සිංහලයා චැට් ගාහක පතිපත්තිය

සිංහලයා චැට් ගාහක පතිපත්තිය
හැඳින්වීම

සිංහලයා චැට් යනු, සිංහලයා වර්ල්ඩ්වයිඩ් මාධ්ය ජාලෙය්
කළමනාකාරීත්වය යටෙත් පාලනය ෙවමින් අවස්ථානුකූලව
අරමුදල් , තාක්ෂණික සහය සහ පවර්ධන සහය ලබන සිංහලයා
පුවත් ඒජන්සිය සහ සිංහලයා වර්ල්ඩ්වයිඩ් හී අනුබද්ධ ඒකකයකි.

ස්වභාවය

(අ)නීති සහ ෙරගුලාසි

සිංහලයා චැට් යනු ලාභ ඉපයීෙම් පරමාර්ථයකින් ෙතොරව හුෙදක්
ගාහක රසවින්දනය උෙදසා ෙනොමිලෙය් ලබාෙදන චැට් ෙසේවයක්
වන අතර, ගාහකයින් ෙම් සඳහා සෘජුව ෙහෝ වකව කිසිදු ෙගවීමක්
සිදු ෙනොකරයි.

1. චැට් කාමරය තුල ඔබට ලබාදී ඇති නිදහස අයුතු ෙලස

පාවිච්චි කල ෙනොහැක.
2. ෙපොදු ෙහෝ ෙපෞද්ගලික චැට් කාමර තුල දී තාක්ෂණික

අපචාර ෙහෝ අසභ්ය වචන භාවිතය තහනම් ෙව්.
3. අසභ්ය ෙහෝ කාමුක වචන ෙහෝ අදාල ෙයොමු ෙපොදු හා

ෙපෞද්ගලික චැට් කාමර තුල පලකිරීම සපුරා තහනම් වන
අතර, එෙසේ කිරීමකදී ශී ලංකා පජාතන්තික සමාජවාදී
ජනරජෙය් පවතින නීති පකාරව කටයුතු කරමින් අදාල
ආයතන සමග ගනුෙදනු කිරීමටත් සාක්ෂි සියල්ල එම
ආයතන වලට ෙයොමු කිරීමටත් සිංහලයා චැට් ව්යවස්ථාව
මගින් පතිපාදන සපයා ඇත
4. චැට් කාමරයක් තුල එම අවස්ථාෙව් සිටින ෙහෝ ෙනොසිටින

කිසියම් චැට් කළමනාකරුෙවකුට අපහාස වන පරිදි සෘජුව
ෙහෝ වකව ෙහෝ සංවිධානාත්මක පචාර මගින් අදහස්
පලකිරීම සපුරා තහනම් ෙව්
5. සිංහලයා

මාධ්ය ජාලෙය් අනුබද්ධ ආයතනයකට,
පුද්ගලයින්ට, වැඩසටහන් වලට ෙහෝ වෘත්තිකයින්ට
අපහාස වන පරිදි සෘජුව ෙහෝ වකව ෙහෝ සංවිධානාත්මක
පචාර මගින් අදහස් හා විෙව්චන ඉදිරිපත් කිරීම සපුරා
තහනම් ෙව්

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි සිංහලයා වර්ල්ඩ්වයිඩ් මාධ්ය ජාලය

පිටු අංක 1, සම්පූර්ණ පිටු 4

සිංහලයා චැට් ගාහක පතිපත්තිය

6. චැට් කාමරයක් තුල එම අවස්ථාෙව් සිටින ෙහෝ ෙනොසිටින

කිසියම් චැට් පරිශීලකෙයකුට අපහාස වන පරිදි සෘජුව ෙහෝ
වකව ෙහෝ සංවිධානාත්මක පචාර මගින් අදහස් පල
කිරීෙමන් වැලකිය යුතුය
7. චැට්

කළමනාකරුවන්,
චැට්
කළමනාකාරීත්වය,
පාලනාධිකාරීවරුන්, විධායක කළමනාකාරීත්වය ඇතුළු
සමස්ත සිංහලයා වර්ල්ඩ්වයිඩ් කළමනාකාරීත්වය
සම්බන්ධව චැට් කාමරය තුල දී පසිද්ධ විෙව්චන සිදුකිරීම
සපුරා තහනම් ෙව්

8. අසභ්ය ෙහෝ කාමුක කතා භාවිතය , රාජ්ය විෙරෝධී ෙහෝ

සදාචාර විෙරෝධී ෙහෝ ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී
ජනරජයට ෙහෝ සිංහල භාෂාවට ෙහෝ ශී ලංකාෙව් සියළු
ජාතීන්ට ෙහෝ ශී ලංකාෙව් බුදු දහම පමුඛ සියළු ආගම්
වලට ෙහෝ ආගමික විශ්වාස වලට අපහාසයක් වන පරිදි
කටයුතු කිරීම ශී ලංකාෙව් සංස්කෘතියට, කලාවට,
සභ්යත්වයට ෙහෝ සාහිත්යයට නිගරු වන ආකාරෙයන්
ෙහෝ ජාතික සමගියට හානිවන ආකාරෙයන් චැට් කාමරය
තුළ හැසිරීම සපුරා තහනම් ෙව්
9. චැට්

කාමරය තුල සමගියට, විෙනෝදයට ෙහෝ
සමබරතාවයට හානිවන ෙලස අදහස් පකාශ කිරීම සපුරා
තහනම් ෙව්

10. සභ්යත්වයට පටහැනි ෙහෝ පවතින පරිශීලක නාම වලට

සමාන ෙහෝ බලපෑම් වන අයුරින් ගාහක නම් ෙයොදා ගැනීම
සපුරා තහනම් ෙව්
11. චැට් පරිශීලකෙයකු ෙවතින් සිදුවන වරදක් සම්බන්ධෙයන්

සිදුවන මූලික අවවාද කිරීම් ෙහෝ අනතුරු ඇඟවීම්
ෙනොසලකන අවස්ථාවක දී ඔහුෙග් පරිශීලක නාමය කළු
ලැයිස්තුගත කල හැකි අතර ඊට අමතරව අවස්ථානුකූලව
ආයතනික මට්ටමින් කියාමාර්ග ගැනීමත් ශී ලංකා
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ව්යවස්ථාපිත නීති
පකාරව උපරිම දඬුවම් පැමිණවීමත් කල හැකිය.

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි සිංහලයා වර්ල්ඩ්වයිඩ් මාධ්ය ජාලය

පිටු අංක 2, සම්පූර්ණ පිටු 4

සිංහලයා චැට් ගාහක පතිපත්තිය

12. චැට්

කළමනාකරුෙවක් විසින් ගන්නා තීරණයක්,
නිගමනයක් ෙහෝ නිකුත් කරන අවවාදයක් පිලිබඳව චැට්
කාමරය තුල ෙපොදුෙව් ෙහෝ ෙපෞද්ගලිකව තර්ක කිරීමට
කිසිදු චැට් පරිශීලකෙයකුට ෙහෝ තවත් චැට්
කළමනාකරුෙවකුට ෙනොහැක. එෙසේම තම තීරණ ෙහෝ
නිගමන පිලිබඳව කිසිදු චැට් කළමනාකරුෙවක් කිසිදු චැට්
පරිශීලකෙයකුට ෙහේතු දැක්වීම අවශ්ය ෙනොෙව්.

13. චැට්

කළමනාකාරීත්වය විසින් ගනු ලබන කිසියම්
තීරණයක්, නිගමනයක් ෙහෝ අවවාදයක් සම්බන්ධෙයන්
චැට් පරිශීලකයාෙග් විෙරෝධතා ඇෙතොත්, චැට්
පරිශීලකයාට තම පැමිණිල්ල ලිඛිතව ෙජ්යෂ්ඨ චැට්
කළමනාකාරීත්වයට, චැට් පාලනාධිකාරීත්වයට, අධ්යක්ෂ
මණ්ඩලයට ෙහෝ විධායක අධ්යක්ෂ ෙවත විධිමත් පිලිගත්
කමෙව්දයක් ඔස්ෙසේ දැනුම් දිය හැක.
චැට් කළමනාකාරීත්වය කියාත්මක වන්ෙන් අදාල ලිඛිත
පැමිණිල්ල මත පමණි.

චැට්
කළමනාකාරීත්වයට
සාමාජිකයින් ෙතෝරා
ගැනීම

පරිශීලක නාම වර්ණ
ගැන්වීම

ෙමම සිංහලයා චැට් ගාහක පතිපත්තිය කියවන ඔබ අතරින්
සිංහලයා චැට් කළමනාකාරීත්වයට සාමාජිකයින් ෙතෝරා ගන්ෙන්
ෙමෙසේයි.
සිංහලයා චැට් පර්යන්තය තුල වඩා ෙහොඳ හැසිරීමක් සහිත අන්
අයට ගරුකරන, කියාශීලී, විනය ගරුක, විශ්වසනීය ෙමන්ම
නායකත්ව ගුණාංගයන්ෙගන් ෙහබි චැට් පරිශීලකයින් චැට්
කළමනාකරුවන් ෙලස ෙතෝරාගනු ලැෙබ්.
ඔබෙග් පරිශීලක නාම වර්ණ ගැන්වීම ඔබෙග් අයිතියක් ෙනොව
සිංහලයා චැට් පාලනාධිකාරිය විසින් ඔබට ලබාෙදන
වරපසාදයක් පමණි.
පරිශීලක නාම වර්ණ ගන්වන්ෙන් සිංහලයා චැට් පර්යන්තෙය්
ෙපොදු චැට් කාමරය වැඩි වශෙයන් භාවිතා කරන, විනීත හැසිරීමක්
සහිත ෙමන්ම සිංහලයා චැට් පර්යන්තය තුල තම පරිශීලක
පැතිකඩ ( User Profile ) යාවත් කාලීන කර ඇති චැට්
පරිශීලකයින් පමණි.

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි සිංහලයා වර්ල්ඩ්වයිඩ් මාධ්ය ජාලය
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සිංහලයා චැට් ගාහක පතිපත්තිය

ඔබට ෙමම ගුණාංග ඇතැයි ඔබ සිතනවානම්, පරිශීලක නාමය
වර්ණ ගැන්වීමට අදාල ලිඛිත ඉල්ලීම සිංහලයා චැට්
කළමනාකරුෙවක් ෙවත විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩයක් මගින්
ෙයොමු කරන්න.

සැ.යු. 2010 මාර්තු 30 වනදා සිට සිංහලයා චැට් පාලනාධිකාරිය
ෙවත සෘජුව ලැෙබන පරිශීලක නාමය වර්ණ ගැන්වීමට අදාල
ඉල්ලීම් භාරගනු ෙනොලැෙබ්.

කිසිදු ලාභ ලැබීෙම් අරමුණක් රහිතව පවත්වාෙගන යන ෙමම චැට් ෙසේවාව හරහා ෙවළඳ
දැන්වීම්, පවර්ධන දැන්වීම් ෙහෝ ෙවනත් දැන්වීම් චැට් පරිශීලකයින් ෙවත පදර්ශනය
කිරීෙම් අයිතිය සිංහලයා වර්ල්ඩ්වයිඩ් පාලනාධිකාරිය ෙවත හිමිවන අතර එය පතික්ෙෂේප
කිරීමට ගාහකයින්ට ෙනොහැක.
ෙමම ව්යවස්ථාෙව් සියළු හිමිකම් සිංහලයා වර්ල්ඩ්වයිඩ් මාධ්ය ජාලය සතුය.
ෙමම ව්යවස්ථාෙව් අඩංගු කිසිදු කරුණක් කිසිම ෙහේතුවක් මත පිටපත් කිරීම, නැවත
පළකිරීම, භාගත කිරීම, ෙවනස් කිරීම, පකාශයට පත් කිරීම සිංහලයා වර්ල්ඩ්වයිඩ් මාධ්ය
ජාලෙයන් පිටත කිසිදු ආයතනයකට ෙහෝ පුද්ගලෙයකුට සපුරා තහනම් ෙව්.
එවැනි අවස්ථාවක දී වසර 2003 අංක 36 දරන බුද්ධිමය ෙද්පල පිලිබඳ පනෙත් නීති
පකාරව අවශ්ය නීතිමය කියාමාර්ග ගැනීෙම් පූර්ණ අයිතිය සිංහලයා වර්ල්ඩ්වයිඩ් මාධ්ය
ජාලෙය් කලමණාකාරීත්වය සතුය.

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි සිංහලයා වර්ල්ඩ්වයිඩ් මාධ්ය ජාලය
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