
Appmaker is an online platform (the “Platform”) provided through Mobitel (Private) Limited (the “Platform 
Provider”), that acts as an API Toolkit through which users (the “Developers”/ “You”) create applications 
(the “App(s)”) for use by other users (the “End Users”).By clicking the "Register " button, you 
acknowledge that you have read, understood and agree to be irrevocably and unconditionally bound by 
the following Terms and Conditions; IF YOU DO NOT AGREE WITH ALL OF THE TERMS AND 
CONDITIONS HEREIN, YOU SHOULD NOT CREATE an APPMAKER USER ACCOUNT. 

 

Terms and Conditions 
 

1. Definitions 
 

Unless the context otherwise requires, the following expressions shall have the meanings respectively 
assigned to them below: 

 

(a) “Content” means the audios, videos, audio-visual work, still images, literary work and/or 
dramatic work, uploaded by You on this interface, the intellectual property rights of which You 
own or control or which are assigned or licensed to You by the owner of the intellectual property 
rights and permitted for use in the Services contemplated hereunder; 

 
(b) “Agreement” means these online Terms and Conditions as amended from time to time by 

Mobitel along with the complete Appmaker Registration Application. The fields  requesting you 
to furnish details shall constitute the Appmaker Registration Application. 

 

(c) “Service” means the facility provided by Mobitel which enables You to upload Content and 
create Applications which in turn can be disseminated to Mobitel customers. 

 

(d) “You”, “User” , Content Provider” or “App Developer” means any person who seeks to 
register himself to provide Content to Mobitel Customers subject to and in accordance with 
these Terms and Conditions; 

 

(e) “Mobitel” means Mobitel (Private) Limited; 
 

(f) “App” shall mean an application or application program, which is a software program that 
operates on a digital device. 

 
In these Terms and Conditions, words importing the singular include the plural and vice versa, and 
words importing the masculine gender include the feminine and neuter and vice versa. 

 
 

2. Registration 
 

2.1 It is a pre-requisite for registration that you be an existing customer of a Mobitel Post – paid or 
pre-paid mobile connection. 

 
2.2 You are required to complete all the fields in the Appmaker Registration Application  with 

correct, complete and accurate details. If any of the fields remain unanswered Your application 
to register shall not be accepted by Mobitel. 

 

2.3 You agree that Mobitel shall be entitled to authenticate Your name and national identity card 
number given at the time of registration against the registration details of Your Mobitel 
Connection. If the authentication procedure succeeds You will be able to enable Mobitel billing 
for Your Apps. If the authentication procedure fails, You will not be able to utilise Mobitel billing 
for Your Apps. 

 
2.4 You are required to create a User Account by inserting a username and password. The App(s) 

marketed to Mobitel Customers should be created on this Account. 
 

2.5 Mobitel shall have the sole discretion of accepting or rejecting Your Appmaker Registration 
Application. Further You agree and understand that even after accepting your Appmaker 
Registration application, Mobitel shall retain the right to terminate or suspend dissemination of 
Your App(s) to Mobitel customers at any time at its sole discretion. 



3. Duration of Agreement 
 

3.1 This Agreement shall commence from the date You click the “Register” button and shall be 
valid unless terminated in terms of clause 9 below. 

 

4. Your Rights and Responsibilities 
 

4.1 You shall warrant that all information provided for registration is true and accurate and You shall 
furnish such information as requested by Mobitel from time to time. 

 

4.2 You accept that Mobitel shall hold such information in its database and may store, use, analyze 
and transfer such information to the authorities as requested in accordance with law without any 
prior notice or consent from You. 

 
4.3 It shall be Your responsibility to keep Your PIN and User Account details confidential and for 

continuously monitoring Your account. Nevertheless, You shall be responsible for all transactions 
performed using Your PIN and Your User Account irrespective of whether Your Mobitel SIM Card 
against which authentication has been done or the mobile phone containing the SIM Card is 
misplaced, stolen or lost. 

 
4.4 You are responsible for all material You produce using the Platform and activity that occurs under 

your account (even when content is posted by others who have access to your account). 

 
4.5  Mobitel shall only be responsible for providing the platform/mechanism for the Creation of Your 

App(s) and collecting the monthly subscription fee from Mobitel Customers, however all 
responsibilities relating to the Service including but not limited to advertising the App(s), uploading 
Content in a ready format and handling all disputes, complaints and queries relating to the App(s) 
shall be Your sole responsibility. 

 
4.6 You agree that all Content uploaded on the interface is at all times true, accurate, authentic and 

reliable and the use of any information in the Content will not result in any personal injury to any 
Mobitel customer. Mobitel shall not in any event guarantee the accuracy, integrity or quality of the 
Content. 

 
4.7 You shall represent and warrant that You are the sole owner of all intellectual property and any 

such corresponding rights associated with the Content including but not limited to, any domain 
names, patents, copyright and software associated with the Content and maintains the full power 
and authority, during such time the Agreement remains in force. You shall further represent and 
warrant that the Content does not infringe the intellectual property rights or moral rights of any third 
party.  

 

 
4.8 You shall not use the Service or Mobitel platforms to impersonate another person or entity. 

 
 

4.9 You warrant that You have the legal right, lawful authority and/or necessary approval to provide 
the Content in terms of these Terms and Conditions and that there are no legal or other 
impediments preventing You from so making available the Content. 

 

4.10 You shall have no exclusive rights to any short code assigned by Mobitel for the functioning of this 
Service. 

 
4.11 You agree that you will not upload or send to or from this interface any material: 

 

(a) for which you have not obtained the intellectual property rights; 



(b) that is discriminatory, obscene, political, pornographic, defamatory, liable to incite racial hatred, in 
breach of confidentiality or privacy, which may cause annoyance or inconvenience to others, which 
encourages or constitutes conduct that would be deemed a criminal offence, give rise to a civil liability, 
or otherwise is contrary to the law in Sri Lanka; 

 

(c) which is harmful in nature including, and without limitation, computer viruses, Trojan horses, 
corrupted data, or other potentially harmful software or data. 

 
(d) which relates to any competitor of Mobitel or any information/content, which has a conflict of interest 
with Mobitel; 

 
 

4.12 You shall not use this Service for any unlawful or illegal transaction or activity and shall always 
comply with all applicable Laws. 

 
4.13 You shall provide all creative and substantive materials required for the Content as specified by 

Mobitel. In no event shall Mobitel provide the substantive input for any Content. You agree that 
Mobitel exercises no control whatsoever over the Content and is a mere conduit in transmitting 
and handling Content. You shall bear sole responsibility for all Content transmitted using Mobitel 
portals/platforms. 

 
4.14 You shall not utilize Mobitel platforms and Mobitel connectivity services or permit Mobitel platforms 

and Mobitel connectivity services to be used (i) for the transmission, uploading, downloading of 
any Content specified in clause 4.12 above (ii) for any communication which will cause annoyance 
or needless anxiety; (iii) to send or provide any spam, unsolicited advertising or unsolicited 
promotional material; (iv) to knowingly or recklessly transmit any electronic  material (including, 
without limitation, “viruses”, “worms”, “Trojan horses”, “email bombs”, “cancelbots” or other similar 
destructive computer programming routines) which causes, or is likely to cause, detriment or harm 
or damage in any degree to the Mobitel network, or computer systems or mobile handsets owned 
by any person (v) for spoofing, phishing, sniffing purpose 
(vi) to cross promote a competitor of Mobitel or to transmit material which has a conflict of interest 
with Mobitel or is likely to damage the brand image/reputation of Mobitel (vii) in a manner which 
violates any applicable law, regulation (including the regulations of the Telecommunications 
Regulatory Commission of Sri Lanka), treaty or tariff, conditions of any service provider or for any 
illegal, immoral or improper purpose (viii) in a manner which violates the acceptable usages of any 
networks, equipment or services (including those of Mobitel) or in a manner which causes network 
interruptions of any kind; and (ix) for illegal or unauthorized access, exploitation, interruptions or 
monitoring. Mobitel reserves the right to suspend the Content and/or block You without notice, if 
You fail to comply with the provision of this clause. 

 
4.15 You shall at all times ensure that the Content conforms with the highest quality of standards. 

 
4.16 You shall strictly provide Content only to Mobitel customers who have voluntarily subscribed to the 

Services and shall not engage in any activity to manipulate the customers to subscribe for Services 
in any manner whatsoever, either legally or illegally, with or without their consent. Any breach of 
this clause shall be considered as a material breach, providing Mobitel the right to immediately 
terminate or suspend the Agreement and shall also enable Mobitel to charge penalties as solely 
determined by Mobitel as assessed by Mobitel according the wrongful activity committed. 

 
4.17 You shall appoint and make available valid details of a Principal Contact on this interface for 

customer complaints and queries relating to the Service. 
 

4.18 You shall not assign Your obligations hereunder created or Your User Account to any other party 
without the prior written approval of Mobitel. Mobitel shall not be liable for any loss or damage 
arising due to such unauthorized assignment. 



4.19 You shall not engage in any act or omission that will result in any damage to the reputation of 
Mobitel or result in any claim or action against Mobitel by a third party relating to the Service. 

 

4.20 You shall not any time collect record, keep or maintain details or information of Mobitel subscriber 
base for any reason whatsoever. 

 
4.21 You shall not use Mobitel’s trademarks, trade names, service marks, copyrights, patents, trade 

secrets, trade dress or logos etc. without the Mobitel’s prior written consent. 
 

4.22 You agree to provide the Bank details of the owner of the Appmaker Account and you shall not 
provide different names for the same Bank Account. You agree that all bank details made available 
by You in the interface is accurate and that Mobitel is permitted to credit Your monthly revenue 
share to the bank account given therein. The Bank details provided by you can only be changed 
by providing a letter with the signature of the owner of the Appmaker Account. Mobitel shall not be 
liable for any loss or damage arising due to incorrect bank details. 

 
4.23 You shall undertake to popularize, promote, and market the Service/Content at Your own expense 

in any media including but not limited to sending of notices, circulars, flyers, and broadcasted 
Advertisements etc. Provided however, You shall not without prior written permission of Mobitel 
use any of Mobitel’s trademarks, trade names, service marks, or logos etc in advertising or 
promoting the Service. 

 
4.24 You shall comply with the following when promoting and advertising the Service and/or Content; 

 

4.24.1 All advertising and promotional material, notices, circulars, flyers, messages (including 
SMS), audio clips, video clips, broadcasted Advertisements, (collectively called 
“Advertising/Promotional Material”) and all advertising/promotion campaigns should be 
conducted by You in an ethical manner and the same should not violate or infringe the rights 
including the intellectual property rights of any person/entity; you shall take prior approval 
from Mobitel for all promotional material before publishing same to the users. 

 
4.24.2 You shall send Advertising/Promotional Material only to Mobitel customers who have 

explicitly consented or “opted-in” to receive such Advertising/Promotional Material and who 
have been informed of their rights to and the free process for cancelling receipt or “opting-
out” of receiving Advertising/Promotional Material in future. The Mobitel customer should 
have the option of “opting-out” of receiving Advertising/Promotional Material at all times. You 
should cease sending Advertising/Promotional Material to Mobitel customers who have 
“opted-out” from receiving such Advertising/Promotional Material as soon as possible and in 
any case not later than thirty minutes after receipt of the opt-out request (or any shorter time 
period if necessary to meet or comply with any legal, regulatory, governmental request or 
requirement). 

 
4.24.3 You shall conduct advertising/promotion campaigns only to Mobitel customers who have 

explicitly consented or “opted-in” to participate in such advertising/promotion campaign(s) 
and who have been informed of their rights to and the free process for “opting-out” of 
participating in advertising/promotion campaigns in future. The Mobitel customer should 
have the option of “opting-out” from participating in advertising/promotion campaigns at all 
times. You should cease to engage any Mobitel customers who have “opted-out” from 
participating in any advertising/promotion campaigns conducted as soon as possible and in 
any case not later than thirty minutes after receipt of the opt-out request (or any shorter time 
period if necessary to meet or comply with any legal, regulatory, governmental request or 
requirement). 

 
4.24.4 You shall not send Advertising/Promotional Material to random numbers and/or sequence 

of numbers of Mobitel by any means (including by any learning method or random method); 

 
 

4.24.5 You shall refrain from disseminating false and/or misleading information in Your 
Advertising/Promotional Material and advertising/promotion campaigns (e.g. “apps created 
can send unlimited SMS/free SMS”) and shall refrain from disseminating false charging 
rates in Your Advertising/Promotional Material and advertising/promotional campaigns. 



4.24.6 You shall only use the “Mobitel” name when mentioning Service availability for Mobitel 
customers and every advertising/Promotional Material and advertising/promotional campaign 
containing the name “Appmaker” or “Mobitel” or which makes reference to the Service must be 
sent to appmakersupport@mobitel.lk for approval before it reaches the target audience. The 
material submitted to the said email address should clearly mention where You intend to publish 
the Advertising/Promotional Material and/or conduct the advertising/promotional campaign(s) 
and the date on which You intend to publish the said advertising/promotional material and/or 
conduct the advertising/promotional campaign(s). 

 

4.24.7 You shall be solely responsible for and shall bear and pay any taxes applicable on any 
advertising/promotional SMS disseminated by You in terms of Section 48 of the Finance Act, 
No. 35 of 2018 read with the “Finance (Levy on Mobile Short Message Services) Regulations, 
No. 1 of 2019” published by the Minister of Finance and Mass Media dated 31st December 
2018 (“the said Regulation”) and any amendments thereto and shall indemnify Mobitel against 
all losses, claims, liabilities imposed on Mobitel by a third party due to Your failure to comply 
with the provisions of this clause. 

 
 

4.24.8 If You in Mobitel’s opinion fail to comply with any of the terms and conditions in this clause 4.24, 
Mobitel retains the right to immediately suspend or terminate this Agreement without any 
compensation and obligations to You. 

 
 

4.25 You shall not under any circumstances send spam or mass marketing, single or multiple 
unsolicited flows of SMS from single or multiple sources (Unsolicited Traffic) through Mobitel 
connectivity services. Should Unsolicited Traffic nonetheless be sent, Mobitel may at its discretion, 
suspend or terminate this Agreement without any compensation and obligations to You. 

 
 

4.26 You shall support Mobitel in any marketing and promotion of Mobitel value added services by 
supplying relevant information and materials in relation to the Service. 

 

4.27 You shall not use any unlicensed software for the development of your App(s) or as a component 
of your App(s). 

 
  

4.28 You undertake to ensure compliance with all applicable laws and regulations in the performance 
of the Services under this Agreement. 

 
 

4.29 You shall not breach any of Your obligations under this Agreement. If You breach any of the terms, 
conditions, warranties or representations in this Agreement, Mobitel shall have the right to suspend 
or terminate this Agreement at any time without any compensation and/or obligations to You. 

 
4.30  You shall be contactable via the registered mobile number (Mobitel) at any given time and Mobitel 

has the right to terminate the service/s (Apps) if You are not contactable via the contact numbers 
given in the Appmaker Registration Application or if the number is DACT (Number is Deactivated) 
/ OGBD (Outgoing Barred) or  if you fail to answer the call. 

5. Mobitel’s Rights and Responsibilities 

 
 

5.1 Mobitel provides this Service on “as is” basis and does not provide any warranty on suitability, 
quality, merchantability and fitness for a particular purpose, or that the Mobitel interface, platforms 
or connectivity services would be operational at all times and disclaims all liabilities arising in relation 
to the Service. 

 
5.2 Mobitel excludes all liabilities arising from any, defects or breakdowns in the Service, Mobitel 

interface, platforms or connectivity services and its liability to You resulting under the Agreement 
shall be limited to restoring the Services and/ or interface to normal operating order and specifically 
excludes direct, indirect, incidental, special punitive, exemplary and consequential damages and 
lost profits, lost revenue , business, savings, or use, incurred by You or any third party, whether in 
an action in contract, tort or otherwise and whether or not Mobitel has been advised of the possibility 
of such damages.  

 
5.3 Notwithstanding any provision to the contrary, and subject to the foregoing clause 5.2, the total and 

mailto:appmakersupport@mobitel.lk


aggregate liability of Mobitel irrespective of the form of the action or theory of recovery, in any case 
and in all claims under these presents including indemnity shall be limited to restoring the defective 
Services and/or Appmaker interface to normal operating order. If Mobitel is unable to restore the 
defective Services and/or Appmaker Interface to normal operating order, Mobitel retains the right 
to forthwith terminate the Agreement.  

 
5.4 Mobitel will provide a platform/mechanism to create Apps using Your Content. 

 
 

5.5 Mobitel shall have the right to determine the fee to be charged from Mobitel customers for availing 
the Service (End User Price or EUP) and shall at its sole discretion increase or decrease the prices 
at any time. 

 

5.6 Mobitel shall not be required or called upon to share its customer base to You or advertise or 
promote the Service. 

 
5.7 Mobitel reserves the right to (i) refuse any App request, suspend or cancel any App, or 

change/amend any App that does not conform to the instructions or guidelines set out by Mobitel 
from time to time, (ii) refuse any App at any time which Mobitel believes to be a violation of any law, 
invasion of privacy, breach of personal data protection, degrading, profane, obscene, pornographic, 
defamatory, unlawful, tends to ridicule or embarrass, infringement of intellectual property right or 
moral right of any person, (iii) refuse or cancel any App which prima facie makes or requests Mobitel 
customers to exploit any other offers/promotions/campaigns that are not sanctioned by Mobitel. 

 

5.8 If You are not contactable via the contact numbers given in the Appmaker Registration Application, 
Mobitel has the right to terminate the Service immediately by informing You of the termination via 
email. Mobitel shall not be responsible for any technical/email issues encountered by You and the 
termination email shall deem to have been received by You upon dispatch by Mobitel of the email 
irrespective of whether You actually receive the email or not. 

 
 

6. Payment Terms 

 
6.1 The revenue to be shared under this Agreement will be the ‘Net Revenue’ earned from Mobitel 

customers from the Service. 

 
6.2 The Net Revenue will be ascertained by deducting the Value Added Tax and all other government 

taxes and levies from the End User Price. The Net Revenue so ascertained shall be shared between 

the Content Provider and Mobitel in the following manner; 

 

 

The source of Income / Revenue 

Mobitel’s Revenue 

share in 

percentage % 

App Developer’s revenue 

share in percentage % 

(inclusive of 

all taxes and levies) 

 
The Net Revenue from the utilization 

of the Content excluding the sampling 

 
 

40% 

 
 

60% 

 

 
6.3 The above indicates the current revenue share offered by Mobitel, and Mobitel shall have the 

right to amend the revenue share with 30 days’ notice to the Content Provider. 

 
6.4 The above revenue share shall be applicable to services where there is a set EUP and Mobitel 

reserves the right to determine the End User Price and the right to change the End User Price 

from time to time. 

 



6.5 The payments of the royalties, licence fees on the Content and /or Services if any, shall be Your 

sole responsibility and shall be paid from Your own revenue share. Further, Your revenue share 

indicated under clause 6.2 above shall include all taxes and levies payable by You and it is  Your 

sole responsibility to pay all taxes and levies payable by You in performing this Agreement from 

your revenue share. 

 
6.6 No other costs, payments and expenses would be borne by Mobitel unless specifically mentioned 

in this Agreement or mutually agreed in writing in advance. 

 
6.7 Any withholding taxes if applicable shall be deducted from payments to You and Mobitel shall 

provide You the withholding tax receipts evidencing payments of withholding tax, within one (1) 

month from the date of deductions. 

 
6.8 Mobitel will credit your monthly revenue share to the given Bank Account monthly provided the 

revenue to be credited for the month is not less than Rupees 500. In the event the revenue to be 

credited to your account in any month is less than Rupees 500, the same shall be credited to Your 

account in the following month once the revenue reaches Rs.500 or more. 

 
6.9 Mobitel will collect the subscription fee due to Content provider from the End Users on behalf 

of Content provider and for that service Mobitel will raise periodical invoices to each Content 

provider.  

 

6.10 Mobitel will charge CESS, VAT (Value Added Tax) and / or any other applicable sales taxes 

on the service fee mentioned above and the invoice provided by Mobitel to Content provider 

shall include the same. Applicable taxes and rates can be changed time to time as per the 

changes taking place in tax laws and regulations. 

 

6.11 Subscription fee charged by Content provider to End Users shall be inclusive of Content 

provider’s sales taxes such as VAT. 

 

6.12 If any End User is a VAT registered person and is requesting a tax invoice for the subscription 

fee, Content provider shall provide a valid tax invoice to that End User as prescribed in the 

VAT law. 

 

 

 

 
7 Indemnity 

 
7.1 You shall indemnify and hold Mobitel, its employees, suppliers, licensors, agents and service 

providers (and its and their successors, officers, directors, and employees) harmless from and 

against any claims, damages, liabilities, judgment, losses and expenses (including attorneys’ fees) 

arising out of or in any way connected with  

▪ the breach of any terms, conditions, warranties and/or representation in the Agreement 

by You. 

▪ your use of the Platform, including without limitation any problems arising from 

technical difficulties (including but not limited to, the transmission of computer 

viruses and the interruption of services), any fraudulent use of payment method used 

to purchase services, or any violation of the Terms of Service; 

▪ your Developer Content; or any data, software, services or other materials that You 

use in connection with your access or use of the Platform, including without limitation 

any claim that such data, software, services, or other materials, or any part thereof, 

infringes, misappropriates, or otherwise violates any laws or regulations including 

copyright, patent, trade secret, trademark or other legal right of any third party. 

7.2 You warrant that any Content uploaded on the interface does not violate the intellectual 

property rights of any third party and You agree to on demand fully indemnify, defend, and 

hold Mobitel harmless from and against any, claim, action, allegation, demand brought 

against Mobitel by a third party on any action based on a claim or allegation that 



use/possession or dissemination of such Content infringes such third party's intellectual 

property rights. You shall indemnify Mobitel against all related costs, expenses and any 

amount required by a court to be paid to a third party claiming intellectual property rights 

infringement as part of final judgments awarded or settlements entered into and all other 

related costs and expenses incurred by Mobitel. 

 
7.3 This Clause 7 shall survive the termination or expiry of the Agreement. 

 

 
8. Confidentiality 

 
8.1 Each party hereto undertakes to the other that it will treat and use its reasonable endeavours 

to procure that its directors, employees, agents and professional advisors treat as confidential 

the terms of this Agreement, information relating to the operation of this arrangement, which 

are the subject of this Agreement and all other information whether of a technical or of a 

business nature or otherwise relating in any manner to the business or affairs of the other party 

and will not disclose such information to any person whatsoever. 

 
8.2 If either party fails to observe the obligations set forth in this clause the other party shall be 

immediately entitled to injunctive and other equitable relief in addition to all other legal remedies 

such party may have. 

8.3 The operation of this clause 8 shall survive the termination of this Agreement. 
 
 
 



9. Termination 

 
9.1 Mobitel shall have the right to terminate or suspend this Agreement immediately at any time 

without assigning any reason whatsoever and without any notice to you, if you have breached 

any of your obligations under this Agreement or if you have acted in a manner detrimental to the 

reputation of Mobitel or misused the service. 

 
9.2 In any event Mobitel shall have the right to terminate or suspend this Agreement at any time 

without assigning any reasons to You. 

 
9.3 If you wish to terminate this Agreement you shall give Mobitel thirty (30) days advance written 

notice with all relevant details. 

 
9.4 Upon termination you shall immediately cease to use your User Account and upload any Content. 

 
9.5 Termination of this Agreement shall be made without prejudice to the accrued rights and liabilities 

of the parties at the date of termination, unless waived in writing mutually by the parties. 

 
9.6 Mobitel’s rights against the Content Provider, the warranties and indemnity obligations in this 

Agreement and clauses 5.1, 5.2, 5.3, 7, 8, 9.4, 9.5, 9.6, 10.4, 10.6, 10.9 and any other clause 

which by its nature is intended to survive, shall survive the termination or expiry of the 

Agreement. 

 
 

 
10. General 

 
10.1 Agency -This Agreement is not intended to constitute, create, give effect to, or otherwise 

recognizes a joint venture, partnership or formal business entity of any kind. Any exchange of 

Confidential Information under this Agreement shall not be deemed as constituting any offer, 

acceptance, or promise of any further Agreement or amendment to any contract, which may exist 

between the Parties. Each party shall act as an independent contractor and not as an agent of the other 

for any purpose whatsoever and neither shall have any authority to bind the other except as provided for 

in this Agreement. 

 

 
10.2 Entire Agreement-This Agreement and any amendments made thereto by Mobitel from time to 

time constitutes the entire agreement between the Parties and supersedes all prior communications, 

negotiations, arrangements and agreements, whether oral or written, between the Parties with respect 

to the subject matter of this Agreement. 

10.3 Force Majeure -Neither party to this Agreement shall be liable for any breach of Agreement 

caused by Act of God, insurrection of civil disorder, war or military operation, national or local 

emergency, acts or omission of Government, highway authority, fire flood, lightning, explosion, 

subsidence, seriously inclement weather, industrial dispute of any kind involving employees of that party 

together with those of any other party, acts or missions of persons or bodies for whom the party affected 

thereby is not responsible or any other cause whether similar or dissimilar outside the reasonable 

control of that party and which the party may not have foreseen by the exercise of due diligence. 

 
The party affected by the force majeure shall promptly notify the other of the estimated extent and 

duration of such inability to perform its obligations 



10.4 Applicable law and Jurisdiction;-This Agreement shall be governed by and interpreted in 

accordance with the law of Sri Lanka and each of the parties submit to the exclusive jurisdiction of the 

Courts of Sri Lanka as regards to any claim or matter arising under this Agreement. 

 
If any dispute or difference whatsoever arises between the parties concerning matters relating to this 

Agreement or any provision thereof, the parties herein shall use their best endeavours to resolve the 

dispute or difference amicably. Failing amicable resolution of such dispute or difference by the parties 

hereto within thirty (30) days the dispute or difference shall then be finally resolved by competent court 

of Colombo, Sri Lanka. 

 
10.5 No Waiver: No decision of Mobitel to refrain from exercising or enforcing, or failure to exercise or 

enforce, its rights under any provision of this Agreement shall constitute a waiver thereof, or a waiver 

of the right of Mobitel to enforce any other provision of this Agreement, and no waiver by Mobitel of any 

violation of any provision or stipulation of this Agreement shall be deemed to be a waiver of any violation 

of any other provision or stipulation thereof 

 

10.6 Set Off : Without prejudice to any other rights arising under this Agreement or otherwise, Mobitel 
shall be entitled to set off against or retain from any sums due to the Content Provider, any amounts 
falling due by the Content Provider to Mobitel under this Agreement or any other agreement 
between the Parties. 

 
 

10.7 Severance: 
a) If a court or any other competent authority finds that any provision of the Agreement (or 

part of any provision) is invalid, illegal or unenforceable, that provision or part-provision 
shall, to the extent required, be deemed deleted, and the validity and enforceability of the 
other provisions of the Agreement shall not be affected. 

b) If any invalid, unenforceable or illegal provision of the Agreement would be valid, 
enforceable and legal if some part of it were deleted, the provision shall apply with the 
minimum modification necessary to make it legal, valid and enforceable. 
 

10.8 You agree that Mobitel at its sole discretion may revise these Terms and Conditions at any time 
without assigning any reasons therefore and You agree to be bound by all such revisions made 
by Mobitel from time to time. Terms and Conditions may also subject to change based on the 
regulations or directions issued by the government or any regulatory authorities, including but not 
limited to Telecommunication Regulatory Commission of Sri Lanka. It is your responsibility to 
periodically review the latest version of the Terms and Conditions uploaded on the Appmaker 
website (www.appmaker.lk) (the ‘Website’) to stay informed of updates and revisions. You 
undertake to reread the Terms and Conditions on the Website on a regular basis. You will be 
subject to, and will be deemed to have been made aware of and to have accepted, the changes 
in any revised Terms and Conditions by Your continued use of the Services after the date such 
revised Terms and Conditions are posted. You hereby waive any right to receive specific notice 
of such changes/revisions. If You do not accept the changes, You should not use the Services. 

10.9 Notices: Mobitel retains the right (though not under obligation) to send You notices from time to 
time to Your given email address in the Appmaker Registration Application. All such notices 
(including notice to terminate) shall be binding on You and You shall deem to have received such 
email upon dispatch by Mobitel of the email irrespective of whether You actually receive the email 
or not. All such email communication sent by Mobitel shall be accorded the same validity granted 
for paper transactions. You shall send all notices (including notice to terminate) under this 
Agreement only in the following manner and notices sent to Mobitel in any other form or  manner 
other than that prescribed herein below shall be disregarded; 

You shall send all notices (including notice for termination) by way of a written letter (and on a 
letterhead of the Company/proprietorship, if the Content Provider is a Company or proprietorship) 
signed by the Authorized Officer of the Content Provider and addressed to the Chief Executive 
Officer of Mobitel. 



Mobitel shall be considered as having received such Letter only after Mobitel actually receives  
the Letter. “Authorized Officer” for the purpose of this clause 10.9 means the following persons: 

• If the Content Provider is a Company – Director (s) of the Company who are authorized 
to send such notice, 

• If the Content Provider is a sole proprietorship by the sole proprietor and 

• If the Content Provider is a Partnership by the Partner (s) who are authorized to send 
such notice. 

Notwithstanding anything to the contrary, Mobitel shall not be required to verify the authenticity of 
the Content Provider’s notice or the authority of the signatories thereto. 



 

 

Appmaker යනු ම ොබිමෙල් (ප්රයිවට්) ලිමිෙඩ් (“Platform සපයන්නො”) හරහො සපයනු ලබන 

ඔන්ලයින් Platform යක . එය API toolkit එකක් වශමයන් ක්රියොකරන අතර එ ඟින් අමනකුත් 

පරිශීලකයන්ෙ (අවසන් පරිශීලකයන්) භොවිතො කරී  සඳහො පරිශීලකයන් විසින් 

(සංවර්ධකයින්/ඔබ) මයදවුම් නිර් ොණය කරයි.  “Register Button” එක click කරී   ඟින්, ඔබ 

පහත සඳහන් නිය යන් සහ මකොන්මේසි කයවො අවමබෝධ කරගත් බවත් අවලංගු කළ මනොහැක 

පරිදි සහ මකොන්මේසි විරහිතව එකී නිය යන්ෙ සහ මකොන්මේසිවලෙ බැඳී සිටී ෙ එකඟ වන බවත් 

දන්වො සිටියි. ම හි සඳහන් නිය යන් සහ මකොන්මේසිවලෙ ඔබ එකඟ මනොවන්මන් නම් ඔබ විසින් 

APPMAKER USER ACCOUNT නිර් ොණය මනොකළ යුතුය.  

 

නියමයන් සහ ක ොන්කේසි 

1. අර්ථ නිරූපණ 

 

ම හි අනයොකොරයකන් සඳහන් කර ඇත්නම් මිස පහත සඳහන් ප්රකොශන වල අර්ථය පහත 

දැක්මවන පරිදි විය යුතුය.  

 

අ)  “අන්තර්ගතය” යන්මනන් ඔබ මවත හිමිව පවතින මහෝ ඔබ විසින් පොලනය කරනු ලබන 

බුේි ය මේපළ අයිතිවොසිකම් මහෝ බුේි ය මේපළ අයිතිවොසිකම් හිමිකරු විසින් ඔබ 

මවත පවරො ඇති මහෝ බලපත්ර ලබො දී ඇති සහ ම   ලියවිල්ල යෙමත් සඳහන් කර ඇති 

මසේවොවන් සඳහො භොවිතො කරී ෙ අවසර ලබො දී ඇති  බුේි ය මේපළ අයිතිවොසිකම්  ත 

ම   interface මවත ඔබ විසින් upload කරනු ලබන හඬ ප්රතිනිෂේපොදන, වීඩිමයෝ, ශ්රවය 

දෘශය නිර් ොණ, නිශේචල රූප, සොහිතය කෙයුතු සහ/මහෝ නොෙය අදහසේ මේ.  

  ආ) “ගිවිසුම” යන්මනන් සම්ූර්ණ කරන ලද Appmaker ලියොපදිංචි කරීමම් අයදුම්පත්රය 

ස ඟ ම ොබිමෙල් විසින් කලින් කලෙ සංමශෝධනය කරනු ලබන ම   Online නිය යන් 

සහ මකොන්මේසි අදහසේ මේ. මතොරතුරු සපයන මලස ඔබමගන් ඉල්ලො ඇති ක්මෂේත්ර වලින්  

Appmaker ලියොපදිංචි කරීමම් අයදුම්පත්රය ස න්විත විය යුතුය.  

 ඇ)  “කසේවොව” යන්මනන් ම ොබිමෙල් පොරිමභෝගිකයන් මවත සම්මේෂණය කළ හැක වන 

පරිදි අන්තර්ගතය upload කර මයදවුම් නිර් ොණය කරී ෙ ඔබෙ හැකයොව ලබොදී  සඳහො 

ම ොබිමෙල් විසින් සපයනු ලබන පහසුක ක.  

   

 



 

 ඈ)  “ඔබ”, “පරිශීල යො”, “අන්තර්ගතය සපයන්නො” මහෝ “කයදවුම් සංවර්ධ ” යන්මනන් 

ම   නිය යන් සහ මකොන්මේසිවලෙ යෙත්ව සහ ඊෙ අනුකූලව, ම ොබිමෙල් 

පරිමභෝගිකයන්ෙ අන්තර්ගතය සැපයී  සඳහො ලියොපදිංචි වී ෙ අමේක්ෂො කරන යම් 

තැනැත්මතකු අදහසේ මේ.  

 ඉ)  “කමොබිකෙල්” යන්මනන් ම ොබිමෙල් (ප්රයිවට්) ලිමිෙඩ් අදහසේ මේ.  

 ඊ)  “කයදවුම (App)” යන්මනන් ඩිජිෙල් උපොංගයක්  ත ක්රියොත් ක වන  ෘදුකොංග 

වැඩසෙහනක් වන මයදවු ක් මහෝ මයදවුම් වැඩසෙහනක් අදහසේ විය යුතුය.  

    ම   නිය යන් සහ  මකොන්මේසි යෙමත් අවශය විෙක ඒක වචන අර්ථමයන් හැඟමවන 

පද සඳහො බහු වචන අර්ථය ද බහු වචන අර්ථමයන් හැඟමවන පද සඳහො ඒක වචන අර්ථයද 

අදහසේ විය යුතු අතර පුරුෂ ලිංග පදවලින් සේී ලිංග සහ නපුංසක ලිංග පද ද අදහසේ විය 

යුතුය.  

2. ලියොපදංචිය 

2.1  ඔබ ම ොබිමෙල් මපර මගවුම් මහෝ පසු මගවුම් ජංග  දුරකථන සම්බන්ධතොවක් ලබො මගන 

තිබී  ලියොපදිංචිය සඳහො ූර්ව අවශයතොවයක .   

2.2  ඔබ විසින් Appmaker ලියොපදිංචි කරීමම් අයදුම්පත්රමේ සියලු  ක්මෂේත්රයන් සතය හො 

නිවැරදි මතොරතුරු ඇතුළත් කර සම්ූර්ණ කළ යුතුය. කසියම් අංශයක් සඳහො පිළිතුරු සපයො 

මනො ැති නම් ලියොපදිංචිය සඳහො වන ඔබමේ අයදුම්පත්රය ම ොබිමෙල් විසින් භොර මනොගත 

යුතුය.  

2.3  ඔබමේ ම ොබිමෙල් සම්බන්ධතොව ලියොපදිංචි කරන අවසේථොමේ දී ඒ සඳහො ලබො දී ඇති 

මතොරතුරු ස ඟ ඔබමේ න  සහ ජොතික හැඳුනුම්පත් අංකය සතයොපනය කරී ෙ 

ම ොබිමෙල් මවත හිමික ක් පැවතිය යුතු බවෙ ඔබ එකඟ මේ. සතයොපන ක්රියො පටිපොටිය 

සොර්ථක වුවමහොත් ඔබමේ මයදවුම් සඳහො ම ොබිමෙල් බිල්පත් සක්රීය කර ගැනී ෙ ඔබෙ 

හැකවනු ඇත. සතයොපන ක්රියොපටිපොටිය අසොර්ථක වුවමහොත් ඔබමේ මයදවුම් සඳහො 

ම ොබිමෙල් බිල්පත් උ පමයෝගී කරගැනී ෙ මනොහැක වනු ඇත.  

2.4  User name සහ Password ඇතුළත් කරී   ඟින් පරිශීලක ගිණු ක් (User Account) ඔබ 

විසින් නිර් ොණය කළ යුතුය. ම ොබිමෙල් පොරිමභෝගිකයන් මවත අමලවි කරන මයදවුම්  

(Apps) ම   ගිණු   ත නිර් ොණය කළ යුතුය. 

2.5  ඔබමේ Appmaker ලියොපදිංචි කරීමම් අයදුම්පත්රය පිළිගැනීමම් මහෝ ප්රතික්මෂේප කරීමම් 

පර  අභි තය ම ොබිමෙල් සතු මේ. තව ද, ඔබමේ  Appmaker ලියොපදිංචි කරීමම් 

අයදුම්පත්රය භොරගැනීම න් පසුව වුව ද, ම ොබිමෙල්  මවත ත  පර  අභි තය පරිදි ඕනෑ  

අවසේථොවක ම ොබිමෙල් පොරිමභෝගිකයන් මවත ඔබමේ  Apps සම්මේෂණය කරී  අවසන් 



 

කරී ෙ මහෝ අත්හිටුවී ෙ ම ොබිමෙල් මවත හිමික ක් පවතින බවෙ ඔබ එකඟව අවමබෝධ 

කරගත යුතුය.  

3. ගිවිසුම්  ොල පරිච්කේදය  

3.1  ඔබ “Register Button” එක clicks කළ දිනමේ සිෙ ම   ගිවිසු  ආරම්භ වන අතර ම හි 

පහත සඳහන් 9 වන වගන්තිය අනුව  ගිවිසු  අවසන් කරන්මන් නම් මිස, ම   ගිවිසු  

වලංගුව පැවතිය යුතුය.  

4. ඔබකේ අයිතිවොසි ම් සහ වගකීම්  

4.1  ලියොපදිංචිය සඳහො සපයො ඇති සියලු  මතොරතුරු සතය හො නිවැරදි බවෙ ඔබ සහතික විය යුතු 

අතර ම ොබිමෙල් විසින් කලින් කලෙ ඉල්ලො සිටින පරිදි ඔබ විසින් එකී මතොරතුරු සැපයිය 

යුතුය.  

4.2  ම ොබිමෙල් විසින් එකී මතොරතුරු එහි දත්ත ගබඩොමේ තබොගත යුතු බවෙ සහ ඔබ මවත කසිදු 

ූර්ව දැනුම්දී කන් මහෝ අනු ැතියකන් මතොරව නීතයොනුකූලව ඉල්ලො සිටින පරිදි එ  

මතොරතුරු ගබඩො කරී , භොවිතො කරී , විශේමල්ෂණය කරී  සහ එ  මතොරතුරු බලධොරීන් 

මවත පැවරී ෙ හැක බවෙ ද ඔබ එකඟ මේ.  

4.3  ඔබමේ PIN අංකය සහ User Account පිළිබඳ මතොරතුරු රහසිගතව තබො ගැනී  සහ ගිණු  

අඛණ්ඩව අධීක්ෂණය කරී  ඔබමේ වගකී ක. එමසේ වුව ද, ඔබමේ ම ොබිමෙල් සිම් කොඩ්පත 

සතයොපනය කර ඇත්නම් මහෝ සිම් කොඩ්පත අඩංගු ජංග  දුරකථනය අසේථොනගත වී , 

මසොරකම් කරී  මහෝ නැතිවී  යන කවර අවසේථොවක වුව ද ඔබමේ PIN අංකය සහ User 

Account භොවි තමයන් සිදු කරන සියලු  ගනුමදනු සඳහො ඔබ වගකව යුතුය.  

4.4  ඔබමේ Platform භොවිතමයන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සියලු  කොර්යයන් සහ ඔබමේ ගිණු  

යෙමත් සිදු මකමරන සියලු  ක්රියොකොරකම් (ඔබමේ ගිණු ෙ ප්රමේශය ඇති, මවනත් 

තැනැත්මතකු විසින් අන්තර්ගතය පළ කළ විෙක වුව ද,) සඳහො ඔබ වගකී  දැරිය යුතුය.  

4.5  ම ොබිමෙල් විසින් වගකී  දරනු ලබන්මන් ඔබමේ Apps සඳහො Platform/යොන්ත්රණයක් 

සැපයී  සහ ම ොබිමෙල් පොරිමභෝගිකයන් මවතින්  ොසික දොයක ගොසේතු එකතු කරී  

සම්බන්ධමයන් ප ණි. මකමසේ  වුව ද, Apps ප්රචොරය කරී ෙ ප ණක් සී ො මනොවී සියලු  

වගකීම්, මයෝගය තත්ත්වමයන් අන්තර්ගතය upload කරී , Apps සම්බන්ධ සියලු  ආරවුල් 

පැමිණිලි  ත ගැටුම් විසඳී  ඔබමේ වගකී ක.  

4.6  Interface මවත upload කර ඇති සියලු  අන්තර්ගතයන් සෑ  අවසේථොවක දී   සතය සහ 

නිවැරදි බවත් අවයොජ සහ විශේවොසදොයී බවත් අන්තර්ගතමේ ඇති ඕනෑ  මතොරතුරක් භොවිතො 

කරීම න් ම ොබිමෙල් පොරිමභෝගිකමයකුෙ පුේගලික හොනියක් සිදු මනොවන බවෙත් ඔබ එකඟ 

මේ. ම ොබිමෙල් විසින් කසිදු අවසේථොවක අන්තර්ගතමේ නිරවදයතොව, අඛණ්ඩතොව මහෝ 

ගුණොත් ක බව සහතික මනොකළ යුතුය. 



 

 

 

4.7  අන්තර්ගතය හො සම්බන්ධ ඕනෑ  විෂය නො , මේෙන්ට් බලපත්ර, කතෘ හිමික  සහ  ෘදුකොංග 

ඇතුළුව නමුත් ඊෙ ප ණක් සී ො මනොවී අන්තර්ගතයෙ සම්බන්ධ සියලු  බුේි ය  මේපළවල 

සහ මවනත් යම් අනුරූපී අයිතීන්වල එක  හිමිකරු ඔබ බවෙත් ගිවිසු  බලොත් කව පවත්නො 

කොල පරි ච්මේදය තුළ ඒ හො සම්බන්ධ ූර්ණ බලය සහ අිකොරය පවත්වොමගන යන බවෙත් 

එකඟව ප්රතිඥො දිය යුතුය. තව ද, අන්තර්ගතය  ඟින් කසිදු මතවන පොර්ශවයක බුේි ය 

මේපළ අයිතිවොසිකම් මහෝ සදොචොරොත් ක අයිතිවොසිකම් උල්ලංඝනය මනොකරන බවෙ ඔබ 

එකඟව ප්රතිඥො දිය යුතුය.  

4.8  මවනත් පුේ ගලමයකු මහෝ ආයතනයක් මලස මපනී සිටී  සඳහො ම   මසේවොව මහෝ 

ම ොබිමෙල් Platforms භොවිතො මනොකළ යුතුය.  

4.9  ම   නිය යන් සහ මකොන්මේසි ප්රකොර, අන්තර්ගතය සැපයී ෙ  ඔබෙ නීතයොනුකූල අයිතිය, 

නීතයොනුකූල අිකොරය සහ/මහෝ අවශය අනු ැතිය ඇති බවෙත්, එමසේ අන්තර්ගතය ලබො 

දීම න් ඔබව වළක්වන  නීති ය මහෝ මවනත් බොධොවන් මනො ැති බවෙත් සහතික විය යුතුය. 

4.10 ම   මසේවොමේ ක්රියොකොරීත්වය සඳහො ම ොබිෙල් විසින් පවරන ලද ඕනෑ  මකටි මක්තයක් 

සඳහො ඔබෙ අනනය අයිතියක් මනො ැත .  

4.11 අ)  ඔබ බුේි ය මේපළ අයිතිය ලබොමගන මනො ැති; 

  ආ) සොපරොධී වරදක් වශමයන් සැළකය හැක හැසිරී කන් ස න්විත වන මහෝ එවැනි 

හැසිරී ක් දිරිගන්වන මහෝ අමනකුත් තැනැත්තන්ෙ හිරිහැරයක් මහෝ අපහසුතොවක් 

ඇති කළහැක, රහසයතොව මහෝ මපෞේගලිකත්වය උල්ලංඝනය මකමරන, ජනවොර්ගික 

වවරය ඇති කරී  සඳහො ඉවහල් විය හැක,  මවනසේ මකොෙ සැළකී , අසභය, 

මේශපොලනික, අශේීල, අපහොසොත් ක මහෝ අනයොකොරයකන්  ශ්රී ලංකොමේ නීතියෙ 

පෙහැනි; 

  ඇ) පරිගණක වවරසේ, මරෝජන් වවරසේ, දූෂිත දත්ත මහෝ හොනිකර වියහැක මවනත් 

 ෘදුකොංග මහෝ දත්ත ඇතුළුව නමුත් ඊෙ ප ණක් සී ො මනොවී සේවභොවමයන්  හොනිකර 

විය හැක; 

  ඈ) ම ොබිමෙල් ස ඟ  ත ගැටු ක් ඇති විය හැක ම ොබිමෙල් හි යම් තරඟකරුමවකුෙ මහෝ 

යම් මතොරතුරකෙ/අන්තර්ගතයකෙ සම්බන්ධතොවක් ඇති; 

    කසිදු අයිත යක් ම   interface මවත upload  කරී  මහෝ යැවී  සිදු මනොකරන බවෙ 

ඔබ එකඟ විය යුතුය. 

 



 

 

 4.12  නීති විමරෝධී මහෝ නීතයොනුකූල මනොවන ගනුමදනුවක්  මහෝ ක්රියොකොරක ක් සඳහො ම   

මසේවොව භොවිතො මනොකළ යුතු අතර සෑ  අවසේථොවක දී   අදොළ සියලු  නීති වලෙ අනුකූල 

විය යුතුය. 

 4.13  ම ොබිමෙල් විසින් නිශේචිතව දක්වො ඇති පරිදි අන්තර්ගතය සඳහො අවශය සියලු  

නිර් ොණොත් ක සහ ආශ්රිත අයිත යන් සැපයිය යුතුය. කසිදු අවසේථොවක ම ොබිමෙල් විසින් 

යම් අන්තර්ගතයන් සඳහො අවශය මූලික මයදවුම් ලබො  මනොමේ. අන්තර්ගතය සම්බන්ධමයන් 

ම ොබිමෙල් විසින් කසිදු පොලනයක් සිදු මනොකරන අතර ම ොබිමෙල් යනු අන්තර්ගතය 

සම්මේෂණය කරන සහ ම  මහයවන හුදු  ොධයයක් ප ණි. ම ොබිමෙල් portals/platforms 

භොවිතො කරමින් සම්මේෂණය වන සියලු  අන්තර්ගතයන් සඳහ ඔබ ූර්ණ වගකී  දැරිය 

යුතුය.  

4.14  i) ඉහත 4.12 වගන්තිමේ සඳහන් කර ඇති යම් අන්තර්ගතයන් සම්මේෂණය කරී ,        

upload කරී , download කරී  සඳහො, ii) යම් හිරිහැරයක් මහෝ අනවශය පීඩොවක් ඇතිවිය 

හැක යම් සන්නිමේදනයක් සඳහො iii)අවිි ත් මහෝ අනමේක්ෂිත ප්රචොරණය මහෝ අනවශය 

ප්රවර්ධන අයිත යන් යැවී  මහෝ සැපයී  සඳහො iv)යම් තැනැත්මතකුෙ අයත් ම ොබිමෙල් 

ජොලයකෙ මහෝ පරිගණක පේධතියකෙ මහෝ ජංග  දුරකථනයකෙ යම් කවර  වූ 

ප්ර ොණයක හොනියක් මහෝ පොඩුවක් ඇති වන මහෝ ඇති විය හැක යම් ඉමලක්මරොනික ද්රවය 

දැනුවත්ව මහෝ මනොසැළකලි ත් මලස (වවරසේ, worms, Trojan වවරසේ, email bombs, 

cancel bots මහෝ ඒ හො ස ොන මවනත් විනොශකොරී පරිගණක ක්ර මල්ඛන ඇතුලුව ඊෙ 

ප ණක් සී ො මනොවී) සම්මේෂණය කරී  සඳහො v) වංචො කරී , අනුකරණය කරී , 

මසොරකම් කරීමම් අරමුණු සඳහො vi) ම ොබිමෙල් හි තරඟකරුමවකු ප්රවර්ධනය කරී  

සඳහො මහෝ ම ොබිමෙල් ස ඟ  ත ගැටු ක් ඇති කරමගන ඇති අයිත යක් සම්මේෂණය 

කරී  සඳහො මහෝ ම ොබිමෙල් හි සන්නො  ප්රතිරූපයෙ/කීර්තියෙ හොනියක් විය හැක 

අයිත යන් සම්මේෂණය කරී  සඳහො vii) යම් අනු ත නීති, මරගුලොසි (ශ්රී ලංකො විදුලි 

සංමේශන නියො න මකොමිෂන් සභොමේ මරගුලොසි ඇතුළත්ව) ගිවිසුම් මහෝ බදු, මසේවො 

සපයන්මනකුමේ යම් මකොන්මේසි මහෝ උල්ලංඝනය කරන ආකොරමේ මහෝ කොර්යන් මහෝ 

නීති විමරෝධී, විෂ ොචොර මහෝ අනිසි අරමුණු සඳහො viii) ඕනෑ  ජොලයක, උපකරණයක  මහෝ 

මසේවොවන් හි (ම ොබිමෙල් ඇතුලුව) පිළිගත හැක භොවිතයන් උල්ලංඝනය වන ආකොරමේ 

ක්රියො සඳහො මහෝ කවර  ආකොරයක ජොල අවහිරතො ඇති කරී ෙ මහේතු විය හැක 

ක්රියොකොරකම් සඳහො ix) නීති විමරෝධී මහෝ අනවසර ප්රමේශය, සූරො කෑ  , බොධො කරීම් මහෝ 

අධීක්ෂණය සඳහො  ම ොබිමෙල් platforms සහ ම ොබිමෙල් සම්බන්ධතො මසේවොවන් භොවිතො 

කරී ෙ මහෝ ම ොබිමෙල් platforms සහ ම ොබිමෙල් සම්බන්ධතො  මසේවොවන් භොවිතො කරී ෙ 

අවසර ලබො මනොදිය යුතුය . ම   වගන්තිමේ සඳහන් විිවිධොන වලෙ අනුකූල වී ෙ 

අමපොමහොසත් වන්මන් නම්, කසිදු දැනුම්දී කන් මතොරව, අන්තර්ගතය අත්හිටුවී ෙ මහෝ 

අවහිර කරී ෙ ම ොබිමෙල් මවත අයිතිය ඇත.  



 

 

 4.15 සෑ  අවසේථොවකදී   ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අන්තර්ගතය ඉහළ  ගුණොත් ක 

ප්රමිතීන්ෙ අනුකූල බවෙ සහතික විය යුතුය.  

 4.16 මසේවොවන් සඳහො සේමේච්ඡොමවන් දොයක වන ම ොබිමෙල් පොරිමභෝගිකයන්ෙ ප ණක් ඔබ 

විසින් අන්තර්ගතය සැපයිය යුතු අතර නීතයොනුකූලව මහෝ නීති විමරෝධී ආකොරමයන් 

ඔවුන්මේ කැ ැත්ත ඇතිව මහෝ මනො ැතිව මසේවො සඳහො දොයක වන මලස පොරිමභෝගිකයන් 

හසුරුවොීමම් කසිදු ක්රියොකොරක ක නිරත මනොවිය යුතුය. ම   වගන්තිය උල්ලංඝනය කර 

ඇති අවසේථොවක, එය තදබල උල්ලංඝනය කරී ක් වශමයන් සළකනු ලබන අතර එ ඟින් 

ගිවිසු  වහො  අවසන් කරී ෙ මහෝ අත්හිටුවී ෙ ම ොබිමෙල් මවත අවසේථොව සැලමසන අතර 

ම ොබිමෙල් විසින් නිශේචය කරන පරිදි සහ තක්මසේරු කරන ලද පරිදි සිදුකර ඇති වරද අනුව 

දඩ මුදලක් අය කරී ෙ ම ොබිමෙල් මවත අයිතිය ඇත. 

 4.17  මසේවොව සම්බන්ධමයන් වන පොරිමභෝගික පැමිණිලි සහ වි සුම් සම්බන්ධමයන් ක්රියො කරී  

සඳහො ම   interface මවත යම් ප්රධොනිමයකුමේ ඇ තුම් මතොරතුරු ඇතුළත් කළ යුතුය.  

 4.18 ම ොබිමෙල් හි ූර්ව ලිඛිත අනු ැතිය මනො ැතිව, ම   ගිවිසු  යෙමත් ඇති ඔබමේ වගකීම් 

මහෝ ඔබමේ User Account මවනත් යම් තැනැත්මතකුෙ පවරො මනොදිය යුතුය. එවැනි 

අනවසර පැවරී ක් මහේතුමවන් ඇතිවිය හැක යම් අලොභ මහෝ හොනි සඳහො ම ොබිමෙල් විසින් 

වගකී  දරනු මනොලැමේ.  

4.19 ම ොබිමෙල් හි කීර්තිනො යෙ හොනියක් වන මහෝ අදොළ මසේවොව සම්බන්ධමයන් යම් මතවන 

පොර්ශවයක් විසින් ම ොබිමෙල් මවත සිදුකරනු ලබන හිමිකම් පෑ ක් මහෝ ම ොබිමෙල්ෙ 

එමරහිව පවරනු ලබන නඩු කෙයුත්තක් ඇති කරන අන්දමම් කසිදු ක්රියොවක නිරත මනොවිය 

යුතුය. 

4.20 කවරොකොර  මහේතුව ක්  ත කසිදු අවසේථොවක ම ොබිමෙල් ග්රොහක මතොරතුරු රැසේකරී , වොර්තො 

කරී , මතොරතුරු පවත්වොමගන යො  සිදු මනොකළ යුතුය.  

4.21 ම ොබිමෙල් හි ලිඛිත අනු ැතිය මනො ැතිව, ම ොබිමෙල් හි මවළඳ ලකුණු, මවළඳ නො ,  මසේවො 

ලකුණු, කතෘ හිමික , මේෙන්ට් බලපත්ර, මවළඳ රහසේ, ඇසුරුම් නිර් ොණ මහෝ ලොංඡන ආදිය 

භොවිතො මනොකළ යුතුය   

4.22 Appmaker ගිණුමම් හිමිකරුමේ බැංකු මතොරතුරු සැපයී ෙ ඔබ එකඟ වන අතර, එක  

බැංකු ගිණු  සඳහො විවිධ නම් ලබො  මනොදිය යුතුය. Interface හි ඔබ විසින් සපයො ඇති සියලු  

බැංකු මතොරතුරු නිවැරදි බවෙත්, ම   ලියවිල්මල් සඳහන් කර ඇති බැංකු ගිණු ෙ ඔබමේ 

 ොසික ආදොය  බැර කරී ෙ, ම ොබිමෙල් මවත අවසර ඇති බවෙත් ඔබ එකඟ මේ. ඔබ විසින් 

සපයො ඇති බැංකු මතොරතුරු මවනසේ කළ හැක්මක් Appmaker ගිණුමම් හිමිකරුමේ අත්සන 

සහිත ලිපියක් ඉදිරිපත් කරීම න් ප ණි. වැරදි බැංකු මතොරතුරු  ත ඇතිවන යම් අලොභ මහෝ 

පොඩු සඳහො ම ොබිමෙල් විසින් වගකී  දරනු මනොලැමේ.  



 

4.23 දැන්වීම්, චක්රමල්ඛ, ප්රචොරක සහ විකොශනය කරන ලද දැන්වීම් ආදිය ඇතුළුව නමුත් ඊෙ 

ප ණක් සී ො මනොවී ඕනෑ   ොධයයක ත  විය දම න් මසේවොව/අන්තර්ගතය ප්රචලිත කරී  

ප්රවර්ධනය කරී  සහ අමලවි කරී  ඔබමේ වගකී ක. එමසේ වුවද, ම ොබිමෙල් හි ූර්ව ලිඛිත 

අවසරයකන්  මතොරව, මසේවොව ප්රචොරය කරීමම් දී මහෝ ප්රවර්ධනය කරීමම් දී ම ොබිමෙල් හි 

මවළඳ ලකුණු, මවළඳ නො , මසේවො ලකුණූ මහෝ ලොංඡන ආදිය  භොවිතො මනොකළ යුතුය.  

4.24 මසේවොව  සහ/මහෝ අන්තර්ගතය ප්රවර්ධනය කරීමම් දී හො ප්රචලිත කරීමම් දී ඔබ විසින් පහත 

සඳහන් කරුණු වලෙ අනුකූල විය යුතුය.  

 4.24.1 සියලු  ප්රචොරණ සහ ප්රවර්ධන අයිත යන් දැන්වීම්, චක්රමල්ඛ, ප්රචොරණ පණිවුඩ (මකටි 

පණිවුඩ ඇතුළුව) ඕඩිමයෝ ක්ලිේසේ, වීඩිමයෝ ක්ලිේසේ, විකොශනය කළ දැන්වීම් (සොමූහික 

ප්රචොරණ/ප්රවර්ධන අයිත යන් වශමයන් හඳුන්වනු ලබන) සහ සියලු  ප්රචොරණ/ප්රවර්ධන 

වයොපෘති සඳහො සදොචොර සම්පන්න ක්ර මේද භොවිතො කළ යුතුය. එ ගින් යම් 

තැනැත්මතකුමේ/ආයතනයක බුේි ය මේපළ ඇතුළු අමනකුත් අයිතිවොසිකම් 

උල්ලංඝනය මනොවිය යුතුය. පරිශීලකයන් මවත ප්රචොරය කරී ෙ මපර සියලු  ප්රවර්ධන 

අයිත යන් සඳහො ම ොබිමෙල් මවතින් ූර්ව අනු ැතිය ලබොගත යුතුය.  

 4.24.2 ඔබමේ මවළඳ ප්රචොරණ/ප්රවර්ධන අයිත යන් යැවිය යුත්මත් එවැනි ප්රචොරණ/ප්රවර්ධන 

අයිත යන් ලබො ගැනී  සඳහො පැහැදිලිව  කැ ැත්ත පළකර ඇති මහෝ එකී අයිත යන් 

ලබොගැනී ෙ තීරණය කර ඇති සහ අනොගතමේ දී එකී ප්රචොරණ/ප්රවර්ධන                    ද්රවය 

ලබොගැනී ෙ අවශය  මනොමේ නම්, එය අවලංගු කරී ෙ අයිතියක් ඇති බවෙ දැනුවත් මකොෙ 

ඇති පරිශීලකයන් සඳහො ප ණි. සෑ  අවසේථොවක දී   එවැනි ප්රචොරණ/ප්රවර්ධන අයිත යන් 

ලැබී  වළක්වොී ෙ ම ොබිමෙල් පොරිමභෝගිකයන්ෙ අවසේථොව සලසො දිය යුතුය. එවැනි 

ප්රචොරණ/ප්රවර්ධන අයිත යන් අනවශය බව දන්වො ඇති පොරිමභෝගිකයන්ෙ හැක 

ඉක් නින්  මහෝ එවැනි ඉල්ී ක් කරීම න් විනොඩි තිහකෙ මනොඅඩු කොලයක් තුළ (මහෝ 

යම් වනතික, නියො න, ර ජමේ ඉල්ීම් මහෝ නිය යන් සපුරොී  මහෝ අනුකූල වී  සඳහො 

අවශය නම් ඊෙ වඩො මකටි කොල සී ොවක් තුළ) එ  අයිත යන් යැවී  නැවැත්විය යුතුය. 

 4.24.3 ඔබමේ මවළඳ ප්රචොරණ/ප්රවර්ධන වයොපොර පැවැත්විය යුත්මත් ඒ සඳහො සහභොගී වී ෙ 

පැහැදිලිව   කැ ැත්ත පළකර ඇති ම ොබිමෙල් පොරිමභෝගිකයන්ෙ සහ අනොගතමේ දී එකී 

සහභොගී වීම් අවලංගු කර ගැනී ෙ අයිතියක් ඇති බවෙ දැනුවත් මකොෙ ඇති පරිශීලක යන් 

සඳහො ප ණි. සෑ  අවසේථොවක දී   එවැනි ප්රචොරණ/ප්රවර්ධන වයොපොර සඳහො සහභොගි මනොවී 

සිටී මම් විකල්ප අවසේථො ද ම ොබිමෙල් පොරිමභෝගිකයන් මවත ලබොදිය යුතුය. එවැනි 

ප්රචොරණ/ප්රවර්ධන වයොපොර වලෙ සහභොගී මනොවන බව දන්වො ඇති පොරිමභෝගිකයන් හැක 

ඉක් නින්  මහෝ එවැනි ඉල්ී ක් කරීම න් විනොඩි තිහකෙ මනොඅඩු කොලයක් තුළ (මහෝ 

යම් වනතික, නියො න රජමේ ඉල්ීම් මහෝ නිය යන් සපුරොී  මහෝ අනුකූල වී  සඳහො 

අවශය නම් ඊෙ වඩො මකටි කොල සී ොවක් තුළ) ඔවුන් ඒවොයින් ඉවත් කළ යුතුය.  



 

4.24.4 ඔබමේ ප්රචොරණ/ප්රවර්ධන අයිත යන් කසිදු ආකොරයකන් ම ොබිමෙල් අහඹු අංක වලෙ 

සහ/ මහෝ අංක පිළිමවලෙ මනොයැවිය යුතුය. (යම් අධයයන ක්ර යකෙ මහෝ අහඹු ක්ර යකෙ 

ඇතුළුව) 

4.24.5 ඔබමේ මවළඳ ප්රචොරණ/ප්රවර්ධන අයිත යන් හි සහ ප්රචොරණ/ප්රවර්ධන වයොපොර වල අසතය 

සහ/මහෝ මනො ඟ යවන සුලු මතොරතුරු ප්රචොරය මනොකළ යුතුය. (උදො-: අසීමිත SMS, 

මනොමිමල් SMS යැවීමම් App නිර් ොණය කළ හැක බවෙ) තව ද, වයොජ අයකරීම් පිළිබඳ 

මතොරතුරු ප්රචොරය කරීම න් වැළකය යුතුය.  

4.24.6 ඔබෙ “Mobitel” නො ය භොවිතො කළ හැක්මක් ම ොබිමෙල් පොරිමභෝගිකයන්ෙ මසේවොව 

ලබොගත හැක බව සඳහන් කරීමම් දී ප ණි. ප්රචොරණ/ප්රවර්ධන අයිත යන් සහ 

“Appmaker” මහෝ “ම ොබිමෙල්” නො ය  මහෝ මසේවො සම්බන්ධතොව ඇතුළත් සෑ  

ප්රචොරණ/ප්රවර්ධන වයොපොරයක්  ඉලක්කගත පරිශීලකයන් මවත ලබොදී ෙ මපර අනු ැතිය 

සඳහො appmakersupport@mobitel.lk මවත එවිය යුතුය. එකී ඊ මම්ල් ලිපිනයෙ එවො ඇති 

අයිත යන්ෙ අදොළ මතොරතුරුවල එකී ප්රචොරණ/ප්රවර්ධන අයිත යන් ප්රසිේධ කරී ෙ අදහසේ 

කරන සේථොනය සහ/මහෝ එකී ප්රචොරණ ප්රවර්ධන වයොපොර පවත්වන සේථොන සහ දිනය 

පිළිබඳව පැහැදිලි මතොරතුරු ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

4.24.7 2018.12.31 දින මුදල් සහ ජන ොධය අ ොතයවරයො විසින් ප්රකොශයෙ පත් කරන  ලද 2019 

අංක 01 දරන මුදල් (ජංග  මකටි පණිවුඩ මසේවො  ත බදු) මරගුලොසි සහ ඊෙ සම්බන්ධ යම් 

සංමශෝධන (එකී මරගුලොසි) ස ඟ කයවිය යුතු 2018 අංක 35 දරන මුදල් පනමත් 48 

වගන්තිය ප්රකොර ඔබ විසින් මබදො හරිනු ලබන යම් ප්රචොරණ/ප්රවර්ධන මකටි පණිවුඩ  ත 

අදොළ වන ඕනෑ  බදු මගවී ක් සම්බන්ධමයන් ඔබ තනිව  වගකී  දැරිය යුතුය. ම   

වගන්තිමේ සඳහන් විිවිධොන වලෙ අනුකූල වී ෙ අමපොමහොසත් වී  මහේතුමවන් යම් 

මතවන පොර්ශවයක් විසින් ම ොබිමෙල්  ත පනවනු ලබන සියලු පොඩු, ඉල්ීම්, වගකීම් 

සම්බන්ධමයන් ම ොබිමෙල් මවත හොනිූරණය කළ යුතුය.  

4.24.8 ම ොබිමෙල් හි  තය අනුව ඔබ 4.24 වගන්තිමේ සඳහන් නිය යන් සහ මකොන්මේසි වලෙ 

අනුකූල වී ෙ අමපොමහොසත් වන්මන් නම් ඔබෙ කසිදු වන්දියකන් මහෝ බැඳී කන්  මතොරව, 

ම ොබිමෙල් විසින් වහො  ම   ගිවිසු  අත්හිටුවී ෙ මහෝ අවලංගු කරී ෙ පියවර ගනු ඇත. 

 4.25 කසිදු අවසේථොනුගත තත්ත්වයක් යෙමත් ඔබ විසින් ම ොබිමෙල් සම්බන්ධතො මසේවොවන් හරහො 

spam මහෝ mass marketing, තනි මහෝ බහුවිධ අනවශය SMS ප්රවොහයන් මනොයැවිය යුතුය. 

ඔබ, එමසේ කරී ෙ අමපො මහොසත් වන්මන් නම් ම ොබිමෙල් විසින් ත  පර  අභි තය පරිදි, 

කසිදු වන්දියකන් මහෝ බැඳී කන් මතොරව, ම   ගිවිසු  අත්හිටුවී ෙ මහෝ අවලංගු කරී ෙ 

පියවර ගනු ඇත.  

 4.26 මසේවොව සම්බන්ධමයන් අදොළ වන මතොරතුරු සහ අයිත යන් සැපයී   ඟින් ම ොබිමෙල් 

අගය එකතු කළ මසේවොවන් අමලවිකරණය සහ ප්රවර්ධනය සඳහො ම ොබිමෙල් මවත ඔබමේ 

සහමයෝගය ලබොදිය යුතුය.  
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 4.27 ඔබමේ Apps සංවර්ධනය කරී  සඳහො මහෝ Apps වල සංරචකයන් මලස බලපත්ර රහිත යම් 

 ෘදුකොංග භොවිතො මනොකළ යුතුය. 

 4.28 ම   ගිවිසු   යෙමත් මසේවොවන් ඉටු කරීමම් දී අදොළ සියලු  නීති හො මරගුලොසි වලෙ අනුකූල 

විය යුතුය. 

 4.29 ම   ගිවිසු  යෙමත් ඔබ මේ බැඳීම් කසිවක් උල්ලංඝනය මනොකළ යුතුය. ඔබ ම   ගිවිසුමම් 

යම් නිය යන්, මකොන්මේසි, ප්රතිඥොභොර මහෝ කරුණු දැක්වීම් උල්ලංඝනය  කළ මහොත් ඔබෙ 

කසිදු වන්දියකන් මහෝ බැඳී කන් මතොරව, ඕනෑ  අවසේථොවක ම   ගිවිසු  අත්හිටු වී ෙ 

මහෝ අවසන් කරි ෙ ම ොබිමෙල් මවත අයිතිය ඇත.  

 4.30 ලියොපදිංචි කරන ලද (ම ොබිමෙල්) ජංග  දුරකථන අංකය හරහො ඕනෑ  අවසේථොවක  ඔබව 

සම්බන්ධ කරගත හැක විය යුතු අතර Appmaker ලියොපදිංචි කරී මම් අයදුම්පත්රය යෙමත් ලබො 

දී ඇති ඇ තුම් අංකය හරහො ඔබව සම්බන්ධ කරගත මනොහැක නම් මහෝ එකී ඇ තුම් සී ො 

කර ඇත්නම් (outgoing barred) මහෝ ඇ තු  සඳහො පිළිතුරු සැපයී ෙ ඔබ අමපොමහොසත් 

වන්මන් නම් මසේවොවන් (Apps) අවසන් කරී ෙ ම ොබිමෙල් මවත අයිතිය ඇත. 

5. කමොබිකෙල් හි අයිතිවොසි ම් සහ වගකීම් 

5.1  ම ොබිමෙල් විසින් ම   මසේවොව “පවතින පරිදි” සපයනු ලබන අතර යම් විමශේෂිත අරමුණක් 

සඳහො  මයෝගයතොව, ගුණොත් ක බව, මවළඳ හැකයොව, සුදුසු බව පිළිබඳ වගකී ක් 

ලබො  මනොමේ. තව ද, Mobitel interface, platforms මහෝ සම්බන්ධතො මසේවොවන් සෑ  

අවසේථොවක දී   ක්රියොත් ක තත්ත්වමේ පවතින බවෙ වගකී ක් ලබො මනොමදන අතර මසේවොව 

සම්බන්ධමයන් පැන නගින සියලු වගකීම් ප්රතික්මෂේප කරයි.  

5.2  මසේවොමේ යම් මදෝෂයක් මහෝ බිඳ වැටී ක්  ඟින් මහෝ ම ොබිමෙල් interface, platforms මහෝ 

සම්බන්ධතො මසේවොවන් හි මදෝෂ මහෝ බිඳවැටීම්  ඟින් පැන නගින සියලු  වගකීම් ම ොබිමෙල් 

බැහැර කරයි. ම   ගිවිසු  යෙමත් ම ොබිමෙල් හි වගකී  අදොළ මසේවොවන් සහ/මහෝ 

interface සො ොනය ම මහයුම් තත්ත්වය දක්වො නැවත සේථොපිත කරන මතක් ප ණක් සී ො 

විය යුතුය. යම් අලොභ හොනි ඇතිවීමම් හැකයොව පිළිබඳ ම ොබිමෙල් මවත උපමදසේ ලබො දී 

තිබුන ද නැත ද මකොන්ත්රොත්තුව ආශ්රිත ක්රියො ොර්ගයක් නිසො මහෝ උල්ලංඝනය කරී ක් මහෝ 

අනයොකොර මහේතුවක්  ත මහෝ ඔබ මහෝ යම් මතවන පොර්ශවයක් විසින් අත් විඳින ඍජු, වක්ර, 

ආනුශංගික, විමශේෂ දණ්ඩනීය, අවවොදොත් ක  සහ ආනුශංගික අලොභ ම න්  අහිමි වූ වයොපොර 

කෙයුතු, ඉතුරුම් මහෝ භොවිතයන් පිළිබඳ වගකීම්, ම ොබිමෙල් විසින් විමශේෂිතව   බැහැර 

කරයි.  

5.3  ම   විිවිධොනයෙ පෙහැනිව කු ක් සඳහන් වුව ද, 5.2 වගන්තිමේ සඳහන් කරුණු වලෙ 

යෙත්ව, ක්රියොමේ සේවරූපය මහෝ අයකර ගැනීමම් නයොය කවරක් වුවත්, ඕනෑ  අවසේථොවක 

හොනිූරණය ඇතුලුව ම   ගිවිසු  යෙමත් සියලු හිමිකම්පෑම් සහිතව ම ොබිමෙල් හි මුළු සහ 

සමුච්චිත වගකී , මදෝෂ සහිත මසේවොවන් සහ/මහෝ Appmaker interface                සො ොනය 

ම මහයුම් අවසේථොව දක්වො ප්රතිසේථොපනය කරී  මතක් ප ණක් සී ොවිය යුතුය. මදෝෂ සහිත 



 

මසේවොවන් සහ/මහෝ Appmaker interface  සො ොනය ම මහයුම් අවසේථොව දක්වො 

ප්රතිසේථොපනය කරී ෙ ම ොබිමෙල් මවත හැකයොව මනො ැති නම් ගිවිසු  වහො  අවසන් 

කරී ෙ ම ොබිමෙල් මවත අයිතිය පවතී.  

5.4  ඔබමේ අන්තර්ගතය භොවිතමයන් Apps නිර් ොණය කරී  සඳහො platform/යොන්ත්රණයක් 

සැපයී  ප ණක් ම ොබිමෙල් විසින් සිදු කරයි.  

5.5  මසේවො සැලසී  මවනුමවන්  ම ොබිමෙල් පොරිමභෝගිකයන් මවතින් අයකළ යුතු ගොසේතු නිශේචය 

කරීමම් අයිතිය ම ොබිමෙල් සතුවිය යුතුය. (End user price මහෝ EUP) තව ද, ඕනෑ  

අවසේථොවක එකී මිල ගණන් ඉහළ නැංවී  මහෝ අඩු කරීමම් පර  අභි තය ම ොබිමෙල් සතුවිය 

යුතුය.  

5.6  ම ොබිමෙල් හි පොරිමභෝගික දත්ත පොදකය (data base) ඔබ මවත share කරන මලස මහෝ 

මසේවොව ප්රචොරය කරන මලස මහෝ ප්රවර්ධනය කරන මලස ම ොබිමෙල් මවත නිය  කරී ෙ 

මනොහැකය. 

5.7  i) App සඳහො වන ඉල්ීම් ප්රතික්මෂේප කරී ෙ, අත්හිටුවි ෙ මහෝ  ඕනෑ  App එකක් අවලංගු 

කරී ෙ මහෝ කලින් කලෙ  ම ොබිමෙල් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන උපදමසේ මහෝ 

 ොර්මගෝපමේශ හො අනුකුල මනොවන ඕනෑ  App එකක් මවනසේ කරී ෙ/සංමශෝධනය කරී ෙ 

ii) යම් නීතියක් උල්ලංඝනය කර ඇති බව, මපෞේගලිකත්වයෙ හොනි කරී , පුේගලික දත්ත 

ආරක්ෂොව උල්ලංඝනය කරී , අව න් කරී , අපකීර්තිය, අසභය , අශේීල, අපහොසොත් ක, 

නීති විමරෝධී , අපහසුතොවෙ පත් කරී ෙ ඉඩ සැලසී , බුේි ය මේපළ අයිතිවොසිකම් මහෝ යම් 

තැනැත්මතකුමේ සදොචොරොත් ක අයිතීන් උල්ලංඝනය කර ඇති බවෙ ම ොබිමෙල් විශේවොස 

කරන ඕනෑ  අවසේථොවක ඕනෑ  App එකක් ප්රතික්මෂේප කරී ෙ iii) ම ොබිමෙල් විසින් 

අනු ත මනොකරන ලද යම් මවනත් දී නො/ප්රවර් ධන/ප්රචොරණ වයොපොර ප්රමයෝජනයෙ ගන්නො 

මලස බැලූ බැල් ෙ ම ොබිමෙල් පොරිමභෝගිකයන් මවතින් ඉල්ලො සිටින ඕනෑ  App එකක් 

ප්රතික්මෂේප කරී ෙ මහෝ අවලංගු කරී ෙ ම ොබිමෙල් මවත අයිතිය පවතී. 

 

 

 

 

5.8  Appmaker ලියොපදිංචි කරීමම් අයදුම්පත්රමේ ඔබ විසින් ලබො දී ඇති ඇ තුම් අංක හරහො ඔබව 

සම්බන්ධ කර ගත මනොහැක නම්, ඊ මම්ල් පණිවුඩයක් එවී   ඟින් ගිවිසු  අවසන් කරී  

පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කළ වහො   මසේවොව අවසන් කරීමම් අයිතිය ම ොබිමෙල් මවත පවතී. ඔබ 

විසින් මුහුණපොන තොක්ෂණික මහෝ විදුත් තැපැල් ගැෙලු සම්බන්ධමයන් ම ොබිමෙල් 

වගකයනු මනොලැමේ. සතයවශමයන්  ඊ මම්ල් පණිවුඩය ඔබ මවත ලැබී තිමේ ද නැේද යන්න 



 

මනොසලකො, අදොළ ඊ මම්ල් පණිවුඩය  ඔබ මවත යැවීම න් අනතුරුව එකී පණිවුඩය ඔබ මවත 

ලැබී ඇති බවෙ සළකනු ලැමේ.  

6. කගවීකම් නියමයන් 

6.1  ම   ගිවිසු  යෙමත් මබදො ගත යුතු ආදොය  වන්මන් මසේවොව සඳහො ම ොබිමෙල් 

පොරිමභෝගිකයන් මවතින් උපයොගනු ලබන ශුේධ ආදොය යි.  

6.2  එකතු කළ අගය  ත බදු සහ අමනකුත් සියලු  රජමේ බදු සහ අයකරීම් EUP මවතින් (End 

User Price) අඩු කරීම න් පසුව ශුේධ ආදොය  ගණනය මකමර්. එමසේ ගණනය කරනු ලබන 

ශුේධ ආදොය  පහත සඳහන් ආකොරයෙ content provider සහ ම ොබිමෙල් අතර  මබදොගත 

යුතුය.  

 

6.3  ඉහතින් දැක්මවන්මන් ම ොබිමෙල් විසින් පිරින නු ලබන වත් න් ආදොයම් ප්රතිශතය වන 

අතර content provider මවත දින තිහක (30) දැනුම් දී කන් අනතුරුව ආදොයම් ප්රතිශතය 

සංමශෝධනය කරී ෙ ම ොබිමෙල් මවත අයිතිය පැවතිය යුතුය. 

6.4  End User Price (EUP) නිශේචය මකොෙ ඇති අවසේථොවක, මසේවොවන් සම්බන්ධමයන් ඉහත 

සඳහන් ආදොයම් ප්රතිශතය අදොළ විය යුතු අතර, EUP නිශේචය කරීමම් අයිතිය සහ කලින් කලෙ 

එය මවනසේ කරීමම් අයිතිය ම ොබිමෙල් සතු මේ.  

6.5  අන්තර්ගතය සහ/මහෝ මසේවොවන් සම්බන්ධමයන් කතෘ හිමික , බලපත්ර ගොසේතු (ඇත්නම්) 

මගවී  ඔබමේ වගකී ක් වන අතර, ඔබමේ ආදොයම න් එකී මුදල් මගවිය යුතුය. ඉහත 6.2 

වගන්තිමේ සඳහන් කර ඇති ඔබමේ ආදොය ෙ ඔබ විසින් මගවිය යුතු සියලු   බදු සහ ගොසේතු 

ඇතුළත් විය යුතු අතර ම   ගිවිසු  ක්රියොත් ක කරීමම් දී ඔබ විසින් මගවිය යුතු සියලු  බදු 

සහ ගොසේතු ඔබමේ ආදොයම න් මගවිය යුතුය. 

 

6.6. ම   ගිවිසුමම් විමශේෂිතව   සඳහන් කර ඇත්නම් මහෝ කලින් ලිඛිතව අමනයොනය වශමයන් 

එකඟව ඇත්නම් මිස, මවනත් පිරිවැය, මගවීම් සහ වියදම් ම ොබිමෙල් විසින් දරනු මනොලැමේ. 

 

අදොයම් ප්රභවය 
කමොබිකෙල් හි 

ආදොයම් ප්රතිශතය 

App Developer සතු ආදොයම් 

ප්රතිශතය (සියලු බදු සහ 

අයකිරීම් ඇතුළත්ව) 

නියැදී  හැර අන්තර්ගතය 

උපමයෝගී කර ගැනී   ත 

ශුේධ ආදොය  

 
40% 

 
60% 



 

6.7  අදොළ වන්මන් නම්, රඳවො ගැනීමම් බදු ඔබමේ මගවීම් වලින් අඩු කළ යුතු අතර, එමසේ අඩු 

කළ දින සිෙ  ොසයක් ඇතුළත රඳවො ගැනීමම් බදු මගවො ඇති බව සනොථ කරී  සඳහො අදොළ 

රිසිට්පත ම ොබිමෙල් විසින් ඔබෙ ලබොමදනු ඇත. 

6.8   ොසය සඳහො බැර කළ යුතු ආදොය  රු.500/- කෙ මනොඅඩු නම්, ම ොබිමෙල් විසින් ඔබමේ 

 ොසික ආදොය , ලබො දී ඇති බැංකු ගිණු ෙ බැර කරනු ඇත. යම් අවසේථොවක එකී මුදල 

රු.500/- ෙ වඩො අඩු වන විමෙක ,  ොසික ආදොය  රු. 500/- ක් මහෝ ඊෙ වැඩි වටිනොක ක් වූ 

පසු ඊළඟ  ොසමේ එ  මුදල ඔමේ ගිණු ෙ බැර කරනු ඇත.  

6.9  ම ොබිමෙල් විසින් අන්තර්ගත සැපයුම්කරු මවත මගවී  සඳහො අවසොන පරිශීලකයන් මවතින් 

දොයක ගොසේතුවක් අයකරනු ලබයි. එකී මසේවොව මවනුමවන් ම ොබිමෙල් විසින් එක් එක් 

සැපයුම්කරු  සම්බන්ධමයන් කොල පරිච්මේදොනුකූලව ඉන්මවොයිසේ සකසනු ලබයි.  

6.10 ම ොබිමෙල් විසින් ඉහත සඳහන් කළ මසේවො ගොසේතු  ත මසසේ බදු, වැට් (එකතු කළ අගය  ත 

බදු) සහ/මහෝ අදොළ මවනත් විකුණුම් බදු අයකරනු ලබන අතර ම ොබිමෙල් විසින් අන්තර්ගත 

සැපයුම්කරු මවත ලබොමදන ඉන්මවොයිසියෙ ඒවො ඇතුළත් මේ. බදු නීති සහ මරගුලොසිවල 

සිදුවන මවනසේකම් අනුව අදොළ බදු සහ අනුපොත කලින් කලෙ මවනසේ විය හැකය.  

6.11 අන්තර්ගත සැපයුම්කරු විසින් අවසන් පරිශීලකයන් මවතින් අයකරන දොයක ගොසේතුවෙ වැට් 

වැනි විකුණුම් බදු ද ඇතුළත් විය යුතුය. 

6.12 යම් අවසන් පරිශීලකමයක් වැට් බදු සඳහො ලියොපදිංචි වී ඇති තැනැත්මතක් නම් සහ දොයක 

ගොසේතු සඳහො බදු ඉන්මවොසියක් ඉල්ලො සිටින්මන් නම්, වැට් නීතිමේ නිය  කර ඇති පරිදි, එකී 

අවසන් පරිශීලකයො මවත වලංගු බදු ඉන්මවොසියක් ලබො දිය යුතුය. 

7. හොනිපූරණය 

7.1   

▪ ඔබ විසින් ම   ගිවිසුමම් සඳහන් යම් නිය යන්, මකොන්මේසි , ප්රතිඥොභොර සහ/ මහෝ 

කරුණු දැක්වීම් උල්ලංඝනය කරී   ත,  

 

▪ Platform භොවිතො කරී  ඇතුලුව ඊෙ ප ණක් සී ො මනොවී තොක්ෂණික දුෂේකරතො  ත පැන 

නඟින යම් ගැෙලු (පරිගණක වවරසේ සම්මේෂණය කරී  සහ මසේවො බොධො කරීම් ඇතුලුව 

නමුත් ඊෙ ප ණක් සී ො මනොවී) මසේවො මිලදී ගැනී  සඳහො භොවිතො කළ වංචනික මගවීම් 

ක්ර  භොවිතමයන් මහෝ මසේවො නිය යන් උල්ලංඝනය කරී   ත; 

 

 

▪ ඔබමේ සංවර්ධක අන්තර්ගතය මහෝ යම් දත්ත,  ෘදුකොංග, ඔබමේ ප්රමේශය 

සම්බන්ධමයන් ඔබ භොවිතො කරන මසේවොවන් මහෝ අමනකුත් අයිත යන් මහෝ Platform 

භොවිතය ඇතුලුව ඊෙ ප ණක් සී ො මනොවී යම් මතවන පොර්ශවයක කතෘ හිමික , මේෙන්ට් 



 

බලපත්ර, මවළඳ රහසේ, මවළඳ ලකුණ මහෝ අමනකුත් වනතික අයිතිවොසිකම් ඇතුලුව යම් 

නීති මහෝ මරගුලොසි එකී දත්ත,  ෘදුකොංග, මසේවොවන් මහෝ අමනකුත් අයිත යන් මහෝ ඉන් 

මකොෙසක් උල්ලංඝනය මකමරන, අයථො පරිදි පරිහරණය මකමරන මහෝ අනයොකොරමයන් 

උල්ලංඝනය වන යම් හිමිකම් පෑ ක්  ත මහෝ ඒ සම්බන්ධමයන් පැන නගින යම් ඉල්ීම්, 

හොනි, වගකීම්, නඩු තීන්දු, පොඩු සහ වියදම් (නීතිඥ ගොසේතු ඇතුළත්ව) සම්බන්ධමයන් 

ම ොබිමෙල්, එහි මසේවකයන්, සැපයුම්කරුවන්, බලපත්රලොභීන්, නිමයෝජිතයන් සහ මසේවො 

සපයන්නන් (සහ එහි හො ඔවුන්මේ අනුප්රොේතිකයන්, නිලධොරීන්, අධයක්ෂවරු සහ 

මසේවොමයෝජකයන්) මවත හොනිූරණය කළ යුතු අතර ඔවුන් එකී වගකීම් වලින් නිදහසේව 

තැබිය යුතුය. 

 

7.2  Interface  ත upload කරනු ලබන යම් අන්තර්ගතයක්  ඟින් යම් මතවන පොර්ශවයක 

බුේි ය මේපළ අයිතිවොසිකම් උල්ලංඝනය මනොවන බවෙ ඔබ සහතික විය යුතුය. යම් 

අන්තර්ගතයක් භොවිතො කරී /සන්තකමේ තබො ගැනී  මහෝ එකී අන්තර්ගතය සම්මේෂණය 

කරී   ඟින් යම් මතවන පොර්ශවයක බුේි ය මේපළ අයිතිවොසිකම් උල්ලංඝනය  වන බවෙ 

වූ හිමිකම්පෑ ක් මහෝ මචෝදනොවක්  ත පදනම් වූ නඩුකරයක් සම්බන්ධමයන් එකී මතවන 

පොර්ශවය විසින් ම ොබිමෙල් එමරහිව ඉදිරිපත් කරනු ලබන යම් ඉල්ීම්, නඩු කෙයුතු, 

මචෝදනො සම්බන්ධමයන් ඉල්ලූ විමෙක හොනිපුරණය කරී ෙත් එකී වගකීම් වලින් ම ොබිමෙල් 

නිදහසේව තැබී ෙත් ඔබ එකඟ මේ. ප්රදොනය කරනු ලබන අවසන් නඩු තීන්දුමේ මකොෙසක් 

වශමයන් මහෝ එකඟ වන සම්මුතිමේ මකොෙසක් වශමයන් බුේි ය මේපළ අයිතිවොසිකම් 

උල්ලංඝනය කරී   ත මතවන පොර්ශවය මවත මගවිය යුතු බවෙ අිකරණය විසින් නිය  

කරන මුදල සහ සියලු ආශ්රිත පිරිවැය, වියදම් ම න්  ම ොබිමෙල් විසින් දරනු ලබන අමනකුත් 

සියලු  ආශ්රිත පිරිවැය සහ වියදම් සම්බන්ධමයන් ම ොබිමෙල් මවත හොනිූරණය කළ යුතුය. 

 7.3  ම   ගිවිසු  අවසන් වීම න් මහෝ කල් ඉකුත් වීම න් අනතුරුව ද, ම   7 වගන්තිය 

තවදුරෙත් බලපැවැත්විය යුතුය.       

 

 

 

 

 

8. රහසයභොවය 

 

8.1  ම   ගිවිසුමම් විෂය පථය වන ම   ගිවිසු  ක්රියොත් ක කරී  සම්බන්ධ මතොරතුරු, ම   

ගිවිසුමම් නිය යන් සහ තොක්ෂණික මහෝ වයොපොරික සේභොවමේ අමනකුත් සියලු  මතොරතුරු 



 

මහෝ අමනක් පොර්ශවමේ කවරොකොර  වූ වයොපොරික කෙයුතු සම්බන්ධ මතොරතුරු එහි 

අධයක්ෂවරු, මසේවකයින්, නිමයෝජිතයන් සහ වෘත්තීය උපමේශකයන් ආදිය කවරොකොර  

මහේතුවක්  ත යම් තැනැත්මතකුෙ මහළිදරේ මනොකරන බවෙත් රහසිගතව තබො ගැනී  සඳහො 

හැක සෑ  ප්රයත්නයක්  දරන බවෙත් එක් එක් පොර්ශවය විසින් අමනක් පොර්ශවය මවත 

සහතික මේ.  

 

8.2  ම   වගන්තිමේ සඳහන් කර ඇති බැඳීම් වලෙ අනුකූල වී ෙ යම් කවර මහෝ පොර්ශවයක් 

අස ත් වන්මන් නම් එකී පොර්ශවයෙ එමරහිව වහො  ඉන්ජන්ක්ෂන් තහන ක් පැනවී ෙ 

අමනක් පොර්ශවයෙ හිමික ක් පවතින අතර එකී පොර්ශවයෙ ගත හැක අමනකුත් සියලු  

වනතික පිළියම් ම න්  ඊෙ ස ොන මවනත් පිළියම් මයදී ෙ ද හිමික ක් පවතී. 

 

8.3  ම   ගිවිසු  අවසන්ව තිබුන ද ම හි 8 වගන්තිය තවදුරෙත් බලොත් කව පැවතිය යුතුය. 

 

9. ගිවිසුම අවසන් කිරීම 

 

9.1  ම   ගිවිසු  යෙමත් ඔබමේ යම් වගකීම් උල්ලංඝනය කර ඇත්නම් මහෝ ම ොබිමෙල් හි 

කීර්තිනො යෙ හොනිකර මලස ක්රියොකර ඇත්නම් මහෝ මසේවොව අයථො මලස පරිහරණය කර 

ඇත්නම්, කවරොකොර  මහේතු දැක්වී කන් මතොරව , ඔබ මවත දැනුම්දී ක් සිදු මනොමකොෙ 

ඕනෑ  අවසේථොවක වහො  ම   ගිවිසු  අවසන් කරී ෙ මහෝ අත්හිටුවී ෙ ම ොබිමෙල් මවත 

අයිතිය ඇත.  

 

9.2  ඕනෑ  අවසේථොවක ඔබෙ කසිදු මහේතු දැක්වී කන් මතොරව ම   ගිවිසු  අවසන් කරී ෙ මහෝ 

අත්හි ටුවී ෙ ම ොබිමෙල් මවත අයිතිය පවතී. 

 

9.3  ඔබ ම   ගිවිසු  අවසන් කරී ෙ අමේක්ෂො කරන්මන් නම්, සියලු   අදොළ මතොරතුරු සහිතව 

ම ොබිමෙල් මවත දින තිහකෙ (30) මපර දැනුම් දී  සිදු කළ යුතුය. 

 

9.4  ගිවිසු  අවසන් කරීම න් අනතුරුව, ඔබමේ User Account භොවිතය සහ අන්තර්ගතය 

(content) upload කරී  වහො  නැවැත්විය යුතුය.  

 

9.5  පොර්ශවකරුවන් අමනයොනය වශමයන් ලිඛිතව එකඟ වන්මන් නම් මිස ගිවිසු  අවසන් කරන 

දිනෙ පොර්ශවකරුවන්මේ උපචිත අයිතිවොසිකම් සහ වගකීම් වලෙ ම   ගිවිසු  අවසන් කරී  

 ඟින් අගතියක් මනොවිය යුතුය.  

9.6  content provider සම්බන්ධමයන් ම ොබිමෙල් හි අයිතිවොසිකම්, වගකීම්, හොනිූරණ බැඳීම් 

ම   ගිවිසුමම් සහ 5.1, 5.2, 5.3, 7, 8, 9.4, 9.5, 9.6, 10.4, 10.6, 10.9 වගන්ති වල 

සේවභොවමයන්  අමනකුත් වගන්තිවල ඇති බැඳීම් ම   ගිවිසු  අවසන් වීම න් අනතුරුව 

බලොත් කව පවත්වොමගන යො යුතු අතර බලත් කව පැවතිය යුතුය.  

   



 

10. කපොදු 

10.1 නිකයෝජිතොයතනය - ම   ගිවිසු   ඟින් බේධ වයොපොරයක්, හවුල් වයොපොරයක් මහෝ 

කවරොකොර  වූ විි ත් වයොපොරික ආයතනයක් සංසේථොපිත කරී ෙ, ඇති කරී ෙ, බලොත් ක 

කරී ෙ මහෝ අනයොකොරයකන් පිළිගැනී ක් ඇති කරී ෙ අමේක්ෂො මනොකරයි. ම   ගිවිසු  

යෙමත් යම් රහසය මතොරතුරු හුව ොරු කර ගැනී ක්  ඟින් පොර්ශවකරුවන් අතර පැවතිය 

හැක යම් වැඩිදුර ගිවිසු ක් මහෝ යම් මකොන්ත්රොත්තුවකෙ සංමශෝධන ඉදිරිපත් කරී ක් 

ස න්විත වන බවෙ මහෝ යම් මපොමරොන්දුවක් මහෝ පිළිගැනී ක් ස න්විත වන බවෙ 

මනොසැලකය යුතුය. සෑ  පොර්ශවයක්  සේවොධීන  මකොන්ත්රොත්කරුවකු වශමයන් ක්රියො කළ යුතු 

අතර කවරොකොර  වූ මවනත් අරමුණක් සඳහො අමනක් පොර්ශවමේ නිමයෝජිතමයකු මලස ක්රියො 

මනොකළ යුතුය. තව ද, ම   ගිවිසු   ඟින් විිවිධොන සලසො ඇති ආකොරයෙ හැර එක් 

පොර්ශවයක් විසින් අමනක් පොර්ශවය බැඳී කෙ යෙත් කරී  සිදු මනොකළ යුතුය.  

10.2 සමසේථ ගිවිසුම - ම   ගිවිසු  සහ ම ොබිමෙල් විසින් කලින් කලෙ සිදු කරන ලද යම් 

සංමශෝධන  ඟින් ම   ස සේථ ගිවිසු  ස න්විත විය යුතු අතර ම   ගිවිසුමම් විෂය 

කොරණය සම්බන්ධමයන් පොර්ශවකරුවන් අතර පැවති වොචික මහෝ ලිඛිත ූර්ව සන්නිමේදන, 

සොකච්ඡො, ගිවිසුම් සහ එකඟතො අවලංගු විය යුතුය.  

10.3 අවිකරෝධය බලය -  මේව ක්රියො, සිවිල් අක්රමිකතො, යුේධ මහෝ හමුදො ම මහයුම්, ජොතික මහෝ 

ප්රොමේශීය හදිසි අවසේථො, රජමේ ක්රියො මහෝ මනොසළකො හැරීම්,  හො ොර්ග අිකොරිය, ගිනි 

ගැනීම්, ගංවතුර, අකුණු සැර, පිපිරීම්, ගිලො බැසීම්, බරපතළ අයහපත් කොලගුණය, මවනත් යම් 

පොර්ශවයක් ස ඟ එකී පොර්ශවමේ මසේවකයන් සම්බන්ධ ඕනෑ  ආකොරයක කොර්මික 

ආරවුලක්, එ ඟින් බලපෑ ෙ ලක් වූ පොර්ශවය වගකව යුතු මනොවන පුේගලයන්මේ මහෝ 

ආයතනවල ක්රියො  මහෝ මනොසලකො හැරීම් මහෝ ඒ හො ස ොන මවනත් මහේතූ මහෝ එ  

පොර්ශවමේ සොධොරණ පොලනමයන් පරිබොහිර මහේතු හො නියමිත කොර්යක්ෂ තොව  ත 

ක්රියොකරී   ඟින් සිදු විය හැක අනමේක්ෂිත ක්රියො  ත සිදුවිය හැක ගිවිසු  උල්ලංඝනය කරී  

සම්බන්ධමයන් ම   ගිවිසුමම් කසිදු පොර්ශවයක් වගක  මනොදැරිය යුතුය.  

  අවි මරෝධය බලය  ඟින් පීඩොවෙ පත්වූ පොර්ශවය, ත  වගකීම් ඉටු කරී ෙ මනොහැකවීමම් 

ප්ර ොණය  සහ කොලසී ොව පිළිබඳව අමනක් පොර්ශවය මවත වහො  දැනුම් දිය යුතුය.  

 

 

10.4 අදොළ නීතිය සහ අධි රණ බලය - ශ්රී ලංකොමේ බලොත් ක නීති රීති අනුව ම   ගිවිසු  

පොලනය විය යුතු අතර එපරිදි අර්ථකථනය කළ යුතුය.  ම   ගිවිසු  ය ෙමත් පැන නගින යම් 

හිමිකම්පෑ ක්  මහෝ ගැෙලුවක් සම්බන්ධමයන් එක් එක් පොර්ශවය මවත ශ්රී ලංකොමේ 

අිකරණයන් හි අ නනය අිකරණ බලය හිමිමේ.  



 

  ම   ගිවිසු   මහෝ එහි යම් විිවිධොනයක් සම්බන්ධමයන් පොර්ශවකරුවන් අතර පැන නගින 

කවරොකොර  වූ ගැෙලුවක් මහෝ ආරවුලක්, ත  උපරි  ප්රයත්න දරො සො කොමීව විසඳො ගැනී ෙ 

උත්සොහ දැරිය යුතුය. එකී ආරවුල මහෝ ගැෙලුව ඇතිවීම න් දින තිහක් (30) ඇතුළත ම හි 

සඳහන් පොර්ශවකරුවන් එකී ගැෙලුව මහෝ ආරවුල සො කොමීව විසඳො ගැනී ෙ අමපොමහොසත් 

වන්මන් නම් ශ්රී ලංකොමේ මකොළඹ, නිසි අිකරණ බලය හිමි අිකරණයක් මවත  එකී ආරවුල 

ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

10.5 අත්හැරීම් කනොමැති බව -  ම   ගිවිසුමම් යම් විිවිධොනයක්  යෙමත් ම ොබිමෙල් හි 

අයිතිවොසිකම් ක්රියොත් ක කරී  මහෝ බලොත් ක කරීම න් වැළකී සිටී ෙ තීරණය කරී  මහෝ 

එහි අයිතිවොසිකම් ක්රියොත් ක කරී ෙ මහෝ බලොත් ක කරී ෙ අමපොමහොසත් වී   ඟින් එය 

අත්හැරී ක් මලස මහෝ ම   ගිවිසුමම් මවනත් යම් විිවිධොනයක් බලොත් ක කරී  සඳහො 

ම ොබිමෙල් සතු අයිතිවොසිකම් අත්හැරී ක් වශමයන් ස න්විත මනොවිය යුතු අතර ම ොබිමෙල් 

විසින් ම   ගිවිසුමම් යම් විිවිධොනයක් මහෝ නිය යක් උල්ලංඝනය කරී  අත්හැරී   ඟින් 

ම   ගිවිසු මම් මවනත් යම් විිවිධොනයක් මහෝ නිය යක් උල්ලංඝනය කරී  අත්හැරී ක් 

වශමයන් මනොසැලකය යුතුය. 

10.6 හිලව් කිරීම - ම   ගිවිසු  යෙමත් මහෝ අනයොකොරමයන් පැන නගින මවනත් යම් 

අයිතිවොසිකම් වලෙ අගතියකන් මතොරව, ම   ගිවිසු  මහෝ පොර්ශවකරුවන් අතර එකඟ වූ 

මවනත් යම් ගිවිසු ක් යෙමත් අන්තර්ගත සැපයුම්කරු විසින් ම ොබිමෙල් මවත මගවිය යුතු 

ඕනෑ  මුදලක් සඳහො ම ොබිමෙල් විසින් අන්තර්ගතය සැපයුම්කරු මවත මගවිය යුතු යම් 

මවනත් මුදලක්  හිලේ කර ගැනී ෙ මහෝ රඳවො තබො ගැනී ෙ ම ොබිමෙල් මවත හිමික ක් 

පවතී. 

10.7 විකේදනය - 

  අ) ගිවිසුමම් යම් විිවිධොනයක් (මහෝ යම් විිවිධොනයක මකොෙසක්) වලංගු මනොවන බව, 

නීති විමරෝධී බව මහෝ බලොත් ක කළ මනොහැක බව යම් අිකරණයක් විසින් මහෝ නිසි 

බලය ඇති අිකොරියක් විසින් ප්රකොශ කර සිටින්මන් නම් එකී විිවිධොනය මහෝ 

විිවිධොනමේ එකී මකොෙස අවශය ප්ර ොණය දක්වො ඉවත් කර ඇති බවෙ සැළකය යුතු 

අතර, ගිවිසුමම් අමනකුත් විිවිධොනවල වලංගු බව ෙ මහෝ බලොත් ක කළ හැක බවෙ 

එ ඟින් බලපෑ ක් ඇති මනොවිය යුතුය.  

 

 

  ආ) ගිවිසුමම් යම් වලංගු මනොවන, බලොත් ක කළ මනොහැක මහෝ නීති විමරෝ ධී 

විිවිධොනයක්, වලංගු බලොත් ක කළ හැක සහ නීතයොනුකූල වන්මන් නම්, එහි යම් 

මකොෙසක් ඉවත් කර තිබුන ද,   එය නීතයොනුකූල, වලංගු සහ බලොත් ක කරී  සඳහො 

අවශය අව  මවනසේ කරීම් සහිතව එකී විිවිධොනය අදොල කර ගත යුතුය.  



 

10.8 ඕනෑ  අවසේථොවක කසිදු මහේතු දැක්වී කන් මතොරව ම ොබිමෙල් මවත ත  පර  අභි තය 

පරිදි ම   නිය යන් සහ මකොන්මේසි සංමශෝධනය කරී ෙ හැක අතර කලින් කලෙ 

ම ොබිමෙල් විසින් කරනු ලබන එකී සංමශෝධනයන්ෙ බැඳී සිටී ෙ ඔබ එකඟ මේ. ශ්රී ලංකො 

විදුලි සංමේශන නියො න මකොමිෂන් සභොව ඇතුලුව නමුත් ඊෙ ප ණක් සී ො මනොවී , රජය 

මහෝ මවනත් නියො න අිකොරියක් විසින් නිකුත් කරනු ලබන මරගුලොසි මහෝ නිමයෝග  ත 

පදනම්ව නිය යන් සහ මකොන්මේසි මවනසේ විය හැකය. යොවත්කොීන මතොරතුරු සහ 

සංමශෝධන පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටී  සඳහො Appmaker මවේ අඩවිමේ (www.appmaker.lk) 

(මවේ අඩවිය) upload කරනු ලබන නවත  නිය යන් සහ මකොන්මේසි  කලින් කලෙ 

ස ොමලෝචනය කරී  ඔබමේ වගකී ක. ඔබ නිතිපතො මවේ අඩවිමේ පළවන නිය යන් සහ 

මකොන්මේසි නැවත කයවී ෙ එකඟ විය යුතුය. එවැනි සංමශෝිත නිය යන් සහ මකොන්මේසි 

පළ කළ දිනෙ පසුව ඔබ මසේවොව අඛණ්ඩව භොවිතො කරීමම් දී එකී සංමශෝධන පිළිබඳව ඔබ 

දැනුවත් බවෙ සහ ඔබ විසින් එකී සංමශෝධන පිළිමගන ඇති බවෙ සැළකය යුතුය. එකී 

මවනසේකම්/සංමශෝධන පිළිබඳව නිශේචිත දැන්වී  ලබො දීමම් අයිතිය ඔබ ම යින් අත්හරිනු 

ලබයි. ඔබ විසින් එකී මවනසේකම් මනොපිළිගන්මන් නම්, මසේවොවන් භොවිතො මනොකළ යුතුය. 

10.9 නි කව්දන - Appmaker ලියොපදිංචි අයදුම්පත්රමේ සඳහන් කර ඇති ඔබමේ ඊ මම්ල් ලිපිනයෙ 

කලින් කලෙ දැන්වීම් එවී ෙ (බැඳීම් ය ෙමත් සඳහන්ව නැතත්) ම ොබිමෙල් මවත අයිතිය 

පවතී. එවැනි සියලු නිමේදන (ගිවිසු  අවසන් කරීමම් නිමේදන ද ඇතුළත්ව) සම්බන්ධමයන් 

ඔබ මවත බැඳී ක් ඇති අතර ඔබෙ සතය වශමයන්  එකී ඊ මම්ල් පණිවුඩය ලැබී තිබුන ද 

නැත ද යන්න මනොසළකො ම ොබිමෙල් විසින් එකී ඊ  මම්ල් පණිවුඩය යැවීම න් අනතුරුව ඔබ 

මවත එය ලැබී ඇති බවෙ සැළකය යුතුය. ම ොබිමෙල් විසින් යවනු ලබන එවැනි සියලු  ඊ 

මම්ල් පණිවුඩ කඩදොසි  ඟින් යවනු ලබන නිමේදන මලස  වලංගු බවෙ පිළිගත යුතුය. ම   

ගිවිසු  යෙමත් ඔබ විසින් එවනු ලබන සියලු  නිමේදන (ගිවිසු  අවසන් කරීමම් නිමේදන ද 

ඇතුළත්ව) පහත සඳහන් කර ඇති ආකොරයෙ ප ණක් එවිය යුතුය. ම හි පහත නිශේචිතව 

දක්වො ඇති ආකොරයෙ හැර මවනත් ඕනෑ  ආකොරයකන් ම ොබිමෙල් මවත එවනු ලබන 

දැන්වීම් මනොසලකො හරිනු ලැමේ. 

  ඔබ විසින් නිමේදන එවීමම් දී අන්තර්ගතය සපයන්නොමේ බලයලත් නිලධොරියොමේ අත්සන 

සහතිව (අන්තර්ගතය සපයන්නො ස ොග ක්  මහෝ තනි පුේගල වයොපොරයක් නම් එහි ලිපි 

ශිර්ෂය සහිතව ) ලිඛිතව (ගිවිසු  අවසන් කරීමම් නිමේදන ද ඇතුලුව) ම ොබිමෙල් හි විධොයක 

නිලධොරියො මවත එවිය යුතුය. 

 

  ලිපිය සතය වශමයන්   ම ොබිමෙල් මවත ලැබීම න් අනතුරුව ප ණක් ම ොබිමෙල් විසින් 

එකී ලිපිය ලද බවෙ සළකුණු ලැමේ. 10.9 වගන්තිමේ කොර්ය සඳහො “බලයලත් නිලධොරියො” 

යන්මනන් පහත සඳහන් තැනැත්තන් අදහසේ මකමර්.  

• අන්තර්ගතය සපයන්නො ස ොග ක් නම් - එවැනි නිමේදන යැවී  සඳහො ස ොග  විසින් 

බලය පවරො ඇති අධයක්ෂවරමයකු  

http://www.appmaker.lk/


 

 

• අන්තර්ගතය සපයන්නො තනි පුේගල වයොපොරයක් නම් - වයොපොරමේ හිමිකරු 

සහ 

 

• අන්තර්ගතය සපයන්නො හවුල් වයොපොරයක් නම් - එවැනි නිමේදන යැවී  සඳහො 

බලයලත් හවුල්කරු  

මීෙ පෙහැනිව කු ක් සඳහන් වුව ද, අන්තර්ගතය සපයන්නොමේ නිමේදනමේ සතයතොව මහෝ 

එයෙ අත්සන් තබො ඇති තැනැත්තන්මේ අිකොරය සතයොපනය කරී ෙ ම ොබිමෙල් මවත 

අවශයතොවක් මනො ැත.  

 

 


