභි තය හා අයිතිය
ම ොබිමෙල් සතු මේ.
(උ)

මේවා ෙබා ගැනීමම් දී හා එකී මේවා භාවිතමේදී පැන නගින
සියලු නනතික වගකීම් සහ ඊෙ අදාළ මේවා ගාේතු
මගවීමම් පූර්ණ වගකී

ග්රාහකයා සතු මේ.

(ඌ) ම ොබිමෙල් විසින් මනොමිමල් ප්රතිේඨාපනය කරනු ෙබන්මන්
නිෂ්පාදක මදොේ සහිත සිම් පත් ප ණි .
(එ)

ග්රාහකයා විසින් මේවා පරිමභෝජනයෙ හා සම්බන්ධතාවය
ෙබා ගැනී

සඳහා භාවිතා කිරී ෙ අදහේ කරන උපාංගය

ම ොබිමෙල් ජාෙය ස ඟ අනුරෑපිව ක්රියාකාරී බව ම ොබිමෙල්
ආයතනය මවතින් ප්රථ ව තහවුරු කර ගත යුතුය. එමෙස
තහවුරු කර ගැනී කින් මතොරව භාවිතා කරන උපාංගය
සහ ජාෙය අතර යම් පරේපර විමරෝධිතාවයක් මේතුමවන්

පැන නගින කිසිදු

හානියකෙ ම ොබිමෙල්

වගකියනු

මනොෙැමබ්.
(ඒ)

ග්රාහකයා විසින් සපයන ෙද ජාතික හැඳුනුම්පත් අංක,
ගෘහේත

හා බිල්පත් ෙැමබන ලිපිනයන් ඇතුළු පුද්ගලික

දත්ත හා මතොරතුරු හි යම් මවනසක් සිදු වුවමහොත් එකී
මවනේකම් සම්බන්ධව මනොප ාව ම ොබිමෙල් ආයතනය
දැනුවත් කිරී .
(ඔ)

උපකරණය සහ මේවා නීතයනුකූෙව පරිහරණය හා
පරිමභෝජනය කිරී ෙ වගබො ගැනී .

(ඕ)

පුද්ගොරූඩණ හරහා සම්බන්ධතා හා/ මහෝ සිම්පත් ෙබා
මනොගැනී .

(ඖ) ග්රාහකයා ෙබා ගත් යම් සම්බන්ධතාවයක් එකී ගිවිසුමම්
වෙංගු

කාෙය

තුෙ

එකී

සිම්

පමතහි

ම ොබිමෙල් ආයතනය විසින් නිය
පෙහැනිව තුන්වන පාර් වයකෙ

06.

ම ොබිමෙල් අයිතීන් සහ වගකීේ.

හිමිකාරත්වය

කරන ආකාරයකෙ

ාරු මනොකිරී .

6.1

ම ොබිමෙල් හි වගකී

වන්මන් සාධාරණ ප්රයත්න යෙමත් ම

වගන්ති හා මකොන්මද්සි වෙෙ අනුකූෙව මේවා සැපයී යි.
6.2 ම ොබිමෙල් මවතින් ෙබා මදන මේවා පවතින මෙසින් සපයන අතර,
එ

මේවාවන්හි ගුණත්වය, පැවැත් , ආරක්ෂාව, කාලීන බව,

සුෙභත්වය, අඛ්ණ්ඩ උපමයෝජනය, නිරවදයතාවය,
සම්පුර්ණ බව

මේගය,

මහෝ යම් කාර්යයකෙ සුදුසු හා මයෝගය බව

සම්බන්ධමයන් කිසිදු ප්රකාශිත මහෝ වයංග අනුරූපණයක් මහෝ
වගකී ක් ම ොබිමෙල් ආයතනය විසින් දරණු මනොෙැමබ්.
6.3.

ම ොබිමෙල් හෙ නිරතුරුව

සියලු මදොේ වලින් මතොර අඛ්ණ්ඩ

මේවා සැපයීමම් හැකියාවක් මනො ැති බව ග්රාහකයා පිළිගන්නා
අතර, භූවිෂ තාවයන් , කාෙගුණය, විදුත් චුම්භක බාධාවන් ,
එක් පාදක

ධයේථානයක් භාවිතා කරන ග්රාහක සංඛ්යාව සහ

වයාප්තිය,

උපාංග වෙ ගැෙපු

තුන්වන

ග්රාහකයා ෙබා ගන්නා මේවා වැනි
පාෙනමයන් මතොර බාහිර මේතුන්

පාර් ව මවතින්

ම ොබිමෙල් ආයතනමේ

ත ද ම ොබිමෙල් විසින් ෙබා

මදන මේවා රඳා පවතින බව ග්රාහකයා පිළිගනී.
6.4

ම ොබිමෙල් හි ක්රියාකොපය මහෝ ප්ර ාද මදෝෂ නිසා මේවා
භාවිතමේදී ග්රාහකයාෙ සෘජු මහෝ වක්රාකාරමයන් විදී ෙ සිදු වන
කිසිදු අොභයක්, හානියක් මහෝ අනුෂාංගීය අොභහානියක්
මවනුමවන් ම ොබිමෙල් වගකියනු මනොෙැමබ්.

6.5

මේවාවන්හි මපොදු උන්නතිය මවනුමවන් යම් මවනේ කිරී ක් සිදු
කිරී ෙ අව ය වන කල්හි එකී මවනේ කිරීම් ග්රාහකයාෙ මපර

දැනුම් දී කින් මතොරව ඕනෑ

අවේථාවක දී සිදු කිරීමම් අයිතිය

ම ොබිමෙල් සතුමේ .
6.6

සිම්පත භාවිතමේ දී ග්රාහකයාමේ උපාංගයෙ සිදු වන කිසිදු
අොභහානියකෙ ම ොබිමෙල් වගකියනු මනොෙැමබ්.

6.7

ම

ගිවිසු ෙ අදාළ මේවා සඳහා හිඟ මේවා ගාේතු ග්රාහකයා

ස ඟ එළඹුණු මවනත් ගිවිසු ක් යෙමත් ෙබා මදන මේවා තුලින්
හිෙේ කර ගැනී ෙත් ග්රාහකයාමේ මවනත් ගිවිසු කෙ අදාළ හිඟ
මුදල් ම

ගිවිසුම්ගත මේවාව ඔේමේ හිෙේ කර ගැනීමම්

අයිතියත් ම ොබිමෙල් සතු මේ.

6.8

ම ොබිමෙල් මවත ම

මපොදු වගන්ති හා මකොන්මද්සි හරහා ෙැබී

ඇති අයිතීන් වෙෙ කිසිදු අගතියකින් මතොරව ග්රාහකයා විසින්
මනොමගවන ෙද මේවා ගාේතු මහෝ තැන්පතු මුදල් මහෝ අමනකුත්
ගාේතු මේතු මකොෙ මගන සම්බන්ධතාවය පූර්ණ මහෝ අර්ධ
ව මයන් අත්හිටුවීමම් මහෝ විසන්ධි කිරීමම් අයිතිය ම ොබිමෙල්
සතුමේ.
6.9

යම් සම්බන්ධතාවයක්/මේවාවක් විසන්ධි කිරි කදී නැවත එ
සම්බන්ධතාවය / මේවාව ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරී

සඳහා ග්රාහකයා

නැවත අයදුම් කළ යුතු අතර එවැනි ඉල්ලී ක් සඳහා ගාේතුවක් අය
කිරීම න් මේවා ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරී ෙ මහෝ එවැනි ඉල්ලී ක්

ප්රතික්මෂ්ප කිරීමම් පූර්ණ අයිතිය ම ොබිමෙල් සතු මේ.
07.

දත්ත ආරක්ෂාව හා මපෞද්ගලිකත්වය.

7.1

ම ොබිමෙල් ගිණු ක් සඳහා ලියාපදංචි වන මහෝ ගිණු ක් සක්රීය
කරන ග්රාහකයා පහත අරමුණු මවනුමවන් ත ා විසින් සපයන
පුද්ගලික දත්ත හා ම ොබිමෙල් විසින් සිය මේවා සැපයීමම් දී

ග්රාහකයා සම්බන්ධව ජනනය කරන පුද්ගලික දත්ත එකතු
කිරී ෙ, සකේ කිරී ෙ, මගොණු කිරී ෙ, ගබඩා කිරී ෙ හා තුන්වන
පාර් වයන්ෙ විම ෝචනය/ මබදා හැරී ෙ එකඟ මේ :

(අ)

ම ොබිමෙල් විසින් මේවා සැපයී ෙ

(ආ)

පාරිමභෝගික

මේවා

ධයේථානය

ග්රාහකයාමේ ගිණුම් කළ ණාකරණ
(ඇ)

ග්රාහකයා

විසින්

විමේෂමයන්

විසින්

සිදු

කරන

කෙයුතු.

අවෙංගු

මකොෙ

නැති

මවළඳමපොළ පර්මේෂණ , සහ මේවා භාවිතය හා අභිරුචියන්
ත නිරූපිත ග්රාහක පැතිකඩ මයොදා ගැමනන ම ොබිමෙල්
මේවා හා ජාෙයෙ අනු බද්ධ

මවළඳ ප්රචාරණ කෙයුතු,

මතොරතුරු මබදා හැරීම් හා මවළඳ ප්රවර්ධන කෙයුතු සඳහා
.
(ඈ)

යම් ග්රාහකමයකුමේ ණය ෙැබී ෙ ඇති සුදුසුක

නීර්ණය

කිරී ෙ.
(ඉ)

වංචා, දූෂණ, මුදල් විශුද්ධිකරණය, ත්රේතවාදී කෙයුතු
මවනුමවන් මූෙය

ප්රතිපාදන සැකසීම් හඳුනාගැනීම් ආද

සිද්ධීන් හා වෙක්වාලීම් සඳහා
(ඊ)

පවතින නීති හා මරගුොසි පිළිපැදී ෙ.

7.2

ම ොබිමෙල් විසින් ග්රාහකයාමේ පුද්ගලික දත්ත ම ොබිමෙල්
ස ාග

අයත් ස ාගම් සමූහමේ අමනකුත් සා ාජික ආයතන

අතර සහ ම ොබිමෙල් මවත විමේෂාංග මේවා සපයන සැපයුම්කාර
ආයතන වැනි ගිවිසුම්ගත විේවාසදායක වයපාරික හවුල්කරුවන්
සහ පාර් ව ස ඟ

හුව ාරු කිරී ෙත්, එකී පාර් වයන්

ග්රාහකයාව ජාෙය හා සම්බන්ධ මවළඳ ප්රචාරණ කෙයුතු
සම්බන්ධමයන් ඇ තී ෙත් ග්රාහකයා එකඟ මේ. ම මෙස මවළඳ

ප්රචාරණ කෙයුතු සම්බන්ධමයන් මවළඳ ප්රචාරණ මතොරතුරු
දැනගැනී ෙ

අව ය

පාරිමභෝගික මේවා
7.3

මනොවන

ග්රාහකයන්ෙ

ඒ

පිළිබඳව

ධයේථානයෙ දැනුම් දය යුතුය.

ම ොබිමෙල් විසින් ග්රාහකයාමේ පුද්ගලික මතොරතුරු විමද්
සැපයුම්කරුවන් විසින් සපයන මේවා මවනුමවන් හා / මහෝ දත්ත
අව යතා

කළ ණාකරණ

මවනුමවන්

විමද්

රෙවෙෙ

සන්නිමේදනය කිරී ෙ ග්රාහකයා එකඟ මේ.

08.

8.1

අන්තර්ජාතික මරෝමං මේවාව

යම් ග්රාහකමයකුෙ මරෝමිං මේවා ෙබා දීමම් මහෝ ෙබා මනොදීමම්
පූර්ණ අභි තය ම ොබිමෙල් සතුමේ.

8.2

පසුමගවුම් ග්රාහකයන් සඳහා මරෝමිං මේවාව සක්රීය කිරී

ග්රාහකයා හිමි කුෙකය අනුව තීරණය මේ. මපර මගවුම් ග්රාහකයන්
සක්රීයකරණය

සඳහා ඇ තුම් හා දත්ත මරෝමිං පහසුක
මකොෙ

ඇත.

ශ්රී

ෙංකාමවන්

බැහැර

යා ෙ

ප්රථ

සිය

සම්බන්ධතාවය සඳහා මරෝමිං
පාරිමභෝගික මේවා

මේවාව සක්රීයව ඇත්ද

යන්න

ධයේථානය අ තා දැන ගැනීමම් වගකී

ග්රාහකයා සතු මේ. ඇ තුම්, මකට් පණිවිඩ හා දත්ත යනු
එකිමනකෙ මවනේ මේවාවන් තුනක් වන බවත් එකී මේවාවන්
තුන මවනුමවන් එකිමනකෙ මවනේ ගාේතු අයවන බවත්

ග්රාහකයා දැනගත යුතුය.
8.3

අන්තර්ජාතික මරෝමිං මේවාව භාවිතා කරන ග්රාහකයකු ම
මපොදු වගන්ති හා මකොන්මද්සි වෙෙ අ තරව එකී මේවාවෙෙ අදාළ
අමනකුත් විමේෂිත වගන්ති හා මකොන්මද්සි වෙෙ ද යෙත් මේ.

8.4

මරෝමිං මේවාව භාවිතය හරහා ෙබා ගන්නා සහ ෙැමබන සියලු
ඇ තුම්/ පණිවිඩ සඳහා ම ොබිමෙල් විසින් අයකරන ගාේතු, විදුලි
සංමද්

නියා න ආයතන වලින් නිය

ේථානගත රමෙහි විදුලි සංමද්

කරන ගාේතු හා ග්රාහකයා

මේවා සපයන අදාළ ආයතන

ගින් අයකරන ගාේතු මගවී ෙත් ග්රාහකයා බැඳී සිටී.
8.5

මරෝමිං මේවාව භාවිතා කරමින් සිදු කරන දත්ත උඩුගත කිරීම් හා
බාගතකිරීම් මවනුමවන් ම ොබිමෙල් විසින් අයකරන ගාේතු, විදුලි
සංමද්

නියා න ආයතන වලින් නිය

ේථානගත රමෙහි විදුලි සංමද්

කරන ගාේතු හා ග්රාහකයා

මේවා සපයන අදාළ ආයතන

ගින් අය කරන ගාේතු මගවී ෙ ග්රාහකයා බැදී සිටී.
8.6

මරෝමිං මේවාව භාවිතයෙ මපර ඒ සම්බන්ධ මයෝජිත ගාේතු
සම්බන්ධමයන් දැනුවත් වීමම් පූර්ණ වගකී

ග්රාහකයා සතුමේ.

09.
9.1

භාවිතා කළ සේබන්ධතා
භාවිතා

කළ

ාරු කිරී

සම්බන්ධතාවයක්

/පැවරී

මවනත්

අමයකුෙ

පැවරි

මවනුමවන් ෙැමබන ඉල්ලී ක් පිළිගැනීමම් මහෝ ප්රතික්මෂ්ප කිරීමම්
පූර්ණ අභි තය ම ොබිමෙල් සතු මේ.
9.2

එමෙස භාවිතා කළ සම්බන්ධතාවයක පැවරුම්ොභියා විසින්
ම ොබිමෙල්

මවත

අතයාව ය

මතොරතුරු

සපයා

එකී

සම්බන්ධතාවමේ නව ග්රාහකයා මෙස ලියාපදංචි විය යුතුය.
10.

සංම

ෝධන

10.1 මේවා ගාේතු , බිල්පත් මකොන්මද්සි හා ම

මපොදු වගන්ති හා

මකොන්මද්සි කලින් කෙෙ සංම ෝධනය කිරීමම් පූර්ණ අභි තය
ම ොබිමෙල් සතු මේ. එකී සංම ෝධන කිරීම් ම ොබිමෙල් හි නිෙ මවබ්
අඩවිය හරහා සහ / මහෝ අන්තර්ක්රියාකාරී හඩ ප්රතිචාර (IVR)
මේවාවන්

ගින් ප්රකා යෙ පත් මකමරනු ඇත. එකී සංම ෝධන

වෙෙ එකඟ මනොවන ග්රාහකමයකුෙ ඇති එක
සිය සම්බන්ධතාවය විසන්ධි / අවසන් කිරි
10.2 උක්ත සඳහන්

පිළිය

වන්මන්

ප ණි.

සංම ෝධන ම ොබිමෙල් නිෙ මවබ් අඩවිය වන

www.mobitel.lk හරහාත් ඊෙ අනුරූපි IVR මේවාව හරහාත්
පරිශීෙනය මකොෙ දැනුවත් වීමම් පූර්ණ වගකී

ග්රාහකයා සතු මේ.

10.3 එකී සංම ෝධන ප්රකා යෙ පත් කිරීම න් අනතුරුව ග්රාහකමයකු
විසින් එ

මේවා අඛ්ණ්ඩව පරිමභෝජනය කරන්මන් නම් එය

ග්රාහකයා විසින්
සෙකනු ෙැමබ්.

අදාළ සංම ෝධන වෙෙ එකඟ වී ක් මෙස

11.

වෙනස්කිරීම් / අත්හිටුවීේ / විසන්ධි කිරීේ/ අවසන් කිරීේ

11.1 මින් මපර ග්රාහකයා විසින් සිදු කෙ මකොන්මද්සි උල්ෙංඝණයක්
ම ොබිමෙල් විසින් සතයංජනය මකොෙ තිබුණ ද පහත මේතුන්
යම් මේවාවක්

මපර දැනුම්

දී කින් මතොරව

ත

මවනේ කිරී ෙ,

අත්හිටුවි ෙ, විසන්ධි කිරි ෙ මහෝ අවසන් කිරී ෙ ම ොබිමෙල්
සතුව පූර්ණ අයිතිය හා බෙතෙ ඇත. උක්ත වගන්තිය ම ොබිමෙල්
මවත

හිමි

අමනකුත්

නනතික

අයිතීන්

වෙෙ

අගතියක්

මනොවන්මන් ය.

(අ)

මේවා ගාේතු වෙෙ අදාළ සමුච්චිත හිඟ මුදල් මනොමගවී .

(ආ)

අව යතාව පරිද තැන්පතු

මහෝ අතිමර්ක

තැන්පතු

මනොමගවී .
(ඇ)

ග්රාහකයාෙ එමරහිව අධිකරණයක බුන්වත් වී

/ වේතු

භංගත්වය අරබයා නඩුවක් මගොණු කිරී
(ඈ)

ග්රාහකයා නීතිගත සංේථාවක් මහෝ නනතික ස ාග ක්
වන

අවේථාවක

එවැනි

ග්රාහකමයකුෙ

එමරහිව

අධිකරණයක ගණන් මබ්රා වසා දැමීමම් නඩුවක් පවතින
අවේථාවක මහෝ නිෙ භාර ගැනුම්කරුමවකු ග්රාහකයාමේ
වත්කම් කළ ණාකරණය සඳහා පත් මකොෙ ඇති විෙ.
(ඉ)

ග්රාහකයා විසින් ම

මපොදු වගන්ති හා මකොන්මද්සි සහ /

මහෝ මේවා වෙෙ අදාෙව අමනකුත් වගන්ති හා මකොන්මද්සි
උල්ෙංඝණය මකොෙ ඇති බව ම ොබිමෙල් තීරණය කිරී .

(ඊ)

ශ්රී ෙංකා විදුලි සංමද්

නියා න මකොමිසන් සභාමවන් මහෝ

ක්රියාත් ක කරන අධිකාරියක මහෝ

අමනකුත් නීතිය
උසාවියක නිමයෝගයක්

ත.

11.2 ග්රාහකයා විසින් සිය සම්බන්ධතාවය විසන්ධි / අවසන් කිරීමම් දී
ම ොබිමෙල් ආයතනය මවත අව

දන හත ( 7)ක ලිඛිත මපර දැනුම්

දී කින් සිදු කළ යුතු අතර, එමතක් ග්රාහකයා විසින් ම ොබිමෙල්
මවත මගවිය යුතු සියළු හිඟ මේවා ගාේතු මගවා අවසන් කළ
යුතුය.
11.3 මේවා අයදුම් පත්රයක් මහෝ මේවා සැපයී ක් ඕනෑ
ආරක්ෂක මේතුන්

ත මහෝ මේවා අවභාවිතය මේතුමවන් මහෝ

ග්රාහකයාමේ ණය ෙැබී ෙ ඇති සුදුසුක
හිඟ

මේවා ගාේතු හා ම

උල්ෙංඝණය කිරී

අවේථාවක,

ඇතුළු මනොමගවන ෙද

මපොදු වගන්ති හා මකොන්මද්සි

මේතු මකොෙ මගන කිසිදු මපර දැනුම් දී කිත්

මතොරව විසන්ධි / අවසන් කිරීමම් අභි තය සහ අයිතිය ම ොබිමෙල්
සතු මේ .

12.

මේවා අවසන් කිරී

/ විසන්ධි කිරී

/ අත්හිටුවී

යන

අවේථාවන් හි ග්රාහකයාමේ වගකීේ

12.1 ම

මපොදු වගන්ති හා මකොන්මද්සි යෙමත් අවසන් කිරී ක දී මහෝ

විසන්ධි

කිරී කදී

මහෝ

විසන්ධි/අත්හිටුවන/අවසන්

කරන

අත්හිටුවී ක
දන

දක්වා

දී
අදාළ

එකී
මේවා

පරිමභෝජනය මේතුමවන්

ග්රාහකයා විසින් ම ොබිමෙල් මවත

මගවිය යුතු සියළු මේවා ගාේතු හා හිඟ මුදල් මගවී ෙ බැඳී ඇත.

12.2 හිඟ මුදල්

ග්රාහකයාමගන් අය කර ගැනීමම් දී

ම ොබිමෙල්

ආයතනයෙ දැරී ෙ සිදු වන සියලු නඩු හා නීති ගාේතු ඇතුළු
අමනකුත් වැයවීම් වියදම්පුර්ණය කිරීමම් වගකී

ග්රාහකයාෙ

පැවමර්.
12.3 ග්රාහකයා විසින් කිසිදු නීතිවිමරෝධී, සදාචාරසම්පන්න මනොවන,
අපහාසාත් ක, අසභය, නුසුදුසු අරමුණු සඳහා මහෝ යම කුෙ
හිරිහැරයක්, හිංසාවක් , අනව ය උද්දීපනයක්, අපහසුතාවයක්
මහෝ අසහනයක්
කිරී

ඇති මකමරන පරිද්මදන්

මේවාවන් භාවිතා

මේතුමවන් එකී මේවාව සී ා කිරී ෙ, අත්හිටුවී ෙ හා / මහෝ

විසන්ධි / අවසන් කිරීමම් පූර්ණ අයිතිය ම ොබිමෙල් සතු මේ. තවද
උක්ත මේතු අරබයා හෙගන්නා අපරාධ සහ සිවිල් නනතික
වගකීම් සඳහා ග්රාහකයා සෘජුව

වගකිවයුතු මේ

ම ොබිමෙල්

මවත පැවමරන එකී වගකීම් හා වියදම් හානිපූර්ණය කිරී ෙ
වගකී
13.

ග්රාහකයා බැඳී සිටී.

මනොවැලැක්විය හැකි මේතු

13.1 යුද්ධ, ත්රේතවාදීක්රියා, කැරලි මකෝොහෙ, සතුරු
හර්තාල්,

වැඩ වර්ජන, බෙහත්කාර රඳවා

මනොසන්සුන්තාවයන්, රාජය නිමයෝග,

ආක්ර ණ ,

ගැනීම් , සිවිල්

හජන උපමයෝගිතා හා

යටිතෙ පහසුකම් බිඳවැටීම්, ගංවතුර, සුනාමි, භූ කම්පන, කුණාටු ,

අසා නය කාෙගුණික විපර්යාස, මභෞතික මහෝ ේවභාවික ආපදා
, අනතුරු , ගින්න මහෝ පිපිරීම්

වැනි ම ොබිමෙල් පාෙනමයන්

මතොරවු තත්වයන් මේතුමවන් සිදු වන මේවා බිඳ වැටීම් මවනුමවන්
ම ොබිමෙල් වගකියනු මනොෙැමබ්.

14.

බලපවත්නා නීතිය හා අධිකරණ බලය

14.1 ශ්රී ෙංකා ප්රජාතාන්ත්රක ස ාජවාදී ජනරජමේ නීති හා මරගුොසි
වෙෙ සහ අධිකරණ බෙයෙ යෙත්ව ම ොබිමෙල් මේවා සැපයී

සිදු

මකමර්.
15. පැවරී
15.1 ම

ගිවිසු ෙ අදාළ එක් මහෝ සියලු අයිතීන්මේ වගකී

තුන්වන

පාර් වයකෙ පැවරීමම් පූර්ණ අයිතිය ම ොබිමෙල් සතු වන අතර
එකී පැවරී ක් ග්රාහකයාෙ වැදගත් මේයැයි

ම ොබිමෙල් හෙ

හැමඟන්මන් නම් ප ණක් ඒ සම්බන්ධව ග්රාහකයා දැනුවත්
මකමරනු ඇත.
15.2 ම ොබිමෙල් හි මපර අවසරයකින් මතොරව තුන්වන පාර් වයකෙ
සිය අයිතීන් මහෝ වගකීම් පැවරී ෙ ග්රාහකයාෙ කිසිදු බෙයක්
මනො ැත.
16.
16.1.

මවනත්
උක්ත සඳහන්

ාතෘකා

පහසුව තකා මිස එ

මයොදා ඇත්මත්
ාතෘකා

මකොන්මද්සි වෙෙ සහ සම්බන්ධ
ගැන්වී

ම

හුමදක් පරිශීෙනමේ
මපොදු වගන්ති හා

මකොෙ එකී මකොන්මද්සි අර්ථ

සඳහා මනොවන බව ම ොබිමෙල් බව අවධාරණය කරයි.

16.2

ග්රාහකයා මවත යවන සියලු ලිඛිත දැනුම්දීම් ග්රාහකයාමේ අවසන්
වරෙ සනාථ මකොෙ ඇති බිල්පත් ෙැබිය යුතු ලිපිනයෙ ෙබා දී ෙ
මහෝ නිෙ මවබ් අඩවියෙ ප ණක් සී ා මනොවු විවිධ

ාධයයන්

ඔේමේ සන්නිමේදනය කිරී ෙ කෙයුතු මකමර්.
16.3

මේවා සඳහා අයකරන සියලු බදු, අය කිරීම්, මුද්දර ගාේතු ඇතුළු
අමනකුත් ගාේතු මගවී ෙ ග්රාහකයා බැඳී සිටී.

16.4

ග්රාහකයා විසින් මේවා සඳහා ලියාපදංචි වන අවේථාමේ දී මහෝ
ඉන් පසුව මහෝ ම ොබිමෙල් ආයතනය විසින් ඉල්ො සිටින
නිර්ණායකයන්ෙ අදාෙව සිය ජායාරූපයක් ෙබා දී ෙ එකඟ මේ.

16.5

ග්රාහකයන්

විසින්

මේවා

අයදුම්

පත්රයක්

ඉදරිපත්

කරන

අවේථාමේදී හා මේවා සඳහා ග්රාහකමයකු මෙස ලියාපදංචි වන
අවේථාමේ ද

සිය ජාතික

හැඳුනුම්පත්රය මහෝ විමද්

ග න්

බෙපත්රය මහෝ රියදුරු බෙපත්රය ඉදරිපත් කෙ යුතු අතර,

එහි

පිෙපතක් ද ෙබා දය යුතු මේ. ග්රාහකයා නනතික පුද්ගෙමයකු
වන්මන් නම් ස ාගම් ලියාපදංචි කිරීමම් සහතිකමේ හා/මහෝ

වයපාර ලියාපදංචි සහතිකමේ පිෙපතක් ඉදරිපත් කෙ යුතුය.

