ஸ்ரீயங்கா ரயிரகாம் பில்சி, LTE ஊடாக ர ாலயத்ர ாடர்பு சசலலகள்
லறங்குல ற்கான நி ிகளும் நிபந் லனகளும்
ஸ்ரீயங்கா

ரயிரகாம்

அகயப்பட்ழைச்

பில்சி

(இனிமுதற்ரகாண்டு

சசழலழ;

திமத்தப்படுகின்மதும்

இங்சக

சம்பந்தப்பட்ை

ன்மழறக்கப்படும்)

‘ஸ்ரீயர’

குமிப்பிைப்பட்டுள்ரதும்

சட்ைலாக்கத்தின்

லறங்கும்

காயத்துக்குக்காயம்

கீ ழுள்ர

லிதிமுழமகரின்படி

உமலாக்கப்பட்ைதும் ஸ்ரீயங்கா ரயிரகாம் இழைதரத்தில் உள்ரதுான (www.slt.lk) நிதிகள்
ற்றும்

நிபந்தழனகழரப்ரபாறுத்து

லமலர்.

இந்த

லாடிக்ழகாரர்

ரபற்றும்

உைன்படிக்ழகானது,

இமதப்பினமக்கிழைசமள்ர

ரதாைர்ந்து

ற்கனசலமள்ர

ரதாழயசபசிச்சசழல

பன்படுத்திமம்
இழைப்புக்கான,

உைன்படிக்ழகமைன்

(புதி

ரதா.சப

சசழல/ரகாழயன் லறங்குதலுக்கான உைன்படிக்ழக) சசர்த்து லாசிக்கப்படுலதுைன், குமிப்பிட்ை
உைன்படிக்ழகின்
இங்சக

தலிர்க்கமுடிாத

லறங்கப்பட்டுள்ர

உைன்படிக்ழகின்

கீ ழ்

எம

அங்காகவும்

ந்தரலாம

லறங்கப்பட்ை

தகலலும்

இமக்கும்.

லாடிக்ழகாரரினால்

குமிப்பிட்ை

தகலல்களுக்கு

உகந்ததாய்

ரதாழயசபசிச்சசழல
அழலதுைன்,

இவ்லிம

உைன்படிக்ழககரில் சம்பந்தப்பட்ைலர்கழரத் ரதாைர்ந்தும் பிழைக்கும் ன்பழத லாடிக்ழகாரர்
ற்றுக்ரகாள்கிமார்.

இங்சக

குமிப்பிட்ை

நிபந்தழனகள்

ரலறும்

லறிமுழமகசரரன்றும்

அதுசம்பந்தான லாசகங்கள் ஸ்ரீயர இழை தரத்தில் இன்னும் லிபாகத்தப்பட்டுள்ரன
ன்பழதமம்

சசழலில்

உைன்படிக்ழகில்

ற்படும்

ாற்மங்கழரப்பற்மி

தழறலதற்கு

லாசித்தமிசலண்டுரன்பழதமம்
பார்க்க”

‘இழைதரத்ழதப்

முன்பும்

ற்றுக்ரகாள்கிமார்.

ன்று

அமிலதற்கு, லாடிக்ழகாரர்

பின்பும்

அழத

இந்த

ிகக்கலனாக

இழைதரானது, (இனிமுதற்ரகாண்டு

குமிப்பிைப்படும்)

லாடிக்ழகாரமக்கு

முன்னதாக

அமிலிக்கப்பைால் காயத்துக்குக்காயம் ாற்மப்பையாம் ன்பழதமம், ஆனால் லாடிக்ழகாரர்
தக்குரி தகலல்கழர அதுமூயாக அமிந்துரகாள்ரசலண்டும் ன்பழதமம் இச்சசழலழப்
பன்படுத்தும் காயகட்ைத்தில் இந்த இழைதரத்தில் ரலரிிைப்பட்டிமக்கும் நிதிகள் ற்றும்
நிபந்தழனகழரத்

தாம்

ற்றுக்ரகாள்ராதபட்சத்தில், உைனடிாகத்

தது

சசழல

இழைப்பு

துண்டிக்கப்பையாம் ன்பழதமம் லாடிக்ழகாரர் ற்றுக்ரகாள்கிமார்.
1. சசலல லறங்கல்
1.1 பின்லமம் ரபாதிகரில் என்ழம லாடிக்ழகாரர் ரபற்றுக்ரகாள்ரயாம்:
(இந்த உைன்படிக்ழகில் இனிமுதற்ரகாண்டு ‘சசழல’ ன அழறக்கப்படும்).
1.1.1 SLT LTE சிங்கிள் பிசர – குல்லறி, அகயப்பட்ழை அல்யது பிசா டிலி
1.1.2 SLT LTE ைபிள் பிசர - குல்லறி, அகயப்பட்ழை, பிசா டிலி இல் துலாகினும் இண்டு
1.2

எம

ரபாதிழத்

ரதரிவுரசய்தபின்னர்,

ரசலுத்தப்பைசலண்டும்.

இந்த

ரபாதி

அழத

ாற்மசலண்டுரனில்,

ாற்மத்திற்காக

ஸ்ரீயர

நிர்லாக

நிலுழலகள்
ரசயவுக்கான

கட்ைைங்கழர அமலிைக்கூடும். பழற ரபாதிின் நிலுழலகள் ரசலுத்தப்பட்ை பின்னச
புதி ரபாதி ரசற்படுத்தப்படும்.

1.3

லாடிக்ழகாரமக்கான
அலர்

லிமம்பும்

சசழல

புதி

லறங்கும்

சசழலக்குப்

ரசற்பாட்டின்சபாது,
ரபாமத்தற்மது

அலது

இழைப்பானது,

னக்கமதப்படும்

பட்சத்தில்,

அச்சசழலழ றுப்பதற்கான அதிகாம் ஸ்ரீயர இற்குண்டு.
1.4

அம்ாதிரிான சந்தர்ப்பத்தில், லாடிக்ழகாரர் ஸ்ரீயர இன் உபகைத்ழத திமப்பிரிக்க,
அலரின் கட்ைைமும் திமப்பிக்ரகாடுக்கப்படும்.

2. காயம்
2.1 ஸ்ரீயர இன் சசழல லறங்கும் நாரில் இந்த உைன்படிக்ழகமம் அமுலுக்கு லமலதுைன்,
இங்சக பிரிவு 6.2 இல் குமிப்பிட்ைலாறு அல்யது

பிரிவு 8 இன்படி, ஸ்ரீயர இனால் சசழல

முடிவுக்கு ரகாண்டுலப்படும் லழில் அமுயில் இமக்கும்.
2.2 சற்ரசான்ன 2.1 இன்படி,

லாடிக்ழகாரர் இந்த உைன்படிக்ழகழ எம லமைகாயத்திற்கு

நிறுத்தமுடிாது. குமிப்பிட்ை காயத்திற்கு முன்னச நிறுத்திழக்காக ஸ்ரீயர இனால் அந்த
குமிப்பிட்ை

காயத்தில்

லறக்கத்தில்

இமக்கும்

கட்ைைத்ழதமம்

சலறு

சதனும்

கட்ைை

நிலுழலகழரமம் ரசலுத்திபின்னச அலர் சசழலழ நிறுத்தமுடிமம்.
2.3

எம

லமை

கைப்பாட்டுக்காயம்

முடிலழைந்ததும்

லாடிக்ழகாரர்

சலறு

எம

ரபாதிக்கு

ாற்றுாறு அல்யது தனக்கான சசழலழ நிறுத்துாறும் சகாயாம்.
3. ரபாறுப்பு லியக்கு
3.1

நன்னம்பிக்ழகமைனான

குழமந்த

நிாான

தைங்கல்களுைன்

அச்சசழலகள்

லர்த்தக

கிழைப்பதற்கான

இழைத்தைங்கல்கள்

துற்சமா

முற்சிகழரச்
முற்சிகழர

அல்யது

ரசய்து,
ஸ்ரீயர

பழுதுகரற்சமா

தனது

சசழலகள்

உறுதிரசய்தாலும்,
இமப்பதற்கான

ந்த

உத்தலாதத்ழதமம் அரிக்காது.
3.2 இற்ழக அறிவுகள், லிபத்துகள் அல்யது லாடிக்ழகாரரின் முழமற்ம பாலழன அல்யது
உதாசீனம்

அல்யது

ஸ்ரீயர

இன்

கட்டுப்பாட்டுக்கு

அப்பாற்பட்ை

சலசமசதனும்

காைத்தால்

ற்படும் இறப்புகள், பின்லிழரவுகள் அல்யது சசழல ரபாமத்தப்படும்சபாது எம பாகம் ட்டும்
அல்யது

முழுலதுான

சசழல

இறப்புக்களுக்கு

ஸ்ரீயர

ரபாறுப்பாகாது

ன்பது

லாடிக்ழகாரமக்கு அமித்தப்படுகிமது.
3.3

ஸ்ரீயர

முழமழகள்

கட்டுப்படுத்தலில்ழய.
ந்தரலாம
இறப்புகள்,

ஸ்ரீயர

தகலல்கரின்

ரபாறுப்பாலார்.

அல்யது

அல்யது

கைத்தப்படும் தகலல்கழர ஸ்ரீயர

முழமழகள்/லழயழப்புக்கல்

பாலழனால்

லாடிக்ழகாரர்

பாதிப்புகள்

இழைம் மூயாக
ற்படும்

இச்சசழலழப்
சசழலத்

இறப்புக்களுக்கு

ஊைாக

பாலழனாரர்

பன்படுத்திதால்

தைங்கல்களுக்கு

கைத்தப்படும்

ஸ்ரீயர,

ற்படும்
அதன்

ட்டுச
ந்தலித

இக்குனர்கள்,

பங்குதார், உறுப்பினர்கள், எப்பந்தகார் ற்றும் ஊறிர்கள் ரபாறுப்பாகாட்ைார்கள்.

3.4

ஸ்ரீயர

இன்

கட்டுப்பாட்டுக்கு

அப்பாற்பட்ைலழகில்

லாடிக்ழகாரரின்

ரசல்கராசயா

அல்யது அலது முழன உபகைத்தாசயா ‘ழலஸ்’ அல்யது ‘ஸ்பாம்’ நிழமந்த
ற்றும்

தசலற்மங்கரால்

ற்படும்

சலண்டுரன்சம

ற்படுத்தப்படும்

அறிவு,

தலிமக்கம்
அதிகாற்ம

ரசல், சட்ைலிசாத ரசல்கள் உட்பட்ை, ஆனால் லழறுக்கப்பைாத ரசல்களுக்கான நட்ை
உத்தலாதத்ழத லாடிக்ழகாரர் ஸ்ரீயர இற்கு லறங்கசலண்டும்.
3.5 ஸ்ரீயர சசழலழ பன்படுத்திழால் அல்யது பன்படுத்த முடிாழினால் ற்றும்
சசழல

நிறுத்தத்தினால்

இறப்புகரால்
ழலசா

ற்பட்ை

அல்யது

ற்படும்

ந்தரலாம

சநடிான,
அதன்

லிாபா,

ழமமுகான

ஊறிர்,

லமான,

பாதிப்புகளுக்காக

முகலர்

அல்யது

தவு

அல்யது

சசிப்பு

லாடிக்ழகாரர்

ஸ்ரீயர

உரிழரபற்மலர்கழரசா

ரபாறுப்பாக்கக்கூைாது.
3.6

மூன்மாம்

தப்பினால்

பற்மிதியான

அலதூறுகள்

அனுப்பப்படும்

ந்தலிதான

சகாப்படும்
ற்றும்

அமிலார்ந்த
ஸ்ரீயர

அலதூறுகள்,

ஆதன

உரிழகள்,

சசழலமைாக

பறிப்புழகள்,

எம

தலமான

தவுகள்

லாடிக்ழகாரமக்கு

இறிவுழகள்,

ஆபாசான

அல்யது

தீங்கு லிழரலிக்கும் அல்யது ச, இன அல்யது அசில் அடிப்பழைியான தீ தவுகளுக்கு
லாடிக்ழகாரர் நட்ை உத்தலாதம் அரிக்கசலண்டும்.
4. நட்ட உத் லா ரித் ல்
4.1

கலழயீனாகசலா

லாடிக்ழகாரர்

சாசடிாகசலா

துஷ்பிசாகம்

அல்யது

ரசய்க்கூைாது.

சலண்டுரன்சமா

அத்துைன்,

இந்த

இச்சசழலழ

உைன்படிக்ழகழ

ீ றும்

லழகில் அலது அனுதி ரபற்மலர்கசரா அதிகாம் ரபற்ம பைிாரர்கசரா அசதசபான்ம
லழகில் துஷ்பிசாகம் ரசய்ாலும் கூட்டு நிறுலனம் ன்ம ஸ்ரீயர இன் ரகௌலத்ழத
கரங்கப்படுத்தாலும் இமப்பதுைன், இந்த நிபந்தழனகழர ீ மிழக்காக மூன்மாம் தப்பினர்
நட்ை ஈட்டுக் சகாரிக்ழககழர சகட்பதற்கும் உரித்துழைலர். (லிபங்களுக்கு இழைதரத்ழதப்
பார்க்க).
4.2

சசழல

அல்யது

இழைநிறுத்தம்

அமிலார்ந்த

உள்ரைக்கம்

அல்யது

அல்யது

ஆதன

துண்டிப்பு

உரிழ,

அல்யது

லழதூறுகள்,

லாடிக்ழகாரரின்

இந்த

உைன்படிக்ழகின்

பறிப்புழ

சலழயாட்கள்,

அல்யது

ஊறிர்கள்,

நிறுத்தம்,

கீ ழ்த்தான

அனுதிக்கப்பட்ை

பிதிநிதிகள் அல்யது முகலர்கரது ந்தலிதான ரசல்கள், ரசற்பாடுகள் அல்யது உதாசீனம்
சபான்மலற்மிற்கான ரபாறுப்ழப ஸ்ரீயர ற்காது ன்பதுைன், லாடிக்ழகாரர் ஸ்ரீயர இற்கு
நட்ை உத்தலாதம் அரிக்கசலண்டும்.
5. லாடிக்லகாரரின் ரபாறுப்புகள்
5.1 இந்த உைன்படிக்ழகின் கீ ழ் லாடிக்ழகாரர்கள் ஸ்ரீயர இனால் லறங்கப்படும் சசழலகள்
ற்றும்

ரபாதிகள்

ரகாடுக்கசலண்டும்.

சம்பந்தப்பட்ை

முழுழானதும்

சரிானதுான

தகலல்கழரக்

5.2

இங்சக

லாசகம்

10

இல்

லிபரிக்கப்பட்ைலாறு,

லாடிக்ழகாரர்

கட்ைைங்கழர

தீர்க்கசலண்டும்.
5.3

இங்சக

லாசகம்

14

இல்

லிபரிக்கப்பட்ைலாறு,

லாடிக்ழகாரர்

தனது

இைத்திலுள்ர

கமலிகளுக்குப் ரபாறுப்பாலார்.
5.4

ஸ்ரீயர

சாட்டுதல்

ரபறுநரின்

ழுத்து

மூயான

சம்தின்மி,

லாடிக்ழகாரர்

அதன்

சசழலகழர லாைழகக்கு லிடுதசயா ீ ள் லிற்பழன ரசய்தசயா அல்யது நிறுத்தசலா கூைாது.
இச்சசழலானது ரபாழுதுசபாக்குக்காக ட்டுசன்மி றுலிற்பழன ரசய்லதற்சகா லர்த்தகப்
பன்பாட்டுக்சகா அல்ய.
5.5

இங்சக

லறங்கப்பட்ை

அழப்புகள்/

சட்ை

சசழலழ

அழப்பு

அசாங்கம்

அல்யது

சட்ை

அல்யது

நீதின்மம்

பாாளுன்மம்/
சபான்மலற்மின்

எழுங்குறுத்தும்
சட்ைம்

அல்யது

லிதிமுழம அல்யது லிதி அல்யது கட்ைழரகழர ீ றும் ந்தரலாம ரசற்பாடுகளுக்காகசலா
அல்யது

சட்ைலிசாதான,

பன்படுத்துலதற்கு

எழுக்கற்ம

அல்யது

லாடிக்ழகாரர்களுக்கு

முழமற்ம

சநாக்கங்களுக்காசலா

அனுதிில்ழய.

அந்தாதிரிான

சநாக்கங்களுக்காக லாடிக்ழகாரர் ரதாழயசபசிழப் பன்படுத்தினால் அலர்கரின் இழைப்பு
துண்டிக்கப்பையாம்

அல்யது

நிறுத்தப்பையாம்.

அதற்கான

ந்தரலாம

நட்ை

ஈட்ழைசா

இறப்பீட்ழைசா லாடிக்ழகாரர் சகாமுடிாது.
5.6 ஸ்ரீயர இனால் லறங்கப்பட்ை ரதாழயசபசி இழைப்ழப பன்படுத்துலது பற்மி ஸ்ரீயர
இனது

அல்யது

அதன்

பதியரிக்கசலண்டும்.

சார்பாக

பதியரிக்க

துண்டிக்கப்படுலதற்கு திான

சகட்கப்படும்

றுத்த

சகள்லிகளுக்கு

காைத்தால்,

ந்தரலாம நட்ை

லாடிக்ழகாரர்

ரதாழயசபசி

இழைப்பு

ஈட்ழைமம் லாடிக்ழகாரர் சகாமுடிாது.

சந்தாப்பைத்ழத ீ ரக்ரகாடுப்பதற்கும் ஸ்ரீயர ரபாறுப்பாகாது.
5.7

லாடிக்ழகாரரின்

இமப்பிைத்திற்கான

ரதாழயசபசி

இழைப்ழப

ற்படுத்தும்சபாது

ற்பைக்கூடி ந்தரலாம உர்ின்சா ரசலுத்துழகினால் லிழரக்கூடி ந்தரலாம சசதம்
அல்யது காம் சபான்மலற்றுக்கான நட்ை ஈட்ழை ஸ்ரீயர இைம்
இந்தாதிரிான

நட்ை

ஈட்ழைக்

சகாமம்

மூன்மாம்

நபமக்கான

சகாமுடிாது. அத்துைன்,
நட்ை

உத்தலாதத்ழதமம்

லறங்கசலண்டும்.
5.8

அலசிசற்படும்பட்சத்தில்,

அக்கமலிழ

இக்குலதற்கும்

ரதாழயசபசி

இழைப்ழப

பாரிப்பதற்கும்

நிறுவுலதற்கும்

சதழலான

பரிசசாதிப்பதற்கும்

ின்சாத்ழத

லாடிக்ழகாரர்

ஸ்ரீயர இற்கு கட்ைைின்மி லறங்கசலண்டும்.
5.9 லாடிக்ழகாரர், தனது கட்டுப்பாட்டியிமக்கும் இைங்கரில் ஸ்ரீயர ஊறிர்கள் ரதாழயசபசி
இழைப்ழப

பரிசசாதிக்கவும்

அனுதிரிக்கசலண்டும்.
இறப்புகள்

அல்யது

பாரிக்கவும்

அவ்லாறு
சசதங்கழரப்

ரசய்மம்சபாது

நிாான
ஸ்ரீயர

பரிசசாதிப்பதற்காக

சநங்கரில்

லமலதற்கு

ஊறிர்கரால்

ற்படுத்தப்படும்

ஊறிர்கள்

ரசல்லும்சபாது,

லாடிக்ழகாரர்

தனது

இைத்தில்

இல்யாத

காைத்தினால்

அச்சசழல

லறங்கப்பைாழக்கு

ஸ்ரீயர ரபாறுப்பாகாது.
6. லாடிக்லகாரர் இலைப்லப துண்டிக்குாறு சகட்டல்
6.1 சசழல லறங்கப்பட்ை பின்னர், அதில் ரதாறினுட்ப சகாராறுகள் அல்யது பழுதுகள் ற்படின்,
லாடிக்ழகாரர்
ஸ்ரீயர

அழத

துண்டிக்குாறு

கடுமுற்சிகழரச்

துண்டிக்கப்பட்டு,

சகட்கயாம்.

ரசய்தசபாதும்

லாடிக்ழகாரர்

சகய

ரதாறினுட்ப

அச்சசழலழ

சகாராறுகழர

தீர்ப்பதற்கு

ரதாைமுடிாதபட்சத்தில்,

நிலுழலகழரமம்

கட்ைைங்கழரமன்

அது

ரசலுத்தி

பின்னர் இந்த உைன்படிக்ழகமம் முடிவுக்கு ரகாண்டுலப்படும். ஆனசபாதிலும் லாசகம் 2.2 இல்
குமிப்பிட்ைபடி,

உரி

காயத்திற்கு

முன்னச

சசழல

நிறுத்தப்பட்ைதற்கான

கட்ைைத்திற்கு

லாடிக்ழகாரர் உரித்தானலர் ஆகாட்ைார்.
6.2

இங்சக

ரசால்யப்பட்ைலாறு

லாடிக்ழகாரர்

ரசலுத்தி

சசழல

ஆம்பக்கட்ைைம்,

பன்பாட்டுக்கட்ைைம் உட்பட்ை, ஆனால் ட்டுப்படுத்தப்பைாத கட்ைைங்கள், ாதாந்த லாைழக
அல்யது

பிம

கட்ைைங்கள்

சபான்மலற்மிற்கான

அலரின்

இறப்பீட்டு,

கட்ைை

ீ ரப்ரபறுதல்

சபான்ம சகாரிக்ழககளுக்கு ஸ்ரீயர ரபாறுப்பாகாது.
6.3

இந்த

உைன்படிக்ழக

முடிவுக்கு

லமம்பட்சத்தில்,

லாடிக்ழகாரர்

காயந்தாழ்த்தால்

தம்ிைமுள்ர ஸ்ரீயர இற்குச் ரசாந்தான உபகைத்ழத, சாதாைாகப் பாலித்த நிழயழத்
தலி, நல்ய நிழயிசய திமப்பி எப்பழைக்க சலண்டும். இதற்காக ஸ்ரீயர இன் அதிகாம்
ரபற்ம

ஊறிர்கள்

முன்னமிலித்தயின்

பின்னர்

லாடிக்ழகாரரின்

இைத்திற்கு

லமலதற்கு

அனுதிக்கவும் சலண்டும். லாடிக்ழகாரர் தாலது முன்பைம் ரசலுத்திிமந்தால், அழதப்
ரபறுலதற்கு உரித்தானலாலார்.
7. ஸ்ரீயர இனால் இலைப்பு துண்டிக்கப்படு ல்
7.1 இங்சக லழறுக்கப்பட்ைலாறு, அல்யது ஸ்ரீயர இழைதரத்திலும் ரபாதுச்சட்ைத்திலும்
ரலரிிட்ை
ந்தரலாம

சசழல

லறங்கல்

நிதிழமம்

ீ மல்

சபான்மலற்மில்

நிபந்தழனகழரமம்

ரசால்யிபடி,

ீ றும்லழகியான

லாடிக்ழகாரர்கள்

ந்தரலாம

காைமும்

கற்பிக்கப்படும்பட்சத்தில், ஸ்ரீயர இற்கு அலரின் சசழலழ இழைநிறுத்தம் ரசய்சலா அல்யது
துண்டிப்பதற்சகா

உரிழமள்ரது.

லாடிக்ழகாரர்

றுஇழைப்புக்

கட்ைைம்

ற்றும்

நிலுழலகழரச் ரசலுத்துிைத்து, சசழல ீ ர இழைக்கப்படும்.
7.2

சசழலக்காைங்களுக்காக

ஸ்ரீயர

இனால்

சசழலழ லறங்கமுடிாதசபாது,

அது

ந்த

சநத்திலும் தனது சசழலழ துண்டிக்கக்கூடும்.
7.3

ஸ்ரீயர

இனால்

முழுழாகசலா
அல்யது

லறங்கப்படும்

சசழலகளுக்கான

ரசலுத்தப்பைாதபட்சத்தில்,

துண்டிக்கக்கூடும்.

இக்கட்ைைங்கள்;

ஸ்ரீயர

நிலுழலகள்

பகுதிாகசலா

அச்சசழலழ

கைப்பாட்டுக்

காயத்தில்

அல்யது

இழைநிறுத்தக்கூடும்
தான்

ரசலுத்துலதாக

லாடிக்ழகாரர் உறுதிரித்து ஆனால் ரசலுத்தாத ாதாந்த லாைழகழமம் உள்ரைக்கும்.

8. சசலல நிறுத் ம்
8.1 ஸ்ரீயர பின்லமம் காைங்களுக்காக இந்த உைன்படிக்ழகழ நிறுத்தக்கூடும். ஆனசபாதிலும்
அவ்லாறு

நிறுத்தப்படுலதால்

ைதத்துலகார்,

லாடிக்ழகாரர்

உரிழத்தத்துலகார்,

அல்யது

அலது

பின்னுரிழாரர்

அல்யது

புரிழாரர்,
சாட்டுதல்

ரபறுனர்

சபான்சமாரிைிமந்து ஸ்ரீயர நிலுழலகழரப் ரபறுலழத தடுக்கமுடிாது.
8.1.1 லாடிக்ழகாரரினால் ரசலுத்தப்பைசலண்டி ந்தரலாம சசழலக்கட்ைைம், சந்தா அல்யது
சயதிக கட்ைைம், அமலடுகள்,
ீ
ரசயவுகள், சசதங்ககள் பற்மி அலமக்கு அமிலிக்கப்பட்ை எம
ாதத்தின் பின்னமம் அழல ரசலுத்தப்பைாயிமந்தால்
8.1.2 லாடிக்ழகாரர் கைன் தீர்க்கமுடிாதலரன நீதிகாைப்பட்டு அல்யது கைன்தமனர்களுைன்
எம ற்பாடு அல்யது எப்பந்தம் ரசய்ப்பட்டிமக்கும்பட்டிமந்தால்
8.1.3 லாடிக்ழகாரர் எம கம்பனிாமக்கும் பட்சத்தில், அது ரநமக்கடிியிமந்தால் அல்யது
அதன் ரசாத்துக்களுக்கழர அழைலதற்காக எமலர் நிிக்கப்பட்டிமந்தால்
8.1.4

ந்தக்

ஸ்ரீயர

காைத்தினாசயா
இற்கு

அசாங்க

லறங்கப்பட்ை

அதிகாசழப/எழுங்குறுத்தும்

அனுதிப்பத்திம்

ஆழைக்குழுலினால்

ீ ரப்ரபமப்பட்ைால்

அல்யது

புதுப்பிக்கப்பைாலிட்ைால்
8.1.5 இங்சக லழப்பட்டுள்ர நிதிகள் ற்றும் நிபந்தழனகழர லாடிக்ழகாரர் அமிந்திமக்க
தலமினால்
8.1.6 ரதாழயசபசி இழைப்புக்கான கட்டுானம் அல்யது பாரிப்புக்குத் சதழலான அனுதி
அல்யது லசதிமரிழகழர ந்த சநத்திலும் ரபறுலதற்கு ஸ்ரீயர இனால் முடிால் சபானால்
8.1.7

ின்சாத்தினாசயா

அல்யது

ின்னுற்பத்தி

நிழயம்

கட்ைப்பட்ைழாசயா

அல்யது

லாடிக்ழகாரரினாசயா அல்யது சலறு ந்த காைத்தினாசயா சசழலகளுக்கு ற்பட்ை பாதிப்பு
அல்யது

சசதங்கழரத்

திமத்துலதற்கான

உறுதிப்படுத்தப்பட்ை

ரசயவுகழர

ஸ்ரீயர

இற்கு

லறங்கத்தலமினால்
8.1.8

உபகைத்ழதப்

பன்படுத்துலதற்கும்

நிறுவுதலுக்குான

அனுதிழ

லாடிக்ழகாரர்

ரபமமுடிால்சபானால்
8.2 ஸ்ரீயர லாடிக்ழகாரரின் சசழலழ நிறுத்தினால், அலர் ந்தலிதான இறப்பீடுகளுக்சகா
ரகாடுப்பனவுகளுக்சகா உரித்தானலல்யர்
8.3

அவ்லிதாக

உபகைங்கழர

லாடிக்ழகாரரின்
நல்ய

நிழயில்

சசழல

நிறுத்தப்பட்ைால்,

திமப்பிரிக்கசலண்டும்.

அலர்

ஸ்ரீயர

அவ்லிதாக

லறங்கி

லாடிக்ழகாரர்

திமப்பி லறங்காலிடில், அலது இைத்தில் தழறந்து, உபகைங்கழர அகற்றுலதற்கு ஸ்ரீயர
இற்கு உரிழமண்டு.

9. இடம் ாறு ல்
9.1 லாடிக்ழகாரர் தனக்கான சசழலழ இன்ரனாம இைத்திற்கு ாற்மித்தமாறு சகட்ைால்,
ஸ்ரீயர அதற்கான நல்ய முற்சிகழரச் ரசய்மம். ரதாறினுட்ப காைங்கரால் புதி இைத்திசய
பழற

சசழல/ரபாதி/அம்சங்கழர

லறங்குலது

முடிாதசபாது,

அதற்கான

ரபாறுப்ழப

லாடிக்ழகாரர் ற்றுக்ரகாள்லசதாடு, அச்சசழலகழர புதி இைத்தில் லறங்குலதற்காக ஸ்ரீயர
எம புதி உைன்படிக்ழகழமம் சற்ரகாள்ரயாம்.
10. கட்டைங்களும் ரகாடுப்பனவுகளும்
10.1 சசழலழ லறங்குலதற்கான ஆம்பக்கட்ைைம், பாலழனக்கட்ைைம், ாதலாைழக, லரிகள்
ற்றும்

லிதிப்பனவுகள்

உள்ரைங்கயான

ஆனால்

ட்டுப்படுத்தப்பைாத

கட்ைைங்கழர

உரி

காயத்தில் லாடிக்ழகாரர் ரசலுத்துலதாக உறுதிரிக்கிமார்.
10.2 லாடிக்ழகாரமக்கு

ற்படுத்திக்ரகாடுக்கப்பட்ை

சசழலில் தாலது

தைங்கல் ற்படின்,

அலர் சசய குமிப்பிட்ை ந்தலித கட்ைைங்கழரமம் ீ ரப்ரபறுலதற்கு உரித்துழைலல்யர்.
10.3 சசழல ரதாைர்பாக ஸ்ரீயர அமலிடும் சகய கட்ைைங்கள், சயதிக கிழர ண்களுக்கான
கட்ைைங்கள்,

சபான்மலற்ழம

கட்ைைங்களும்

ஸ்ரீயர

லாடிக்ழகாரர்

சகட்ை

ரசலுத்தசலண்டும்.

காயப்பகுதிக்குள்,

குமிப்பிட்ை

சகயலிதான

திகதிக்குள்

அல்யது

கட்ைைப்பட்டில் கிழைக்கப்ரபற்ம 14 நாட்களுக்குள் ரசலுத்தப்பைசலண்டும்.
10.4 லாடிக்ழகாரரின் இைத்திலுள்ர சசழலக்கான உபகைங்கள் திமைப்பட்ைாசயா அல்யது
ரநமப்பினாசயா

அல்யது

சலறு

உள்ரானாசயா,

அலற்ழமத்

ந்தக்காைிகராசயா

திமத்துலதற்கான,

அறிந்தாசயா

ீ ரழப்பதற்கான

அல்யது

பாதிப்புக்கு

ரசயவுகழர

அலர்

உைனடிாக ஸ்ரீயர இற்குச் ரசலுத்தசலண்டும்.
10.5

லாடிக்ழகாரமக்கு

ரதாறினுட்ப
ஸ்ரீயர

சகாராறுகள்

இனால்

லாடிக்ழகாரமக்கு

சசழல

லறங்கப்பட்ை

ஆம்பத்தில்,

ற்பட்டு,

அழதப்பற்மி

லாடிக்ழகாரர்

திமத்தமுடிாதபட்சத்தில்,
திமப்பிரிக்கும்.

சசழல

ரதாைர்ந்து
ஸ்ரீயர

அச்சசழலில்

அமிலித்து,

ஆம்பக்கட்ைைத்ழத

அந்தச்சந்தர்ப்பத்தில்

இந்த

உைன்படிக்ழக

அழத
ஸ்ரீயர

முடிவுக்கு

ரகாண்டுலப்படும். சசழல லறங்குலதில் லாடிக்ழகாரமக்கும் அயலமக்கும் அல்யது லட்டு
ீ
உரிழாரமக்கும்

இழைச

பிச்சழன

சதனும்

இமப்பின்,

ஸ்ரீயர

தனது

ரசாந்த

அதிகாத்ழதப் பன்படுத்தி இந்த உைன்படிக்ழகழ நிறுத்துலதுைன், அதற்காக அல்யது சசழல
லறங்கயில்

ற்பட்ை

தாதம்

அல்யது

இழைமறுகளுக்காக

லாடிக்ழகாரர்

ஸ்ரீயர

ப்

ரபாறுப்பாக்க முடிாது.
11. ாறுபாடுகள்
11.1

ஸ்ரீயர

இனால்

ீ ரழக்கப்படும்.

லறங்கப்படும்

சசழலக்கான

கட்ைைம்

காயத்திற்குக்

காயம்

11.2 இங்சக லழப்பட்டுள்ர நிதிகள் ற்றும் நிபந்தழனகள், இயங்ழக ரதாழயத்ரதாைர்பாைல்
சட்ைம் 1991 இன் இய: 25 இன்படி அல்யது ந்தரலாம சட்ைம் அல்யது லிதிமுழமகரின்படி
அல்யது

ஸ்ரீயங்கா

ரயிரகாம்

பில்சி

இன்

லிதிகரின்படி

காயத்திற்குக்காயம்

ாற்மி

அழக்கப்பையாம்.
11.3

ந்தரலாம

சசழல

இச்சசழலக்கான

ற்படுத்துலதற்குான

ந்தரலாம

கட்ைைங்களும்

கட்ைைம்,

ாத

திமத்திழக்கப்படும்.

லாைழக
இங்குள்ர

ற்றும்
நிதிகள்

ற்றும் நிபந்தழனகளும் காயத்திற்குக்காயம் ாற்மப்பையாம்.
11.4 சசழல ஆம்ப கட்ைைானது நி இழைப்புக்கு

ட்டுச ரபாமத்தாகும். சயதிக

சலழயழப் ரபாறுத்து அது ாறுபையாம்.
11.5 ஸ்ரீயர, லாடிக்ழகாரரின் சகாரிக்ழகக்சகற்ப, அலர் இை சலறுபாட்டுக்கான கட்ைைங்கழர
ரசலுத்தும்பட்சத்திலும்

ரதாறினுட்ப

அனுசழைழப்

ரபாறுத்தும்,

அலது

சசழலழ

சலரமாம இைத்திற்கு ாற்றும்.
12. ஸ்ரீயர இன் உரிலகள்
12.1

லாடிக்ழகாரர்

ைழைசநரின்

அல்யது

அலர்

தனது

இைத்ழதக்

காயி

ரசய்தால்

அல்யது சதனும் பிச்சழன இமந்தால் அலது ரதாழயசபசிச்சசழலழ துண்டிக்கும் உரிழ
ஸ்ரீயர

இற்குள்ரது.

அந்த

துண்டிப்பானது,

ஸ்ரீயர

இற்கான

லாடிக்ழகாரரின்

ரபாறுப்ழப

பாதிக்காது. தனிப்பட்ை எம லாடிக்ழகாரசா அல்யது தனித்த உரிழாரசா ைழை
சநரிட்ைால்,

அலது

உரிழத்தத்துலகார்,

புரிழாரர்,

நிழமசலற்றுனர்

சபான்சமார்

லறங்கப்பட்ை சசழலக்கான ரபாறுப்புக்கழர ற்றுக்ரகாள்ரசலண்டும். ைழைந்தலர் எம
பங்காரரனில்,

ழன

உரிழத்தத்துலகார்
லாடிக்ழகாரர்

பங்காரர்கள்,

சபான்மலர்கள்

ன்பலர்,

அலது

இழைந்து

திலாயான

எம

புரிழாரர்,

இதற்கான

ரபாறுப்புக்கழர

கம்பனிரனில்,,

நிழமசலற்றுனர்,
ற்கசலண்டும்.

பின்னுரிழாரர்

ற்றும்

அனுதிக்கப்பட்ை சாட்டுதல் ரபறுனர் சபான்சமார் ரபாறுப்ழப ற்றுக்ரகாள்ரசலண்டும்.
13. அமிலிப்புகள்
லாடிக்ழகாரர் தனது லிண்ைப்ப படிலத்தில் ரகாடுத்த முகலரிக்கு அமிலித்தல்கள் தபாயில்
அனுப்பப்படும். அலர் முகலரிழ ாற்றுலதாின், எம ாதத்திற்கு முன்னதாகசல அதுபற்மி
ஸ்ரீயர இற்கு அமிலிக்கசலண்டும். லாடிக்ழகாரர் தனது முகலரி ாற்மத்ழத அமிலிக்கால்,
அதனால்

ஸ்ரீயர

ஆல்

அனுப்பப்படும்

அமிலித்தல்கள்

அல்யது

கட்ைைப்பட்டில்கள்

கிழைக்காதபட்சத்தில், அதற்கான ரபாறுப்ழப ஸ்ரீயர ற்றுக்ரகாள்ராது.
14 உபகைம்
14.1

சசழல

உட்பட்ை,

லறங்கலுக்காக,
ஆனால்

LTE

லாடிக்ழகாரரின்

ட்டுப்படுத்தப்பைாதழலகரான

இைத்திற்கான
ரதாழயசபசி

உபகைம்

(உபகைம்)

உபகைங்கள்,

LTE

ரௌட்ைர்/ராரைம்,

ரசட்

ரைாப்

ரபாக்ஸ்

சபான்மழல

லறங்கப்படும்.

இந்த

உபகைங்கள்

ஸ்ரீயர இற்கு ரசாந்தானழல. இந்த உைன்படிக்ழக முடிவுக்கு லமம்பட்சத்தில், லாடிக்ழகாரர்
இந்த உபகைங்கள் அழனத்ழதமம் ஸ்ரீயர இைம் திமம்பவும் ரகாடுக்கசலண்டும்.
14.2

ஸ்ரீயர

இன்

கட்டுப்பாட்டுக்கு

சசழலழ/அல்யது

உபகைத்ழத

அப்பாற்பட்டு

லாடிக்ழகாரர்

கலழயீனத்தால்,

தக்கு

லறங்கப்பட்ை

சலண்டுரன்சம

பாதிப்ழப

ற்படுத்தினால் அல்யது அனுதிற்ம ரசல்கழரப் புரிந்தால் அதற்கு ஸ்ரீயர ரபாறுப்பாகாது.
அம்ாதிரிான பாதிப்புகரால் அல்யது ஸ்ரீயர இற்கு ரசாந்தான உபகைங்கரில் பாதிப்ழப
ற்படுத்தினால், அதற்கான இறப்பீடுகழரசா அல்யது பிம கட்ைைங்கழரசா ஸ்ரீயர இற்கு
ந்த தாதமுின்மி லாடிக்ழகாரர் ரசலுத்தசலண்டும்.
14.3

ஸ்ரீயர

ரசாந்தான

இன்
ந்த

ழுத்து

மூயான

உபகைத்ழதமம்

அனுதிின்மி

லாடிக்ழகாரர்

பாதிப்பழைச்ரசய்சலா,

ாற்மசலா

ஸ்ரீயர

இற்குச்

இழைக்கசலா

அகற்மசலா லிற்பழன ரசய்சலா அல்யது சலறு இைத்திற்கு ாற்மசலா அல்யது இன்ரனாம
ின்சா

கமலிமைன்

இயக்கங்கசரா

இழைக்கசலா

ழுதக்கூைாது.

கூைாது.

இந்த

அலற்மில்

நைத்ழதகரின்

ந்தலித

குமிீசைா,

சசதங்களுக்கான

ரசாற்கசரா,
இறப்பீடுகழர

லாடிக்ழகாரர் 30 நாட்களுக்குள் ஸ்ரீயர இற்கு ரசலுத்தசலண்டும்.
14.4

ஆனசபாதிலும்,

லாடிக்ழகாரரின்

லாக்கிங்கள் 14.2, 14.3 இல்

பைங்கள்

குமிப்பிைப்பட்ை

ஸ்ரீயர

இைம்

இமக்கும்பட்சத்தில்,

சசதங்களுக்கான இறப்பீடுகழர அதில் கறித்து,

ஞ்சி ரதாழகழ லாடிக்ழகாரமக்கு ஸ்ரீயர ரகாடுக்கும்.
14.5 சசழல நிறுத்தப்பட்ைவுைன், லாடிக்ழகாரர் ஸ்ரீயர இன் உபகைங்கழர, லாக்கிம் 8.3
இல் குமிப்பிட்ைலாறு திமப்பிக்ரகாடுக்கசலண்டும்.
15. உரில ாற்மம்
15.1 ஸ்ரீயர இைிமந்து ழுத்து மூயான அனுதிின்மி, லாடிக்ழகாரர் இங்குள்ர நிதிகள்
ற்றும் நிபந்தழனகரில் குமிப்பிைப்படும் உரிழகள்/அல்யது கைப்பாடுகரின் பாகங்கழரசா
அல்யது முழுழாகசலா ந்தரலாம மூன்மாம் தப்பினமக்கும் உரிழ ாற்மம் ரசய்சலா,
றுலிற்பழன ரசய்சலா அல்யது லிாபாம் ரசய்சலா கூைாது.
15.2

இங்குள்ர

நிதிகள்

கைப்பாடுகரின்

ற்றும்

பாகங்கழரசா

நிபந்தழனகரில்
அல்யது

குமிப்பிைப்படும்

முழுலழதமசா

உரிழகள்

ந்தரலாம

ற்றும்
மூன்மாம்

தப்பினமக்கும் உரிழ ாற்மம் ரசய்லதற்கு ஸ்ரீயர இற்கு அதிகாமுள்ரது.
16. LTE சசலலகள்
அ) குல்லறி
டிடி

லசதி:

டிடி

லசதி

லறங்கப்பட்ை

லாடிக்ழகாரர்,

அழதப்

பன்படுத்துலதற்காக,

கிழைக்கும் தன்ழழப் ரபாறுத்து, ஸ்ரீயர இனால் லறங்கப்படும் எம இகசி குமிீட்ழை

ரபற்றுக்ரகாள்ரயாம்.

இகசி

பன்படுத்தாழினால்,

குமிீட்ழைப்

லாடிக்ழகாரரின்

ரபமாழினால்

ரதாழயசபசி

அல்யது

அழதப்

இயக்கத்திற்கூைாகச்

ரசல்லும்

அழறப்புகளுக்கு அலர் ட்டுச ரபாறுப்பாலார். இதுபற்மி ஸ்ரீயர லறங்கி அமிவுறுத்தழயப்
பின்பற்மாத காைத்தால் லாடிக்ழகாரமக்கு ற்பட்ை இறப்புக்கு ஸ்ரீயர ரபாறுப்பாகாது.
ஆ) அகயப்பட்லடச் சசலல (லிண்ைப்பத் ிலுள்ர லாசகம் 5 இன் ர ாடர்ச்சி):


அனுதிற்ம

ரபறுலறி:

ந்தலிதத்திலும்

லாடிக்ழகாரர்

அனுதிற்ம

ஸ்ரீயர

கைிைிமுழமத்

சசழலகழரப்

தகலல்கழரப்

பன்படுத்தி,

ரபறுதல்

அல்யது

ாற்றுதல் அல்யது ற்ழம பாலழனாரர்கரின் சசழலகளுக்கு தைங்கல் ற்படுத்தும்
லழகில் சாதானான அழப்புமுழமத் ரதாறிற்பாடுகளுக்கு இழைமறு லிழரலித்தல்
அல்யது

தனக்குச்

ரசாந்தில்யாத

ந்தரலாம

இழைக்கைக்கிலும்

ரபறுலறிழ

ற்படுத்திக்ரகாள்ரல், hacking னப்படும் கைிைிப்ரபறுலறிகழர உழைத்து தகலல்கழரத்
திமடுலது

உட்பட்ை

ாற்றுசலழய

(spoofing)

உள்ரிட்ை

ஆனால்

ட்டுப்படுத்தப்பைாதலற்ழமச் ரசய்தயானது உைனடிாக சசழல இழைநிறுத்தப்படுலதற்கு
காைாய்லிடும். (லிபங்களுக்கு இழைதரத்ழதப் பார்க்க).


நிாான
ட்டும்):

பாலழன

(லழழமற்ம

இழைதரத்தில்

அகயப்பட்ழை

லிபரிக்கப்பட்ைலாறு,

சநங்கரிலும்

சலகத்துைனான

உறுதிப்படுத்த

லிமம்புகிமது

ஸ்ரீயர
ன்பழத

ரபாதி

பாலழனாரர்களுக்கு

லாடிக்ழகாரர்களுக்கு

அகயப்பட்ழைச்

சசழல

லாடிக்ழகாரர்

ல்யா

கிழைப்பழத

ஸ்ரீயர

ற்றுக்ரகாள்கிமார்.

னசல

லழழமற்ம இழை ரபாதிழ ழலத்திமக்கும் லாடிக்ழகாரர், அச்சசழலழ,
பிம

ஸ்ரீயர

லாடிக்ழகாரர்களும்

பன்படுத்தக்கூடிலழகில்,

நிாாக

பாலிக்கசலண்டும்.


பாதுகாப்பு:

லாடிக்ழகாரர்

தனது

பாலழனாரர்

ரபழ

ந்தரலாம

மூன்மாம்

தப்பினமக்கும் லறங்குலசதா அல்யது அந்தாதிரிான தகலல்கழர ரலரிப்படுத்துலது
ாதிரிான முழமில் நைந்துரகாள்லசதா கூைாது. இந்த நிபந்தழன ந்தலிதாகசலா
ீ மப்படும்பட்சத்தில், அதற்கு லாடிக்ழகாரச ரபாறுப்புள்ரலாகிமார்.


ரபறுதிசசர்

சசழலகள்

முகலரிானது,

(VAS):

Web

லாடிக்ழகாரர்களுக்கான
இப்ரபாதிகள்

இங்சக

Pro/
எம

ப்சபாதுச

தனக்கு

Web

Master

ரபறுதிசசர்

ஸ்ரீயர

லறங்கப்பட்டிமக்கும்

இன்

நிழயான

ரபாதிகழர

சசழல
ரசாத்து

பி

ரதரிவுரசய்மம்

ன்பழதமம்

லாைழகமைனான

ன்பழத

லாடிக்ழகாரர்

ற்றுக்ரகாள்கிமார்.


இழை நைத்ழத: ஸ்ரீயர சசழலகழர பிம லாடிக்ழகாரர்கள் பன்படுத்துலழதமம்
அனுபலிப்பழதமம்
கண்டிப்பாக

அல்யது

தழைரசய்ப்பட்டுள்ரது.

பன்படுத்தல்,
ரசய்லது

தடுக்கும்

சட்ைலிசாதான

பற்மிக்

ரலரிிடுதல்,

இழலாலன;

நைலடிக்ழககழரச்

கயந்துழாடுதல்,

அனுப்புதல்,

ட்டுப்படுத்தும்

ரபறுதல்,

ந்தரலாம

நைலடிக்ழககழரச்
ஆபாசான

ரசய்தல்

தவுப்பரிாற்மம்,

லார்த்ழதகழரப்

அல்யது

சட்ைத்ழதமம்

ரசய்தல்

அலற்ழமச்

ீ றும்

ரசய்தல்,

ழதமம்

ின்னஞ்சல்

அனுப்புதல்,

ரசய்திகழர

உள்ரைக்கம்,

தகலல்

அனுப்புதல்,
அல்யது

ரசய்திகழர

லாசித்தல்

ரன்ரபாமழரமம்

அல்யது

அனுப்புதல்

தவு,

சபான்மழல

உள்ரைங்கயான ஆனால் லழறுக்கப்பைாதழல தழை ரசய்ப்பட்டுள்ரதுைன்,

இந்த

உைன்படிக்ழகழ ீ றும் ரசயாகவும் ரபாமள் ரகாள்ரப்படும். னசல, லாடிக்ழகாரர்
இழை

சசழலழப்

பன்படுத்தி

ரபமந்ரதாழகான,

ற்றும்/அல்யது

லர்த்தக

ரீதிான ‘ஸ்பாம்’ னப்படும் சதழலற்ம ரசய்திகழர இழைத்தில் அனுப்பக்கூைாது.
குமிப்பாக, பதிப்புரிழின் கீ ழ் பாதுகாக்கப்பட்ை ரபாமட்கழர, அதன் ரசாந்தக்காரின்
அனுதிின்மி ந்தலழகிலும் தசலற்மம் ரசய்லசதா அல்யது றுபிதி ரசய்லசதா
கூைாரதன்பழத லாடிக்ழகாரர் ற்றுக்ரகாள்கிமார். ரபாதுலாக, மூன்மாம் தப்பினரின்
அமிலார்ந்த

ஆதன

உரிழகழர

ீ றுதழய

எம

லாடிக்ழகாரர்

ரசய்தால்

அது

முக்கிானரதாம ீ மயாகப் ரபாமள்ரகாள்ரப்படும். (லிபங்களுக்கு இழைதரத்ழதப்
பார்க்க).

