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1978 අංක 16 දරන විශ්වවිදයාල පනතේ 135 වන වගන්තිතේ (1) වන උපවගන්තිය 

යටතේ රුහුණ විශ්වවිදයාලතේ පාලක සභාව විසින්ත පනවනු ලබන ශිෂ්ය තන්තවාසික  

සහ විනය සම්බන්තධ අතුරු නීිය. 

       සභාපති/ උපකුලපති 

      රුහුණ විශ්වවිද්යාල පාලක සභාව. 

 

2015 ජනවාරි මස 12 වැනි දින දීය. 

   

අතුරු නීි 

1. මමම අතුරු නීතිය 2015 අංක 01 ද්රන ශිෂ්ය මවවාිකක ස  විනය සම්බවධ අතුරු 

නීතිය යනුමවව  ඳුවවනු ලබන අතර , 2015 ජනවාරි මස 12 වැනි දින ිකට 

බලාත්මක විය යුතු ය. 

 

2. (මමහි මිව මතු “විශ්වවිද්යාලය ” යනුමවව  දුවවනු ලබන) රුහුණ විශ්වවිද්යාලම  

ශිෂ්යයිනවමේ  මවවාිකක ස  විනය සම්බවධමයව අද්ාළ වූ ස  මමම අතුරු නීතිය 

ක්රියාත්මක වන දිනම දී බලාත්මකව පවතිවනා වූ යම් අතුරු නීතියක් මමම අතුරු 

නීතිය ක්රියාත්මක වන දින ිකට බලාත්මක වන පරිදි පරිඡින්වන කරනු ලැම . 

 

3. (1) (මමහි මිවමතු “මණ්ඩලය” යනුමවව  දුවවනු ලබන) ප ත ද්ැක්මවන 

තැනැත්තවමෙව සමවවිත, ශිෂ්ය මවවාිකක ස  විනය මණ්ඩලයක් පිහිටවනු 

ලැබිය යුතුය. 

 

(අ) නිමයෝජය උපකුලපතිවරයා  

(ආ) එක් එක් පීඨම  පීඨාධිපති 

(ඇ) විශ්වවිද්යාලම  මකාකාධිකාී 

(ඈ) විශ්වවිද්යාලය පත් කරනු ලබන විනය පාලක 

(ඉ) මජයෂ්්ඨ ශිෂ්ය උපමශශක  

(ඊ) එක් එක්  මවවාිකක ශාලාමවහි පාලකවරුව 

(උ) ප්රධාන ෛවද්ය නිලධාරි ස  

(ඌ) උපකුලපතිවරයා විිකව නම් කරනු ලබන (මමහි මිවමතු “පත් 

කල සාමාජිකයව” මලස  දුවවනු ලබන) සනාතන සභාමේ 

සාමාජිකයිනව මද්මද්මනකු. 

 

(2) නිමයෝජය උපකුලපතිවරයා මණ්ඩලම  සභාපති විය යුතු අතර ,මණ්ඩලම  

ිකයලු රැස්ීම්වල මුලසුන ද්ැරිය යුතුය. සභාපතිවරයා පැමිණ මනාිකටින අවස්ථාවක 
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පැමිණ ිකටින පීඨාධිපතිවරුවමෙව මජයෂ්්ඨ පීඨාධිපතිවරයා මුලසුන ද්ැරිය යුතුය. 

නිමයෝජය මකාකාධිකාී (නීති  ා මකාන ) මණ්ඩලම  මකකම් විය යුතුය. 

 

4. ිකසුවමේ  විනය පාලනය සම්බවධමයව අද්ාළ කාරණා ස  විනය ක්රියාපටිපාටිය 

සම්බවධමයව කලිව කල සමාමලෝචනය මකාට උපකුලපතිවරයාට නිර්මශශ 

ඉදිරිපත් කිීම ශිෂ්ය මවවාිකක ස  විනය මණ්ඩලම  කාර්ය භාරය මේ.  

 

ශිෂ්ය විනය හා තන්තවාසික අතුරු නීිය යටතේ උපකුලපිවරයා, නිතයෝජ්ය 

උපකුලපිවරය, පීඨාධිපි, විනය පාලක සහ නිතයෝජ්ය විනයපාලක තේ කාර්යභාරය. 

 

5. (1) ිකසුවකු ම ෝ ිකසුව විිකව ිකදු කරනු ලබන යම් විනය විමරෝධී ක්රියාවක් ම ෝ 

විෂ්මාචාරයක් සම්බවධමයව, අවස්ථාමවෝචිත පරිදි, පීඨාධිපති ,ප්රධාන ආර්ෂක 

නිලධරයා , අධයයන කාර්ය මණ්ඩලම  ම ෝ පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලම  

සාමාජිකයකු , විශ්වවිද්යාලම  යම් මස්වා නියුක්තයකු ම ෝ ිකසුවකු විිකව 

ප්රමාද්යකිව මතාරව , උපකුලපතිවරයා ම ෝ නිමයෝජය උපකුලපතිවරයාට ද්ැනුම් 

දීමට කටයුතු කළ යුතුය. 

(2) නිමයෝජය උපකුලපතිවරයා විිකව යම් විෂ්මාචාරයකට අද්ාළ මතාරතුරු රැස් 

කර , ඒ සම්බවධමයව ව ාම පියවර මෙන උපකුලපතිවරයාට වාර්තා කළ යුතුය. 

(3) මමම අතුරු නීතිය යටමත් උපකුලපතිවරයා විිකව එවැනි මතාරතුරු ලැබුණු 

විට ඒ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් මතාරතුරු අවශය යයින සලකවමව නම් , ප්රමාද්යකිව 

මතාරව ිකශධිය වූ ස්ථානයට මොස් කාරණා සම්බවධමයව පී්ෂා මකාට ඒ 

සම්බවධමයව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිීම සද් ා අධයයන කාර්ය මණ්ඩලම  යම් 

සාමාජිකයකු ම ෝ සාමාජිකයව තිමද්මනකුමෙව යුත් විනය මණ්ඩලයක් නම් කළ 

යුතුය. 

(4) උපකුලපතිවරයා විිකව ඉ ත අංක 03 හි ඉදිරිපත් කරන ලද් වාර්තාවක් 

සම්බවධමයව තීරණයක් ෙත  ැකි අතර, උපකුලපතිවරයාට සුදුසු යැයින  ැමේ  නම් 

තීරණය පාලක සභාවට ද්ැනුම් දිය  ැකිය. 

 

6. (1) උපකුලපතිමේ  එකඟත්වය පරිදි විශ්වවිද්යාලම  එක් එක් පීඨම  

පීඨාධිපතිවරයාට පීඨම  ිකයලු ිකසුවමේ  විනය සම්බවධ අධීක්ෂ්ණ පාලනයක් 

ක්රියාත්මක කිීමට බලය ඇත්මත්ය. 

(2)  යම් පීඨයක පීඨාධිපතිවරයාට ිකය පීඨම  සාමකාමී පැවැත්මට යම් ිකසුවකුමේ  

ම ෝ ිකසුවමේ  කළ කාී  ැිකීම ම ෝ පැවැත්ම ම ්තුමවව බාධාවක්  ඇති බවට 

ම ළිද්රේ ී ඇති අවස්ථාවක උපකුලපතිමේ  එකෙත්වය පරිදි නිමයෝජය 

උපකුලපති ස  පීඨාධිපතිවරයා විිකව එකී පීඨම  නිමයෝජය විනය පාලක ස  

අධයයන අංශ ප්රධානීවමේ  ස මයෝෙය ඇතිව ප ත සද් ව පියවර ෙත යුතුය 

 

(අ)  අද්ාළ කළ කාී  ැිකීම සම්බවධමයව එම ිකසුවා ම ෝ ිකසුවට  
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       අවවාද්යක් නිකුත් කිීම. 

(ආ)  එම ිකසුවා ම ෝ ිකසුව විශ්වවිද්යාලයට ම ෝ මශශන වලට ස    

පාඨමාලාව වලට ම ෝ විශ්වවිද්යාලම  මවනත් පාඨමාලාවක් සද් ා 

ස භාගී ීම සති මද්කක් මනා ඉක්මවන කාලයකට තාවකාලිකව  

අත්හිටු ීම. 

(ඇ)  එකී ිකසුවාමේ  ම ෝ ිකසුවමේ   ැිකීම සම්බවධ ිකදුීම සද් ා  

විශ්වවිද්යාල උපකුලපතිමේ  මැදි ත් ීම අවශය බවට පීඨාධිපතිමේ  

මතය වන අවස්ථාවක දී ඒ සම්බවධව ක්රියා කිීම සද් ා 

උපකුලපතිවරයාට වාර්තා කිීම. 

(3) මමම අතුරු නීති යටමත් ෙවනා ලද් විනය ක්රියාමාර්ෙ වල ස්වභාවය පීඨාධිපති 

විිකව උපකුලපතිවරයාට වාර්තා කරනු ලැබිය යුතු ය. 

 

7.   (1) උපකුලපතිවරයා විිකව විශ්වවිද්යාලම  විනය පාලක වශමයව අධයයන    

කාර්ය මණ්ඩලම  මජයෂ්්ඨ සාමාජිකයකු (උද්ා :මජයෂ්්ඨ ම ාචාර්යවරයකු, 

ම ාචාර්යවරයකු ම ෝ ස ය ම ාචාර්යවරයකු) පත්කරනු ලැබිය  ැකිය. 

(2) විශ්වවිද්යාලම  ශිෂ්ය විනය පවත්වාමෙන යාමට ,විනය පාලක ස මයෝෙය 

ලබා දිය යුතුය. 

(3) ඉ ත කාර්යය ඉටු කිීමම්දී ,විනය පාලක විිකව උපකුලපති, නිමයෝජය 

උපකුලපති මෙව විමසා  නිමයෝජය විනය පාලකවරුවමේ  ස ාය ඇතිව ක්රියා 

කරනු ලැබිය යුතුය. 

(4) විනය පාලක නිමයෝජය උපකුලපතිමේ  උපමද්ස් මත විශ්වවිද්යාලම  විනය 

කඩීම පිලිබද් පැමිණිලි විභාෙකර වාර්තා ලබාදීමට පියවර ෙනු ලැබිය යුතුය. 

(5) පීක්ෂ්ණයක නිෙමනයක් අනුව යම් ශිෂ්යයකුමේ  විනය විමරෝධී ක්රියාවක් ම ෝ 

අය පත්  ැිකීමක් ිකදුී ඇති බවට විනය පාලක සෑහීමට පත් මේ නම් 

උපකුලපතිමේ  එකඟත්වය පරිදි නිමයෝජය උපකුලපති මවත වාර්තා කර ප ත 

සඳ ව ද්ඬුවම් වලිව එක් ද්ඬුවමක් නියම කරනු ලැබිය  ැකිය. 

   (අ) ලිඛිත අවවාද්යක්  

   (ආ) සති 2ක් මනාඉක්මවන කාලයක් අද්ාල ිකසුවාට විශ්වවිද්යාලයට        

          පැමිණීම අත්හිටුීම. 

 (6) මමම අතුරු නීතිය යටමත් ක්රියාත්මක වන සෑම අවස්ථාවකම විනය පාලක විිකව 

උපකුලපතිට ස  නිමයෝජය උපකුලපති මවත වාර්තා කළ යුතුය. 

(7) විනයපාලක විිකව පනවනු ලබන යම් ද්ණ්ඩනයකිව අතෘප්තතියට පත් වන යම් 

ිකසුවකුට ව ාම ඒ පිලිබද්ව උපකුලපතිවරයා මවත අභියාචනා කිීමට අයිනතියක් ඇති 

අතර උපකුලපතිවරයා විිකව අවශය යයින සලකනු ලබයින නම් ද්ණ්ඩනය පිලිබද් 

විමර්ෂ්ණය කිීම ම ෝ විධිමත් විනය පීක්ෂ්ණයක් පවත්වන මලස නියම කිීම 

කරනු ලැබිය  ැකිය. 
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(8) විනය විමරෝධී ිකදුීම් පිළිබද් වාර්තා ී ඇති අවස්ථාවකදී . විනයපාලක විිකව ඒ 

පිළිබද් විමසා බලා සති මද්කක කාලයක් ඇතුලත උචිත පියවරක් ෙැනීම සද් ා 

ස්වකීය නිෙමනයව උපකුලපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතුය. 

 

8. (1) උපකුලපතිවරයා විිකව නිමයාජය උපකුලපති ස  පීඨාධිපති මෙව විමසා එක් 

එක් පීඨය සද් ා නිමයෝජය විනය පාලකවරයකු වශමයව මජයෂ්්ඨ 

කථිකාචාර්යවරයකුමේ  තත්වයට අඩු මනාවන අධයයන කාර්ය මණ්ඩලම  යම් 

සාමාජිකයකු පත් කරනු ලැබිය  ැකිය. 

(2) විනයපාලකමේ  කර්තවය ඉටුකිීමම්දී ඔහුට ස ාය ීම සද් ා එක් පීඨයකට එක් 

නිමයෝජය විනයපාලකවරමයක් වශමයව ිකයලුම පීඨවලට නිමයෝජය විනය  

පාලකවරු පත් කරනු ලැබිය  ැකිය. 

(3) යම් පීඨයක නිමයෝජය විනයපාලක විිකව පීඨම  ිකසුව අතර විනය  

පවත්වාමෙන යාම සද් ා පීඨාධිපතිට ස ාය ලබාදිය යුතුය. 

(4) නිමයෝජය විනයපාලක විිකව යම් විනය විමරෝධී ක්රියාවක් ම ෝ විෂ්මාචාරයක් 

පිලිබද්ව විමර්ශනය කර නිමයෝජය උපකුලපති මවත වාර්තා කරනු ලැබිය  ැකිය. 

(5) යම් විමර්ශනය කිීමක් අවසව කිීමමව පසුව අද්ාළ ශිෂ්යයා යම් විනය විමරෝධී 

ම ෝ විෂ්මාචාරයක වෙකිව යුතු බවට නිමයෝජය විනය පාලක සෑහීමට පත්වවමව 

නම් උපකුලපතිමේ  එකඟත්වය පරිදි නිමයෝජය උපකුලපති මවත වාර්තා කර ප ත 

ද්ැක්මවන ද්ඩුවම් වලිව එක් ද්ඩුවමක් නියම කරනු ලැබිය  ැකිය. 

 (අ) ලිඛිත අවවාද් කිීමක් 

   (ආ) සති එකකට මනාවැඩි කාලයක් සද් ා එම ශිෂ්යයා විශ්වවිද්යාලයට  

   පැමිණීම අත්හිටුීම 

 (6) එමස ්ද්ඩුවමක් පැනීමමව පසුව නිමයෝජය විනයපාලක විිකව ව ාම ඒ පිලිබද්ව 

උපකුලපතිවරයා, නිමයෝජය උපකුලපතිවරයා, පීඨාධිපති, විනයපාලක, නිමයෝජය 

මකාකාධිකාී / මජයෂ්ඨ් ස කාර / ස කාර මකාකාධිකාී(නීති  ා මකාන) / 

(ශිෂ්ය  කටයුතු) ස  (විභාෙ)ස  මවනත් යම් අද්ාල නිලධරයකු  මවත ද්ැනුම් දිය 

යුතුය. 

 

ශිෂ්ය විනය විතරෝධී ක්රියා තහෝ විෂ්මාචාර 

9. (1) අධයයන කාර්ය මණ්ඩලම  යම් සාමාජිකයකු ,මවවාිකකාොර ශාලාධිපති ම ෝ 

උපශාලාධිපති විිකව නිකුත් කරනු ලබන යම් නීතයානූකූල ල නියමයක් ක්රියාත්මක 

කිීම ප්රතික්මෂ්්ප කරනු ලබන; 

(2) විශ්වවිද්යාල යම් මශපලක් විනාශ කරනු ලබන, ඒවාට අලාභ  ානි කරන ලබන 

, විකෘති කරනු ලබන, අවසතු කරනු ලබන , ඉවත් කරනු ලබන , මසාරකම් කරනු 

ලබන ම ෝ අයුතු මලස මයාද්ාෙැනීම කරනු ලබන; 

(3) යම් තැනැත්තකුට තුවාල ිකදු කල  ැකි අවි ආයුධ , තියුණු උපකරණ , මබෝම්බ 

ම ෝ පුපුරන ද්රවය ම ෝ මවනත් යම්  විනාශකාී ද්රවය ප්රවා නය කරනු ලබන ම ෝ 

සවතකම  තබාමෙන ිකටින; 
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(4) මවනත් අයට ප ර මද්න , තුවාල කරනු ලබන ,හිරි ැර කරනු ලබන , පීඩා කරනු 

ලබන ,බාධා කරනු ලබන ස  කල  කරනු ලබන; 

(5) විශ්වවිද්යාලය ඇතුලතදී ම ෝ ඉව පිටතදී විශ්වවිද්යාලම  යම් ශිෂ්යයකුට ම ෝ 

කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයකුට වාචිකව ම ෝ ලිඛිතව තර්ජනය කරනු ලබන 

විශ්වවිද්යාලම  යම් තැනැත්තකුට තුවාල ිකදු කරනු ලබන ම ෝ විශ්වවිද්යාලම   

ශිෂ්යයකුට ම ෝ කාර්ය මණ්ඩලම  යම් සාමාජිකයකුට පීඩා කරනු ලබන ,ඔහුමේ  

කීර්ති නාමයට   ානි කරනු ලබන ම ෝ විශ්වවිද්යාල මශපලට  ානි කරනු ලබන; 

(6) යම් සාවද්ය  ැිකීමක් ිකදු කරන ම ෝ සාවද්ය  ැිකීමකට ම ෝ අසාධාරණ 

ක්රියාවකට උපකාර කරනු ලබන; 

(7) නවක වද්ය ිකදුකරන ම ෝ නවක වද්ය ිකදු කිීමට ස භාගි වන ම ෝ නවක වද්ය 

ිකදු කිීමට අනුබල මද්න ම ෝ නවක වද්ය ලබාෙැනීමට කැමැත්මතව ස භාගී වන 

; 

(8) අකීකරු මලස  ැිකමරන ම ෝ අවස්ථාවට උචිත මනාවන ආකාරයට අදින 

පළදින; 

(9) විශ්වවිද්යාලම  යම් ශිෂ්යයකුමේ  ම ෝ කාර්ය මණ්ඩලම  යම් සාමාජිකයකුමේ  

ස්වාධීනත්වය ස  ෙමව කිීමම් නිද් සට බාධා වන යම් ක්රියාවක් ිකදු කරනු 

ලබන;්් 

(10) විශ්වවිද්යාලම  යම් ශිෂ්යයකු ම ෝ කාර්ය මණ්ඩලම  යම් සාමාජිකයකු විිකව 

යම් විධානයක් ක්රියාත්මක කිීමමව වලක්වනු ලබන ආකාරමයව එම විශ්වවිද්යාල 

ශිෂ්යයා ම ෝ කර්ය මණ්ඩලම  සාමාජිකයා නීති විමරෝධී මලස වලක්වාලනු ලබන; 

(11) විශ්වවිද්යාලම  යම් ශිෂ්යයකු ම ෝ කාර්ය මණ්ඩලම  යම් සාමාජිකයකු විිකව 

ඇතැම් සීමා වලිව පරිබාහිරව ක්රියා කිීමමව වලක්වාලනු ලබන ආකාරමයව එම 

විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයා ම ෝ කාර්ය මණ්ඩලම  සාමාජිකයා නීති විමරෝධී මලස 

වලක්වාලනු ලබන; 

(12) විශ්වවිද්යාලය විිකව සතය විස්තර ලබා ෙැනීමට හිමිකමක් ඇති යම් කරුණක් 

පිළිබද්ව විශ්වවිද්යාලයට සාවද්ය මතාරතුරු සපයනු ලබන; 

(13) සාවද්ය ප්රකාශ සපයා විනය පීක්ෂ්ණ වලදී පීක්ෂ්කවරුව මනාමෙ යවනු 

ලබන; 

(14) විශ්වවිද්යාල ආර්ෂක මස්වයට ම ෝ විශ්වවිද්යාලම  මවනත් යම් තැනැත්තව 

මවත සාවද්ය ප්රකාශ කරනු ලබන ම ෝ සපයනු ලබන; 

(15) විභාෙවලට ස භාගි ී මම්දී මවනත් අයට බාධා කරනු ලබන, ම ෝ විභාෙ ශාලා 

අසල ම ෝ අවට අයුතු මලස රැස්ව ිකටින; 

(16) අධයයන කාර්ය මණ්ඩලම  යම් සාමාජිකයකුට , මවවාිකකාොර ශාලාධිපතිට 

,උපශාලාධිපතිට ,ආර්ෂක නිලධාරියකුට ම ෝ මවනත් යම් අද්ාළ නිලධාරිමයකුට 

විශ්වවිද්යාල මගිව නිකුත් කරන ලද්  ැදුනුම්පත ඉදිරිපත් කිීමට අමපාම ාසත් ීම 

ම ෝ එමස් ඉදිරිපත් කිීම ප්රතික්මෂ්්ප කරන; 
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(17) උපකුලපතිවරයාමේ  මතය අනුව යම් සද්ාචාර විමරෝධී ක්රියාවකට එමරහිව 

විනයානුල ල ක්රියාකිීම සද් ා බලයදීම සද් ා ප්රමාණවත් වන වරද්ක් සද් ා යම් 

අධිකරණයක් විිකව වරද්කරු කරනු ලැබ ඇති; 

(18) විශ්වවිද්යාල පරිරය ඇතුලත මත්පැව පානය කිීම ම ෝ මත් ද්රවය වල 

බලපෑමට යටත් වූ ම ෝ සවතකම  තබාමෙන ිකටින ම ෝ මත්පැව අඝ්රාණය සහිත 

බවට ම ෝ මත්පැව ම ෝ සංකලනය කරන ලද් මත්ද්රවය මිළට ෙවනව බවට ම ෝ 

සැපයීම කරනු ලබන බවට අනාවරණය කරෙත් ; 

(19) ඉෙැවීමම් වැඩසට වවලට (මශශන, ප්රාමයෝගික , ක්මෂ්්ර වැඩ , වැඩමුු 

ක්රියාකරකම් , සායන , පැවරුම් ආදී), විභාෙ ස  විශ්වවිද්යාලම  පර්ම ෂ්ණ සද් ා 

බාධා ිකදු විය  ැකි ක්රියාකාරකම්වල මයමද්න ම ෝ යම් පරිපාලන කටයුතුවලට බාධා 

ිකදු කරනු ලබන; 

(20) යම් විශ්වවිද්යාල නිලධරයකුමේ  , මස්වකයකුමේ  කාර්ය ඉටුකිීමම් දී එම 

නිලධරයාට ම ෝ මස්වකයාට බාධා කිීම, විශ්වවිද්යාල කාර්ය මණ්ඩලම  රාජකාී 

කටයුතු සද් ා අයුතු මලස මැදි ත් වන; 

(21) යම් ශිෂ්යයකුමේ  අධයයන කටයුතු ම ෝ පර්ම ෂ්ණ කටයුතු පවත්වාමෙන යෑම 

සද් ා බාධා කරන ම ෝ යම් ශිෂ්යයකුමේ  ක්රියාකාරකම්වලට බාධා ඇති කරනු 

ලබන; 

(22) උපකුලපතිවරයාමේ  මතය අනුව විශ්වවිද්යාලම  කීර්ති නාමයට අහිතකර 

ආකාරයට ක්රියා කරනු ලබන ම ෝ විශ්වවිද්යාලම  යථා පැවැත්ම ස  විනය පවත්වා 

ෙැනීම සද් ා අහිතකර මලස ක්රියා කරනු ලබන ; 

  ම ෝ 

  (23) විශ්වවිද්යාලම  අතුරු නීති , නිමයෝෙ ම ෝ ීති උකලංයණය කරනු ලබන; 

යම් ශිෂ්යයකු විනය විමරෝධි ක්රියා ම ෝ විෂ්මාචාර පිළිබද් වරද්ට වරද්කරු වවමවය. 

 

10. ඉ තිවම වූ 9 වැනි වෙවතිම  විධිවිධාන වලට අමතරව 

(අ) විශ්වවිද්යාලම  පාලක සභාමවව අනුමැතිය ලබා මනාමැති විශ්වවිද්යාලම  යම් 

සමිතියක ම ෝ සංෙමයක රැස්ීමක් කැද්වන මලස අද් ස් කරන ලද් ම ෝ යම් 

සමිතියක් ම ෝ සංෙමයක් පිහිටීමට අද් ස් කරන ම ෝ පිහිටුීමට ස ාය වන; 

(ආ) විශ්වවිද්යාලම  පාලක සභාව විිකව අනුමත කර මනාමැති යම් සමිතියක් ම ෝ 

සංෙමයක් නිමයෝජනය කරනු ලබන; 

(ඇ) යම් සමිතියක් ම ෝ සංෙමයක් පිහිටුීම සද් ා පාලක සභාව විිකව සාද්න ලද් ී ති 

ස  නිමයෝෙ සමෙ එකෙව ක්රියා මනාකරන; 

(ඈ) වයවස්ථා නියමවලට පට ැනි මලස විශ්වවිද්යාල පරිරය තුළ පවත්වනු ලබන 

යම් ශිෂ්ය රැස්ීමක් කැද්ීම ම ෝ එයට ස භාගී වන; 

(ඉ) විශ්වවිද්යාල බලධාීවමේ  ර්ර්ව අනුමැතිය ලබාෙැනීමකිව මතාරව විශ්වවිද්යාල 

පරිරය ඇතුළත යම් කටයුත්තක් සැලසුම් කරන ,සංවිධානය කරන ම ෝ ක්රියාත්මක 

කරනු ලබන; 
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(ඊ) උපකුලපතිවරයාමේ  ම ෝ නිමයෝජය උපකුලපතිවරයාමේ  ර්ර්ව ලිඛිත 

අනුමැතියකිව මතාරව යම් වාර සඟරාවක් ,ප්රකාශනයක් ප්රිකාවක් මබද්ා  රින ම ෝ 

ප්රද්ර්ශනය කරනු ලබන ම ෝ විශ්වවිද්යාලයට අයත් මශපල විකෘති කරනු ලබන ම ෝ 

අවලක්ෂ්ණ කරනු ලබන; 

(උ) උපකුලපතිවරයාමේ  ම ෝ නිමයෝජය උපකුලපතිවරයාමේ  ර්ර්ව ලිඛිත අනුමැතිය 

මනාමැතිව ,විශ්වවිද්යාලම  දී ශිෂ්යයව ඇමතීම සද් ා ශිෂ්යයිනව මවනුමවව ම ෝ 

ශිෂ්යයිනවමේ  ඉකලීමම පරිදි ම ෝ ශිෂ්යයකු වශමයව විශ්වවිද්යාලයට පිටතිව යම් 

කථිකයකු මෙවීම සද් ා ආරාධනය කරන ලබන; 

(ඌ) උපකුලපතිවරයාමේ  ම ෝ නිමයෝජය උපකුලපතිවරයාමේ  ර්ර්ව අනුමැතිය 

මනාමැතිව විශ්වවිද්යාල පරිරය තුළ ම ෝ ඉව පිටතදී මුද්ක  ම ෝ භාණ්ඩ එකතු කිීම 

සද් ා කටයුතු සූද්ානම් කරනු ලබන ම ෝ සංවිධානය කරනු ලබන; 

(එ) උපකුලපතිවරයාමේ   ම ෝ නිමයෝජය උපකුලපතිවරයාමේ   ම ෝ 

උපකුලපතිවරයා විිකව තත්කාර්ය සද් ා නම් කරන ලද් මවනත් යම් 

ආචාර්යවරයකුමේ  ම ෝ නිලධරයකුමේ  ර්ර්ව අනුමැතිය මනාමැතිව විශ්වවිද්යාලයට, 

අද්ාල කරුණු  ා සම්බවධව නිකුත් කරනු ලබන යම් පුවත්පත් නිමේද්නයක් තමා 

විිකව ම ම ෝ ශිෂ්ය සංෙමයක , සමිතියක ම ෝ සංවිධානයක යම් නිමයෝජිතයකු ම ෝ 

නිමයෝජිතයකු වශමයව  නිකුත්  කිීම ම ෝ පළකිීම ම ෝ පළකිීමට සැලැස්ීම 

කරනු ලබන යම් ශිෂ්යයකු විනය විමරෝධී ක්රියා ම ෝ අයථා  ැිකීම සම්බවධමයව 

වූ වරද්කට වරද්කරු වවමවය. 

 

විශව්විදයාල ශිෂ්ය තන්තවාසිකාගාර. 

11. (1) විශ්වවිද්යාල මවවාිකකාොර මනා ස  සක්රීය කළමනාකරණය  ස තික කිීම  

සද් ා උපකුලපතිවරයාට නිමයෝජය උපකුලපතිවරයාට වෙකියනු ලැබිය යුතු එක් 

එක් මවවාිකකාොරම  ප්රධානියා වන මවවාිකකාොර ශාලාධිපතිවරයකු ිකටිය 

යුත්මත්ය. 

(2) විශ්වවිද්යාල පාලන අධිකාරියට එදිමනද්ා පාලන කටයුතු සද් ා වෙකිව යුතු එක් 

එක් මවවාිකකාොරම   උපශාලාධිපතිවරයකු ිකටිය යුත්මත්ය. 

(3) විනය පවත්වාමෙන යෑම, මශපළ ස  මස්වා කළමණාකරණය, ඉවමවවි 

(භාණ්ඩ මතාෙ) පවත්වාමෙන යාම, ශිෂ්ය වාර්තා පවත්වාමෙන යාම ස  

මවවාිකකාොර පාලන නිමයෝෙයව තවදුරටත් ක්රියාත්මක කිීම සම්බවධමයව  

උපශාලාධිපති කටයුතු කළ යුතුය. 

 

 

 

 

12. (1) මවවාිකකාොරයක මවවාිකකව ිකටීමට අමප්තක්ෂ්ා කරනු ලබන යම් ශිෂ්යයකු 
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 විිකව තමාමේ  පවුමක මද්මාපියවමේ  ආද්ායම ස  පදිංචි ස්ථානම   ිකට 

විශ්වවිද්යාලයට ඇති දුර ප්රමාණය ස  අමනකුත් මතාරතුරු මවවාිකකාොර 

ලබාෙැනීමම් ඉකලුම්පරම  ද්ක්වා ඇති පරිදි ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

(2) මවවාිකකාොරම  නවාතැව ෙැනිම සද් ා වූ එවැනි ඉකලීමමක් විශ්වවිද්යාලය 

විිකව තත් කාර්ය සද් ා සපයා ඇති ආකෘති පරයකිව ඉදිරිපත් කළයුතු අතර කලිව 

කල පනවනු ලබන විශ්වවිද්යාල මවවාිකකාොර සද් ා අද්ාළ වන අතුරු නීති, ී ති ස  

නිමයෝෙ විිකව පිළිෙවනා බවට වූ ප්රකාශයක් එම ඉකලුම් පරයක් සමඟ සමවවිත 

විය යුතුය. 

(3) විශ්වවිද්යාලම  අතුරු නීති ,ීති ස  නිමයෝෙවලට යටත්ව යම් ශිෂ්යයකු මවත 

තනි පුශෙල පද්නම මත මවවාිකක ප සුකම් මවවකර මද්නු ලැබිය යුතු ය. 

 

13. (1) විශ්වවිද්යාල බලධාීවමෙව නිික අවසරයක් ලබා මනාමෙන 

මවවාිකකාොරයක කිිකම ශිෂ්යයකු රැදී මනාිකටිය යුතුය. 

(2) මද්න ලද් කාල සීමාව ඇතුලත සෑම ශිෂ්යයකුම විිකව විශ්වවිද්යාලය නියම කරනු 

ලබන මවවාිකකාොර ොස්තු මෙවිය යුතුය. 

(3) විශ්වවිද්යාලය මවව කල මවවාිකකාොරම  ලියාපදිංචියක් මනාමැතිව කිිකම 

අයුරකිව ශිෂ්යමයකු තමාට මවවකල මවවාිකකාොරය තුල පදිංචි ීම මනාකල 

යුතු අතර මවනත් ශිෂ්යයකු සමෙ  කාමරය හුවමාරු කර ෙැනීම ම ෝ මවනත් 

කාමරයක පදිංචි ීම මනාකළ යුතුය 

 

14. (1) මමම අතුරු නීති උකලංයනය කිීම ම ්තුමවව යම් ශිෂ්යයකුට ලබා දී ඇති 

මවවාිකක ප සුකම් තාවකාලිකව අත්හිටු ීම සද් ා මවවාිකකාොර ශාලාධිපතිට 

බලය ඇත්මත් ය. එවැනි අවස්ථාවක දී මවවාිකකාොර ප සුකම් අත්හිටු ීමට මපර 

ශාලාධිපති විිකව උපකුලපතිවරයාට, නිමයෝජය උපකුලපති වරයාට ස  විනය 

පාලක මවත ඒ පිළිබඳ කඩිනම් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය. 

(2) යම් අධයයන වර්ෂ්යක් ම ෝ සාමාිකකයක් අවසානම දී යම් ශිෂ්යයකු 

විභාෙයකට මපනී ිකටීමට අමපාම ාසත් වුවම ාත් එම සාමාිකකය සද් ා මශශන 

අවසව ී ඇති අවසථ්ාවකදී, එවැනි ශිෂ්යයකුට මවවාිකකාොරයක මවවාිකකව 

ිකටීම සද් ා හිමිකම් මනාලැම . 

(3) යම් ශිෂ්යයකුට එමරහිව ෙවනා ලද් යම් විනයානුල ල පියවරක් ම ්තුමවව 

මවවාිකකාොරම  නවාතැව ප්රද්ානය කිීම සද් ා වූ  කටයුතු සූද්ානම් කිීමම්දී යම් 

බාධාීමක් ම ෝ අවසව ීමක් ිකදුවන අවස්ථාවක දී, එම ශිෂ්යයා විිකව මෙවන ලද් 

ම ෝ මෙවිය යුතු ොසත්ු ආපසු  අයකර ෙැනීම ම ෝ අඩුකර ෙැනීම සද් ා එම 

ශිෂ්යයාට හිමිකමක් මනාමැත. 

 

 

 

15. සෑම ශිෂ්යයකුම්  - 
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 (අ) මවවාිකකාොරම  ස්වකීය කාමරම  ඇති ෙෘ  භාණ්ඩ , සවිතුරු යනාදිය සද් ා 

මමවම සාමූහික වශමයව මපාදු භාවිතම  පවතින මවනත් ිකයලු අයිනතම සද් ා ; 

 (ආ) තමා මවත නිකුත් කර ඇති අයිනතමයව කාමරමයව ම ෝ මවවාිකකාොරමයව 

ඉවත්ව යන විට විශ්වවිද්යාල බලධාීව මවත ආපසු භාරදීම සද් ා  ; 

 (ඇ) සපයා ඇති අයිනතම සද් ා වන යම් පාඩු ම ෝ අලාභ  ානි සද් ා ; 

 (ඈ) මවවාිකකාොරම  ඇති චංචල ම ෝ නිශ්චල මශපල සද් ා අත්වැරදීමක් 

වශමයව ම ෝ හිතාමතාම ිකදුවන යම් පාඩු සද් ා එම පාඩු වටිනාකම ශිෂ්යයා විිකව 

මෙීම සද් ා, ශිෂ්යයව එක් අයකුට වඩා වැඩි මද්මනකු සම්බවධමයව වන විට එම 

මශපල වල වටිනාකම එම මවවාිකකාොරම  ම ෝ කාමරම  එකට ිකටින එක් එක් 

ශිෂ්යයාමෙව සමාන මුද්ලිව අයකර ෙැනීම සද් ා ; 

(ඉ) භාවිතා කරනු ලබන කාලසීමාව ඇතුළත ිකසුවට මද්න ලද් ස්්රික්ක , පවපවාහිනී 

යවර ස  මවනත් උපකරණ  ානියක් මනාවන අයුරිව පාවිඡිනචි කිීම සද් ා ; ස  

(ඊ) ස්වකීය කාමරම  ඇති ෙෘ  භාණ්ඩ , සවිතුරු යනාදිය සද් ා පුශෙලිකව ස  

මවවාිකකාොරම  අමනකුත් ිකයලු මපාදු භාවිතය සද් ා වූ අයිනතම සද් ා සාමුහිකව; 

වෙකියනු ලැබිය යුතුය. 

 

16. කිිකම ශිෂ්යයකු විිකව - 

 (අ) කාමරයකට මවව කර දී ඇති අයිනතමයව මවන තැනකට මෙන යෑම ම ෝ ඉවත් 

කිීම ; 

(ආ) මවවාිකකාොරම  ිකටින අමනකුත් ිකසුනට මමව ම අසකවැිකයවට කිිකම 

හිරි ැරයක්  කරද්රයක් ිකදු කිීම ම ෝ ිකදු වන අයුරිව කටයුතු කිීම, මවවාිකක 

ප සුකම් අවලංගු කිීමට ම ත්ුවන ප ර දීම්, යම් ද්රවය විික කර ද්ැමීම , අධික ශ ද්ය 

ඇති කිීම ම ෝ මවනත් යම් මනාෙැලමපන  ැිකීමක් වැනි විනය විමරෝධී ක්රියා ිකදු 

කිීම ; 

(ඇ) මවවාිකකාොරම  යම් මද්යසාර බීම වර්ෙ , මත් ද්රවය ම ෝ නීති විමරෝධී මත් 

ද්රවය තබා ෙැනීම, සවතකම  තබා ෙැනීම ම ෝ පරිමභෝජනය කිීම  ස  

පරිමභෝජනය කර මවවාිකකාොරයට පැමිණ ිකටීම ; 

(ඈ) මවවාිකකාොරම  දුම් පානය කිීම ම ෝ සූදු ක්රීඩාවල මයදීම ; 

(ඉ) මවවාිකකාොරම  යම් ගිනිමකළි භාණ්ඩ භාවිතා කිීම ම ෝ සවතකම  තබා   

ෙැනීම ; 

(ඊ) මවවාිකකාොරම  ආ ාර පිසීමම් ම ෝ පිළිමයල කිීම; 

(උ) මවවාිකකාොරය ඇතුළත වායු සමීකරණ, ශීතකරණ , උදුව ම ෝ සමාන විද්ුත් 

උපකරණ භාවිතා කිීම. විදුලි පශධතිය අයුතු පාවිඡිනචිය, මවනස් කිීම විශ්වවිද්යාල 

පරිපාලනම  අවසරය මනාලත් කාර්යවට මයාද්ා ෙැනීම ; 

(ඌ) යම් වාණිජ ම ෝ නීති විමරෝධී කාර්යයක් සද් ා මවවාිකකාොරම  කාමර ස  

ප සුකම් පාවිඡිනචි කිීම , කාමරය ම ෝ මවවාිකකාොරම  යම් මකාටසක් යම් 

කාර්යාලයක් , පුස්තකාලයක් ම ෝ මවන යම් මශශපාලන කාර්යාලයක් ,ආෙමික 



10 
 

කාර්යාලයක් ම ෝ මකකම් කාර්යාල ආයතනයක් වශමයව භාවිත කිීම මනාකල 

යුතු ය ; 

(එ) උපශාලාධිපතිමේ  ර්ර්ව අනුමැතිය මනාමැතිව කාමරවල බිත්ති, මකාරිමඩෝව 

ම ෝ මපාදු ප්රමශශයව මපෝස්ටර්,ප්රිකා ම ෝ නිමේද්න මගිව  ානියට පත් කිීම ම ෝ 

සැරසීම ; 

 මනා කළ යුතු ය. 

 

17. සෑම ශිෂ්යයකු ම විිකව - 

(අ) මවවාිකකාොරම  පදිංචි වන අවස්ථාමේ දී මවවාිකකාොරම  කාමරම  ඇති 

ිකයලු නිශ්චල ස  චංචල අයිනතමයව  ානියට පත්ී ම ෝ ක්රියාත්මක තත්වමයව 

මනාපවතින බවට අනාවරණය වුවම ාත් ඒ පිළිබද්ව උපශාලාධිපති මවත ද්ැනුම් දිය 

යුතු බවට ; 

(ආ) සංගීත උපකරණ , රවය උපකරණ , පවපවාහිනී, පරිෙණක යනාදිය ිකයලු 

අවස්ථා වලදී කාමරමයව පිටතට රවණය මනාවන පරිදි පවත්වා ෙනු ලැබිය යුතු 

බවට ; 

(ඇ) මවවාිකකාොරමයව පිටතට සංගීත ශ ද්ය මයාමු මනාවන පරිදි ජමනක ම ෝ 

සද්ුතල මත ස්ටීරිමයෝ ම ෝ ශ ද් විකාශන යවර මනාතබවන බවට ; 

(ඈ) ප.ව.10.00 ස  මප.ව.5.00 යන කාලය තුළ කිිකම සංගීත උපකරණයක් ම ෝ 

ගුවව විදුලියක් ක්රියාත්මක මනාකරණ බවට ; 

(ඉ) ශිෂ්යයව  ට ලබා දී ඇති ස්්රික්ක , පවපවාහිනී යවර ස  මවනත් උපකරණ වාර 

අවසානම  දී ක්රියාත්මක තත්වමයව ආපසු භාරදී ඇති බවට ; 

(ඊ) විදුලි සැපයුම නිවැරදි පරිදි භාවිතාකර ඇති බවට ස  (පරිෙණක , ස්ටීරිමයෝ, 

පවපවාහිණී, මකාණ්ඩය වියලන යවර ආදිය) විද්ුත් උපකරණ පරිපථ වල විදුලි 

ධාරිතාව ඉක්මවා මනාමොස් ඇති බවට ; 

(උ) කාමරවලිව පිටීමම්දී ිකයලු බකබ, ස්්රික්ක , ස  විදුලි පංකා ක්රියා විරහිත කර 

ඇති බවට ම ෝ භාවිතමයව පසුව නාන කාමර ස  ජල කරාම වසා ඇති බවට; 

ස   

(ඌ) කාමර, මකාරිමඩෝව , කාණු , මෙවතු පිරිිකදුව තබා ඇති බවට  ස තික විය 

යුතුය; 

 

18. නැති වූ ම ෝ කැඩී ගිය යතුරු වල වටිනාකම අද්ාළ ශිෂ්යයාමෙව අයකර ෙනු ලැබිය 

යුතුය. 

 

19. ිකයලු මවවාිකක ිකසුව ප.ව.8.00 මපර මවවාිකකාොරයට ආපසු පැමිණිය යුතු  අතර 

උපශාලාධිපතිමෙව ර්ර්ව අවසරයකිව මතාරව මප.ව.5.00 මපර ඉවතට යෑමමව 

වැලකී ිකටිය යුතුය. 
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20. ිකයලුම මවවාිකකාොර වල ිකටින නවක ිකසුව (පලමු වසර)  ප.ව.6.00ට මපර 

මවවාිකකාොරයට ආපසු පැමිණිය යුතු අතර උපශාලාධිපතිමේ  ර්ර්ව අවසරයකිව 

මතාරව මප.ව.6.00 ට මපර ඉවතට යෑමමව වැලකී ිකටිය යුතුය. ( ප.ව.6.00 ව පසුව 

ස  මප.ව.6.00ට මපර ඉවතට යන ිකසුව විිකව මවවාිකකාොරමයහි සපයා ඇති 

වාර්තා මපාමතහි තමා ඉවතට යන ම ්තුව ස  මේලාව ම ෝ එන මේලාව සද් ව 

කරමිව අත්සව කරනු ලැබිය යුතුය). 

 

21. කිිකම ම ත්ුවක් නිසාමවව කිිකම පිරිමි ිකසුවකු ම ෝ ෙැ ැණු ිකසුවකු විිකව අද්ාල 

පරිදි ෙැ ැණු ම ෝ පිරිමි අමයකු ඔහුමේ  ම ෝ ඇයමේ  කාමරම  තබා මනාෙත යුතුය. 

 

22. විශ්වවිද්යාලය විිකව විනයානුල ලව ක්රියාමාර්ෙ අනුව මවවාිකකාොර හිමිකම 

අත්හිටුවා ඇති යම් ිකසුවකුට මවවාිකක නවාතැව අමප්තක්ෂ්ා කිීම සද් ා ම ෝ 

මවවාිකකව දිෙටම ිකටීම සද් ා හිමිකම් මනාමැත. 

 

23. විශ්වවිද්යාලම  ශිෂ්යයවට මපාදුමේ අද්ාළ වන මමම අතුරු නීතිවල විධිවිධාන , 

මවවාිකකාොර වල ිකටින ිකසුවට ම ෝ ඔවුව සම්බවධමයව අවශය මවනසක්ම් 

සහිතව අද්ාළ විය යුතුය. 

 

24. (1) යම් අසාධය ම ෝ මබෝවන මරෝෙයකිව මපමළන යම් ශිෂ්යයකු විිකව ඔහු 

මවවාිකකාොරයට පැමිණීමට මපරාතුව, තමා මරෝෙ මබෝීමම් ප්රවණතාවමයව 

නිද් ස් බවට වූ ෛවද්ය ස තිකයක් මවවාිකකාොර ශාලාධිපති මවත ඉදිරිපත් කරනු 

ලැබිය යුතුය. 

(2) මවනත් ිකසුවමේ  ස  පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලම  මසෞාය මකමරහි ඇති 

තර්ජනය වලක්වාලනු ලැබිය යුතුය. යම් ශිෂ්යයකුට යම් මසෞාය ෙැටුවක් 

ඇතිවුවම ාත් , ඔහු විිකව ව ාම ෛවද්ය නිලධාරි  මුවිය යුතුය. ඒ පිලිබද්ව ව ාම 

උපශාලාධිපති මවත වාර්තා කරනු ලැබිය යුතුය. 

 

25.මවවාිකකාොරයක ිකටින පලමු වසර, අවසාන වසර  ා විමශ්ෂ් අවසරලත් ිකසුව  ැර 

අමනක් සෑම ශිෂ්යයකු ම විිකව තමා පරිමභෝජනය කරන , විදුලි බලය , ජලය සද් ා 

විශ්වවිද්යාල විිකව අමනක් නිර්මශශ කරනු ලබන මෙීම කළ යුතුය. 

 

26.දිවා ම ෝ රාත්රී කාලම දී මවවාිකකාොරම  සෑම මකාටසක්ම  අධීක්ෂ්ණය කිීම 

සද් ා විශ්වවිද්යාල බලධාීවට  විවෘත විය යුතු අතර මවවාිකකාොරයක අධීක්ෂ්ණය 

කිරිම සද් ා ඕනෑම අවස්ථාවකදී විශ්වවිද්යාල බලධාීවට ස ාය ීම සෑම 

ශිෂ්යයකුමේ ම කාර්ය විය යුතුය. 

 

27.මවවාිකකාොර ඇතුලත දී ශිෂ්යයිනවමේ  පුශෙලික මශපල වලට ිකදු වන අලාභ ම ෝ 

පාඩු සද් ා විශ්වවිද්යාලය වෙකියනු මනාලැබිය යුතුය. 
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28.විශ්වවිද්යාලම  මවවාිකකාොරම  අනවසරමයව නවාතැව මෙන ිකටීම 

විශ්වවිද්යාලය පනවන ද්ණ්ඩනයකට යටත් විය  ැකි අතර නවාතැව ිකටි කාලයට 

විශ්වවිද්යාලය නියම කරනු ලබන ද්ඩ මුද්ක මෙවිය යුතුය. 

 

දඩුවම් 

29.මමම අතුරු නීති වල විධිවිධාන උකලංයණය කරනු ලබන ම ෝ එම විධිවිධාන වලට 

එකඟව ක්රියා කිීම පැ ැර  රිනු ලබන යම් ශිෂ්යයකු විනය විමරෝධී ක්රියා ම ෝ 

විෂ්මාචාර පිලිබද් වරද්ට වරද්කරු වන අතර එම ශිෂ්යයා ප ත  ද්ැක්මවන ද්ඩුවම් වලට 

යටත් වවමවය. 

(අ) ද්ැඩි ලිඛිත අවවාද් කිීමකට ; 

(ආ) ද්ඩමුද්ලක් පැනීම ; 

(ඇ) යම් නිශ්චිත කාල සීමාවක් සද් ා මවවාිකකාොර ප සුකම් ඉවත් කිීම 

ම ෝ අත්හිටුීම; 

(ඈ) විශ්වවිද්යාලම  මශපළ වලට  ානි ිකදු කර ඇති අවස්ථාවකදී ශිෂ්ය 

සංෙමය සද් ා මවව කර ඇති දීමනා අඩු කිීම 

(ඉ) වසර මද්කකට වැඩි මනාවන කාලයක් සද් ා ශිෂ්ය භාවය අත්හිටුීම ; 

(ඊ)  වසර මද්කකට මනාවැඩි කාලයක් සද් ා විභාෙ ප්රථිපල අත්හිටුීම ; 

(උ) විශ්වවිද්යාලමයව මනරපීමට ; 

(ඌ) උපකුලපති ම ෝ පාලක සභාව විිකව අනුමත කරනු ලබන  මවනත් යම් 

ද්ඩුවමක් 

 

විනයානූකූලව ක්රියාරීමේතම් කාර්ය පපාපාපාය 

මූලික විමර්ශන 

30. (1) විනය විමරෝධී ක්රියාවව පිළිබද් ම ෝ විෂ්මාචාර පිළිබද් මචෝද්නාවක් ම ෝ මමම 

අතුරු නීති උකලංයණය කිීමක් පිළිබද්ව මූලික විමර්ශනයක් පැවැත්ීම 

සද් ා උපකුලපතිවරයා විිකව පීක්ෂ්ණ නිලධරයකු වශමයව යම් අධයයන 

සාමාජිකයකු ම ෝ සාමාජිකයව තිමද්මනකුට ම ෝ වැඩි ෙණනකිව සමවවිත වන 

විනය කමිටුවක්  පත් කරනු ලැබිය  ැකිය. 

(2) සාමාජිකයව එක් අමයකුට වැඩි ප්රමාණයක් ිකටින අවස්ථාවකදී විනය කමිටුමේ 

සාමාජිකයිනව අතරිව විනය කමිටුමේ සභාපතිවරයා උපකුලපති විිකව මතෝරාපත් 

කරනු ලැබිය යුතුය. 

(3) නිමයෝජය / මජයෂ්්ඨ ස කාර / ස කාර මකාකාධිකාී(නීති  ා මකාන) / (ශිෂ්ය 

කටයුතු) ස  (විභාෙ)ම ෝ ඔහුමේ  නිමයෝජිතයකු විනය කමිටුමේ මකකම් විය යුතු 

අතර ඔහු විනය කමිටුමේ උපමද්ස ්පරිදි විමර්ශන කරමෙන යාමට සාක්ි කැද්ීම 

ප්රකාශන ලබා ෙැනීම ආදී කටයුතු ිකදු කළ යුතුය. 

(4) විමර්ශණය අවසානම  දී , අවස්ථාමවෝචිත පරිදි විමර්ෂ්ණ නිලධාී ම ෝ විනය 

කමිටුමේ සභාපති විිකව ඔහුමේ  ම ෝ එහි නිර්මශශ සමඟ වාර්තාවක් උපකුලපතිවරයා 

මවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය. 
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31. (1) ඉ ත වෙවතිය ප්රකාරව නිර්මශශයක් ලැබීමමව පසුව උපකුලපතිවරයා විිකව , 

ප ත සද් ව තීරණ ෙනු ලැබිය  ැකිය. 

   (අ) මචෝද්නා මනාමැති නම්, පීක්ෂ්ණ අවසව කිීම ; 

   (ආ) සුලු මචෝද්නා ඇත්නම් , අංක 29 ද්රන අතුරු නීතිම  නිශ්චිතව ද්ක්වා  

   ඇති ලිහික ද්ණ්ඩනයව පැනීම. 

(2) උපකුලපතිවරයා විිකව ෙවනා ලද් තීරණ අද්ාල ශිෂ්යයා , ස   ඔහුමේ  

මද්මාපියවට ම ෝ භාරකරුට ලියාපදිංචි තැපෑමලව ද්ැනුම් මද්නු ලැබිය යුතු අතර 

ඉ ත කී ලිපිම  පිටපතක් නිමයෝජය උපකුලපතිවරයාට, මවවාිකක ස  විනය 

මණ්ඩලම  සභාපති, අද්ාළ පීඨාධිපතිට , විනය පාලකට  ,නිමයෝජය මකාකාධිකාී 

/ මජයෂ්්ඨ ස කාර / ස කාර මකාකාධිකාී(නීති  ා මකාන) / (ශිෂ්ය කටයුතු) ස  

(විභාෙ), ස  මවනත් යම් අද්ාළ තැනැත්තකු මවත යවනු ලැබිය යුතු ය. 

 

විධිමේ පමේක්ෂ්ණය 

32.ශිෂ්යයව විිකව කරන ලද් බරපතල ආකාරම  විනය විමරෝධි ක්රියාවකට ම ෝ 

විෂ්මාචාර  ැිකීමක් ඇති බවට අවසථ්ාමවෝචිත පරිදි පීක්ෂ්ණ නිලධාීමේ  ම ෝ 

මූලික විමර්ශන වාර්තාව මගිව උපකුලපතිවරයා සෑහීමකට පත්වන අවස්ථාවක දී , 

උපකුලපති විිකව විධිමත් පීක්ෂ්ණයක් පැවැත්ීම සද් ා තීරණය කරනු ලැබිය  ැකි 

අතර ඒ පිළිබද්ව උපකුලපති උපමද්ස් පරිදි කටයුතු කිීමට නිමයෝජය උපකුලපතිට 

මූලික විමර්ශන වාර්තාව මයාමුකළ යුතුය. 

33. (1) උපකුලපති විිකව අනුමත කරන ලද් විශ්වවිද්යාලම  මජයෂ්ඨ් අධයයන 

නිලධාීව එක් මකමනකු ම ෝ තිමද්මනකුට මනාවැඩි ෙණනකිව සමවවිත විනය 

කමිටුවක් විධිමත් පීක්ෂ්ණය ිකදු කරනු ලැබීම සඳ ා පත්කරනු ලැබිය යුතු ය. 

(2) මමම අතුරුනීති යටමත් පත්කරනු ලබන විනය කමිටුමේ සාමාජිකයව සංායාව 

එක් අමයකුට වඩා වැඩි වන අවසථ්ාවකදී විනය මණ්ඩලම  සභාපති වරයා 

උපකුලපතිවරයා විිකව නම්කරනු ලැබිය යුතු ය. 

(3) ස කාර / මජයෂ්්ඨ ස කාර/ නිමයෝජය මකාකාධිකාී (නීති  ා මකාන)ම ෝ 

ඔහුමේ  නිමයෝජිතයකු විනය මණ්ඩලම  මකකම්වරයා  විය යුතුය. 

(4) මූලික විමර්ෂ්ණ වාර්තාව පද්නම්කරෙනිමිව සකස ්කරන ලද් එක් එක් ශිෂ්යයා 

සද් ා මචෝද්නා පරය උපකුලපතිවරයා විිකව අත්සව කර චූදිත ශිෂ්යයාට  ස  ඔහුමේ  

මද්මාපියවට ම ෝ භාරකරුට ලියාපදිංචි තැපෑමලව යවනු ලැබිය යුතුය. 

(5) ඉදිරිපත්  කරන ලබන මචෝද්නා සද් ා චූදිත ශිෂ්යයා මේ  පිලිතුරු ප්රකාශය ඔහු 

විිකව සති මද්කක කාලයක් ඇතුලත ලියාපදිංචි තැපෑමලව උපකුලපති  මවත 

ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතුය. 

(6) පිලිතුරු ප්රකාශය සම්බවධව පිලිෙත  ැකි කරුනු තිම  නම් උපකුලපතිවරයා  

විිකව චූදිත ශිෂ්යයා මචෝද්නා වලිව නිද් ස් කල ැකි අතර එමස ්මනාමේ නම් විධිමත් 

පීක්ෂ්ණය පැවැත්ීමට කටයුතු කල ැක. 
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(7) විනය මණ්ඩලම  සමාජිකයව මවත සාක්ි ලැයිනස්තුවක් ස  පීක්ෂ්ණයට අද්ාළ 

මවනත් ිකයලු අද්ාළ වාර්තා , ද්රවය විනය මණ්ඩලම  මකකම් විිකව ලබා දිය යුතුය. 

(8) විනය මණ්ඩලම  මකකම් විිකව විධිමත් පීක්ෂ්ණය සද් ා සාක්ි ලබා දීමට 

තැනැත්තව විනය මණ්ඩලම  උපමද්ස් පරිදි කැද්වනු ලැබිය යුතුය. 

(9) පීක්ෂ්ණය මාස මද්කක් මනාඉක්මවන  කාලයක් ඇතුලත සම්ර්ර්ණ කරනු ලැබිය 

යුතුය. 

(10) පීක්ෂ්ණය අවසානම  දී , විනය මණ්ඩලය විිකව ස්වකීය නිර්මශශ ද් සමෙ 

වාර්තාවක් උපකුලපතිවරයා මවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු අතර උපකුලපතිවරයා 

විිකව ද්ඩුවම් පැනීම ම ෝ පාලක සභා උපමද්ස් ලබා මෙන ද්ඩුවම් පැමිණීමට 

තීරණය කළ යුතුය. 

(11) ඉ ත කී තීරණය කල ද්ඩුවම ලියාපදිංචි තැපෑමලව අද්ාළ ශිෂ්යයාට ස  

මද්මාපියවට ම ෝ භාරකරුට යවනු ලැබිය යුතු අතර එම ලිපිම  පිටපතක් නිමයෝජය 

උපකුලපතිවරයාට , අද්ාළ පීඨාධිපතිට, විනය පාලක ස  මණ්ඩලම  සභාපතිට 

මජයෂ්්ඨ නිමයෝජය මකාකාධිකාී / මජයෂ්්ඨ ස කාර / ස කාර මකාකාධිකාී(නීති 

 ා මකාන) / (ශිෂ්ය කටයුතු) ස  (විභාෙ)ස  මවනත් යම් අද්ාළ තැනැත්තකු මවත 

යවනු ලැබිය යුතුය. 

 

අභියාචනා 

34. (1) යම් ද්ණ්ඩන පැනීමම් තීරණයක් මගිව අතෘප්තතියට පත් යම් චූදිත ශිෂ්යයකු 

විිකව එම ද්ණ්ඩණය පිළිබද් ද්ැනුම් දීමම් සවනිමේද්නය ලිඛිතව ලැබීමම් දිනම  ිකට 

දින 14 ක් ඇතුලත එම තීරණයට එමරහිව අද්ාළ පීඨාධිපති මගිව උපකුලපතිවරයා 

මවත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය  ැකි ය. 

(2) එම අභියාචනය උපකුලපතිවරයා විිකව මවවාිකක ස  විනය මණ්ඩලම  

නිර්මශශය ලබා ෙැනීමට ඉදිරිපත් කල යුතු ය. 

(3) අභියාචනා  මණ්ඩලය වශමයව මවවාිකක ස  විනය මණ්ඩලය එම අභියාචනය 

සලකා බැලීමම සද් ා එම මණ්ඩලම  සාමාජිකයව තිමද්මනකු උපකුලපතිමේ  

එකඟත්වය පරිදි නම් කල යුතු ය. 

(4) නිමයෝජය /මජයෂ්්ඨ / ස කාර මකාකාධිකාී (නිති  ා මකාන) ම ෝ ඔහුමේ  

නිමයෝජිතයකු අභියාචන මණ්ඩලය මවත විධිමත් පීක්ෂ්ණ වාර්තාව, මවනත් අද්ාළ 

වාර්තා , ද්රවය , යනාදිය ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය. 

(5) විමර්ශන අවසානම  දී, අභියාචන මණ්ඩලය විිකව ස්වකීය නිර්මශශ ද් සමෙ 

මවවාිකක  ා විනය මණ්ඩලය මවත ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර එය මවවාිකක විනය 

මණ්ඩලම  සාකඡිනඡා කර අවසාන තීරණ ෙැනීම නිර්මශශ සමෙ උපකුලපතිවරයා 

මවත ඉදිරිපත් කල යුතු ය. 

(6) උපකුලපතිවරයා විිකව ෙවනා ලද් තීරණය ලියාපදිංචි තැපෑමලව අද්ාළ 

ශිෂ්යයාට ස  මද්මාපියවට ම ෝ භාරකරුට යවනු ලැබිය යුතු අතර එම ලිපිම  

පිටපතක් නිමයෝජය උපකුලපතිවරයාට , අද්ාළ පීඨාධිපතිට, විනය පාලකට ස  

මණ්ඩලම  සභාපතිට නිමයෝජය මකාකාධිකාී /මජයෂ්්ඨ ස කාර / ස කාර 
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මකාකාධිකාී(නීති  ා මකාන) / (ශිෂ්ය කටයුතු) ස  (විභාෙ)ස  මවනත් යම් අද්ාළ 

තැනැත්තකු මවත යවනු ලැබිය යුතුය. 

 

 

විවිධ 

35.නිමයෝජය උපකුලපති ස  යම් ශිෂ්ය උපමශශකවරයකු විනය පීක්ෂ්ණ මණ්ඩලයට 

මතෝරා පත්කිීම සද් ා මයෝෙය මනාවවමවය. 

 

36.මමම අතුරු නීති වල , විධිවිධාන වල පට ැනිව කුමක් සද් ව වුවද් , විශ්වවිද්යාලම  

විනය පවත්වාමෙන යෑම සද් ා අවශය බවට උපකුලපතිවරයා විිකව සලකනු ලබන 

යම් උචිත පියවරක් උපකුලපතිවරයා විිකව ෙනු ලැබිය යුතුය. 

 

37.මමම අතුරු නීති විශ්වවිද්යාල පරිරය ඇතුළත අද්ාළ විය යුතුය. 

 

38. (1) විශ්වවිද්යාල ිකසුව විිකව ිකයලු අවස්ථාවලදී විශ්වවිද්යාලම  ම ාද් නම , 

මෙෞරවය ස  කීර්ති නාමය ආරක්ෂ්ා කිීම සද් ා මමම යවිය යුතුය. 

(2) විශ්වවිද්යාලම  සෑම ශිෂ්යයකුම මනා  ැිකීමක් ඇති තැනැත්තකු විය යුතු  

මමවම ිකයලු අවස්ථාවලදී උපාධි අමප්තක්ෂ්ක ම ෝ උපාධිධාී ිකසුවකුමේ  තත්වය  

ආරක්ෂ්ා වන ආකාරම  යථා පැවැත්මක් ඇති ආකාරමයව  ැිකරිය යුතු ය. 

(3) විශ්වවිද්යාලම  සෑම ශිෂ්යයකුම විිකව තමා මවවාිකකව ිකටින 

මවවාිකකාොරම  කීර්තිනාමය ස  මෙෞරවය ආරක්ෂ්ාවන ආකාරමයව  ැිකරිය යුතු 

ය. 

(4) විශ්වවිද්යාලය විිකව නිකුත් කරන ලද් ශිෂ්ය  ැදුනුම්පත සෑම ශිෂ්යයකුම විිකව 

තබාෙත යුතු අතර විශ්වවිද්යාල කාර්ය මණ්ඩලය , ආරක්ෂ්ක නිලධරයකු ම ෝ 

මවනත් යම් බලයලත් නිලධරයකු විිකව ඉකලා ිකටීමම්දී එය ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය 

යුතු ය. 

(5) මමම අතුරු නීති, විශ්වවිද්යාලම  සෑම ශිෂ්යයකුටම අද්ාළ විය යුතුය. 

(6) 2015 අංක 01 ද්රන ශිෂ්ය අතුරු නීතිවල පිටපතක් මමහි උපමකානම  නිශ්චිතව 

ද්ක්වා ඇති පිළිෙැනීමම් ස තිකම  ආකෘතිය ද් සමෙ විශ්වවිද්යාලම  සෑම ශිෂ්යයකු 

මවතම ඉදිරිපත් කිීමට කටයුතු සලස්වනු ලැබිය යුතුය. සෑම ශිෂ්යයකුම විිකව 

විශ්වවිද්යාලම  මකාකාධිකාී මවත ව ාම සම්ර්ර්ණ කරන ලද් පිළිෙැනීමම් ස තික 

පරය ආපසු භාරමද්නු ලැබිය යුතු ය. 

 

39.සෑම ශිෂ්යයකු මවත උපාධිය,  ඩිප්තමලෝමා , ස තික පරය ම ෝ මවනත් යම් අධයයන 

කුසලතාවය පිලිබද් මයෝෙයතාවය නිශ්චය කිීමම්දී  එක් එක් ශිෂ්යයකුමේ   ැිකීම 

තීරණය කිීමට ස  තක්මස්රු කිරිමට විශ්වවිද්යාලයට සම්ර්ර්ණ බලය ස  අධිකාරිය 

තිබිය යුත්මත් ය. 
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40. මමම අතුරු නීති වල - 

“බලයලත් නිලධරයා” යවමනව උපකුලපතිවරයා විිකව බලය මද්න ලද් යම් 

නිලධරයකු අද් ස් මේ. 

“විශ්වවිද්යාල පරිරය” යවමනව විශ්වවිද්යාලම  ප සුකම් පිහිටා ඇති පරිරයව, 

මවවාිකකාොර, විශ්වවිද්යාල විිකව පාලනය කරනු ලබන විශ්වවිද්යාල පරිරය ම ෝ 

විශ්වවිද්යාල කටයුතු  කරමෙන යනු ලබන මවනත් යම් පරිරයක් අද් ස් මේ. 

 

41. යම් ම යකිව ිකං ල, ඉංග්රීික,  ා මද්මළ භාෂ්ා පාඨ අතර යම් අනනුල ලතාවයක් ඇති 

වුවම ාත්, එවිට ිකං ල භාෂ්ා පාඨය බල පැවැත්විය යුතුය.  
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උපතේඛනය 

රුහුණු විශව්විද්යාලය 

ශිෂ්ය  විනය ස  මවවාිකක අතුරු නීති 

පිළිෙැනීමම් ස තිකය 

 

රුහුණ විශ්වවිද්යාලම  2015 අංක 01 ද්රන මවවාිකක  ස  ශිෂ්ය විනය පිළිබද්  අතුරු නීති 

වල පිටපතක් මා  ට ලැබුණු බවත් , මා විිකව එම අතුරු නීති වල විධි විධාන උනවදුමවව 

කියවා අවමබෝධ කරෙත් බවටත්, මමයිනව ස තික මකාට ප්රකාශ කරමි. එකී අතුරු නීතිවල 

විධිවිධානවලට එකඟව ක්රියා කිීමට මම එකඟ මවමි. 

නම :- …………………………………………………….. 

පීඨය :- …………………………………………………….. 

අධයයන වැඩසට න :- ………………………………………. 

අ.මපා.ස.(උ.මප.) විභාෙ අංකය :- …………………………… 

ජා. ැ.පත් අංකය :- …………………………………………. 

 

දිනය: -……………………….. 

         ....................................... 

          ශිෂ්යයාමේ  අත්සන 

 

ඉ ත කී අතුරු නීති වලට අනුව කටයුතු කිීමට මාමේ  පුතා/ දියනිය එකෙ වන බවට  ඔහුමේ  

/ ඇයමේ  අත්සන මා ඉදිරිම  තැබූ බවට මමයිනව ස තික කරමි. 

 

දිනය :……………………      .................................. 

          මද්මාපිය/භාරකරු 

අත්සන 

        නම :-……………………….... 


