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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 
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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 :-……………………….... 



1978 Mk; Mz;bd; 16 Mk; ,yf;f> gy;fiyf;fofq;fs; rl;lj;jpd; 135 Mk; 
gpuptpd; (1) Mk; cggpuptpd; fPo; cUFiz gy;fiyf;fofj;jpd; 
Nguitapdhy; Mf;fg;gl;l khztu; tpLjp kw;Wk; xOf;fhw;W njhlu;ghd 
Jiztpjpfs;. 

jtprhsu; / JizNte;ju; 

cUFiz gy;fiyf;fofg; Nguit 

 

2015 Mz;L rdtup khjk; 12 Mk; ehsd;W. 

 

Jiztpjpfs; 

1. ,j;Jiztpjpfs; 2015Mk; Mz;bd; 1 Mk; ,yf;f khzth; tpLjp kw;Wk;; 
xOf;fhw;W Jizr; rl;l tpjpfnsd vLj;Jf;fhl;lg;glyhk; vd;gJld; 2015 rdtup 
khjk; 12 Mk; ehsd;W eilKiwf;F tUjy; Ntz;Lk;. 

2. cUFiz gy;fiyf;fofj;jpd; (,jd; gpd;du; “gy;fiyf;fofk;” vdf; 
Fwpg;gplg;gLk;) khztu; tpLjp kw;Wk; xOf;fhw;W njhlu;ghf tYtpYs;s 
Jiztpjpfs; ahTk; ,j;Jiztpjpfs; eilKiwf;F tUk; ehsd;W 
,j;Jiztpjpfisf; nfhz;L khw;wPL nra;ag;gLk;. 

 

tpLjp kw;Wk; xOf;fhw;W rigiaj; jhgpj;jy; 

 

3. (1) gpd;tUNthiiuf; nfhz;l tpLjp kw;Wk; xOf;fhw;W rig (,jd; gpd;dH 

“rig” vdf; Fwpg;gplg;gLk;;) jhgpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.  

 

 (m) gpujp JizNte;jH; 

 (M) xt;nthU gPlj;jpd; gPlhjpgjp; 

 (,) gy;fiyf;fofg; gjpthsu; ; 

 (<) gy;fiyf;fofj;jhy; epakpf;fg;gLk; xOf;fhw;W cj;jpNahfj;jH;  

 (c) rpNu\;l khzt MNyhrfu;; 

 (C) xt;nthU tpLjp kz;lgj;jpd; fhg;ghsH; 

 (v) rpNu\;l kUj;Jt mYtyu;; kw;Wk; 

 (V) JizNte;jupdhy; epakpf;fg;gLk; %jitapd; ,uz;L cWg;gpdu;fs;. 

(,jd;gpd;dH “epakpf;fg;gl;l cWg;gpdu;fs;” vdf; Fwpg;gplg;gLk;)  

 

(2) gpujp JizNte;jH rigapd; jtprhsuhjy; Ntz;Lnkd;gJld; rigapd; 
vy;yhf; $l;lq;fspw;Fk; jiyik jhq;Fjy; Ntz;Lk;. jtprhsu; rKfkspf;fhj 
Ntiy mj;jifa $l;lj;jpw;F r%fkspj;Js;s kpfr;rpNu\;l gPlhjpgjp jiyik 
jhq;Fjy; Ntz;Lk;. gpujpg;; gjpthsu; (rl;lKk; Mtzq;fSk;) rigapd; 
nrayhsuhFjy; Ntz;Lk;.; 



4. (m) khztu;fspd; xOf;fk; kw;Wk; xOf;fhw;W eilKiwfs; njhlHghd 
tplaq;fis fhyj;jpw;Ff; fhyk; kPsha;T nra;jYk; mJ njhlHghd rpghHRfis 
JizNte;jUf;F toq;FjYk;. 

 

JizNte;ju;> gpujp JizNte;ju;> gPlhjpgjp> xOf;fhw;W cj;jpNahfj;ju;> gpujp 
xOf;fhw;W cj;jpNahfj;ju; MfpNahupd; gzpfs;. 

 

5. (1) khztnuhUtuhy; my;y khztu;FOntd;wpdhy; Mw;wg;gLk; VNjDk; 
xOf;fkpd;ik my;yJ jtwhd elj;ij njhlu;ghf gy;fiyf;fofj;jpd; 
gPlhjpgjpapdhy;> gpujhd ghJfhg;G cj;jpNahfj;jupdhy;> fy;tprhu; 
CopanuhUtuhy;;> epu;thf CopanuhUtuhy;> vtNuDk;; gy;fiyf;fof 
Copaupdhy; my;yJ khztnuhUtuhy; JizNte;jUf;F my;yJ gpujpj; 
JizNte;jUf;F fhyjhkjkpd;wp mwptpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. 

(2) gpujpj; JizNte;ju; jtwhd elj;ij njhlu;ghf jfty;fisr; Nrfupj;J mJ 
njhlHghf cldb eltbf;if vLj;J mJ gw;wp JizNte;jUf;F 
mwpf;ifapLjy;; Ntz;Lk;. 

(3) ,j;Jiztpjpfspd; fPo; cupa jfty; fpilf;fg;ngw;wjd; gpd;dH JizNte;ju; 
Nkyjpf jfty; Njitg;gLfpd;wnjd mtu; fUjpd;; jhkjkpd;wp rk;ge;jg;gl;l 
,lj;Jf;Fr; nrd;W mJ rhu;ghd tplaq;fis tprhuiz nra;J mit njhlu;gpy; 
mwpf;if xd;iw rku;gpg;gjw;fhf fy;tprhu; Copau; xUtiu my;yJ %d;W 
mq;fj;jth; mlq;fpa xOf;fhw;Wf; Fohnkhd;iwg; ngauplyhk;;.  

(4) JizNte;ju; Fwpj;j tplak; njhlu;gpy; jPu;khdk; Nkw;nfhs;s KbAk; 
vd;gJld; jdJ tpUg;Gupikapd; mbg;gilapy; jdJ jPHkhdj;ij gy;fiyf;fof 
Nguitf;F mwptpf;f KbAk;. 

6. (1)  JizNte;ju;  kw;Wk; gpujpj; JizNte;ju; mtu;fSf;fpilahd 
,zf;fj;Jf;F mika> gPlj;jpYs;s vy;yh khztu;fspd; xOf;fhw;wpd; kPJk; 
Nkw;ghu;itf; fl;Lg;ghl;ilg; gpuNahfpg;gjw;fhd KO mjpfhuj;ij gPlhjpgjpf;F 
toq;fKbAk;. 

(2) khztnuhUtupd; my;yJ xU khztu; FOnthd;wpd;  Kiwaw;w 
gof;ftof;fk; my;yJ elj;ij fhuzkhf jdJ gPlj;jpd; rPuhd njhopw;ghl;bw;;F 
jlq;fy; ,Uf;fpd;wnjd gPlnkhd;wpd; gPlhjpgjpahdtu; fUJkplj;J> 
JizNte;jupd; kw;Wk; gpujp JizNte;jupd; ,zq;FjYf;F mika 
gPlhjpgjpahy; Fwpg;gpl;l gPlj;jpd; Jiz xof;fhw;W cj;jpNahfj;jH kw;Wk; 
Jiwj;jiytu;fspd; cjtpAld; gpd;tUk; eltbf;iffs; vLf;fyhk;. 

 (m)  Kiwaw;w gof;ftof;fj;jpw;fhf mj;jifa khztUf;F my;yJ 
khztu; FOnthd;Wf;F vr;rupf;if toq;Fjy;; 

 (M) gy;fiyf;fofj;jpypUe;J mj;jifa khztiu my;yJ khztu;fis 
,uz;L thuq;fs; tiuahd fhyg;gFjpnahd;wpw;F gy;fiyf;fofj;jpy; 
tpupTiufs;> fw;if newpfs; my;yJ VNjDk; NtW fw;ifnewpf;F 
r%fkspg;gjpypUe;J ,ilepWj;Jjy; ; my;yJ 

 (,) mj;jifa khztnuhUtupd; my;yJ xU khztu; FOnthd;wpd;   
elj;ij gy;fiyf;fof JizNte;jupd; jiyaPl;ilj; Njitg;gLj;Jk; 



rk;gtnkd gPlhjpgjp fUJkplj;J mJ gw;wpa eltbf;iff;fhf 
JizNte;jUf;F my;yJ gpujp JizNte;jUf;F mwpf;ifaply;. 

(3) gPlhjpgjpahdtu; ,j;Jiztpjpfspd; fPo; jd;dhy; vLf;fg;gl;l VNjDk; 
xOf;fhw;W eltbf;ifapd; jd;ikapid JizNte;jUf;F mwpf;ifapl 
Ntz;Lk;. 

7. (1) JizNte;ju;> gy;fiyf;fofj;jpd; xOq;F fhtyuhf fy;tprhu; Copau;fspy;; 
rpNu\;l cWg;gpdu; xUtiu epakpf;fyhk;. (cjhuzk; rpNu\;l Nguhrpupau;> 
Nguhrpupau; my;yJ ,izg;Nguhrpupau;). 

(2) ,t;thW epakpf;fg;gl;l xOf;fhw;W cj;jpNahfj;jH gy;fiyf;fofj;jpd; 
khztu; xOf;fhw;iwAk; xOqifAk; NgZtjw;F cjTjy; Ntz;Lk;. 

(3) gy;fiyf;fof xOf;fhw;W cj;jpNahfj;juhdtu; JizNte;ju; kw;Wk; gpujp 
JizNte;jupd; fye;jhNyhridAlDk; gpujp gy;fiyf;fof xOf;fhw;W 
cj;jpNahfj;jhpd; cjtpAlDk; NkNyAs;s flikfis epiwNtw;Wjy; Ntz;Lk;. 

(4) gpujp JizNte;jupd; MNyhridf;fika gy;fiyf;fof xOf;fhw;W 
cj;jpNahfj;juhdtH gy;fiyf;fofj;jpy; xOf;fhw;iw kPwpaJ njhlu;ghd 
Kiwg;ghLfis tprhupj;J mwp;f;if toq;Ftjw;F eltbf;if vLj;jy; Ntz;Lk;.  

(5) Gyd; tprhuizapd; Kbtpd;Nky;> xOf;fhw;wpd;ik my;yJ Ju;elj;ijf;F 
khztu; nghWg;ghapUf;fpwhu; vd gy;fiyf;fof xOf;fhw;W cj;jpNahfj;jH 
jpUg;jpg;gbd;> mtu; ju; my;yJ gpujp Jizte;jUf;F mwpf;if nra;J> gpd;tUk; 
jz;lidfspy; xd;iw tpjpf;fyhk;. 

 (m) vOj;jpyhd vr;rupf;if xd;W 

 (M),uz;L  (02) thuq;fspw;F   Nkw;glhj fhyj;jpw;F; 
gy;fiyf;fofj;jpypUe;J khztiu ,ilepWj;Jjy;. 

(6) ve;jnthU tplaj;jpYk; gy;fiyf;fof xOf;fhw;W cj;jpNahfj;jH ,t; 
Vw;ghLfspd; fPo; nrayhw;Wfpd;whNuh me;j xt;nthU tplaj;jpYk; mtu; 
JizNte;jupw;F kw;Wk;  gpujp JizNte;jUf;F mwpf;ifapLjy; Ntz;Lk;. 

(7) gy;fiyf;fof xOf;fhw;W cj;jpNahfj;jhpdhy; tpjpf;fg;gl;l jz;lidapdhy; 
ghjpf;fg;gl;l vtNuDk; khztu; cldbahf JizNte;jUf;F Nkd;KiwaPL 
xd;iwr; nra;tjw;fhd cupikia nfhz;bUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; 
JizNte;ju; jz;lidia kPsha;T nra;ayhk; my;yJ mtrpankdf; 
fUJfpd;wtplj;J Kiwrhu; tprhuiznahd;wpw;Ff; fl;lisaplyhk;.  

(8) xOf;fhw;wpd;ik epfo;r;rpia mwpf;ifapLfpd;wNghJ gy;fiyf;fof 
xOf;fhw;W cj;jpNahfj;jH nghUj;jkhd eltbf;iff;fhf ,Uthu fhyj;jpDs; 
JizNte;jUf;F jdJ mtjhdpg;Gf;fis tprhuiz nra;J rku;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;. 

 

8. (1) gPlj;jpd; gPlhjpgjp kw;Wk; gy;fiyf;fof xOf;fhw;W cj;jpNahfj;jUld; 
fye;jhNyhrpj;jjd; gpd;d JizNte;juhdtu; mg;gPlj;jpw;fhd gpujp xOf;fhw;W 
cj;jpNahfj;jiu mg;gPlj;jpd; rpNu\;l tpupTiuahsupd; ju epiyf;Ff; fPo; 
my;yhj fy;tprhu; Copau fs; kj;jpapypUeJ xUtiu epakpf;fyhk;.  

(2) gy;fiyf;fof xOf;fhw;W cj;jpNahfj;jhpd; gzpfis epiwNtw;Wtjpy; 
mtUf;F cjTtjw;F mtrpakhf ,Uf;ff; $bathwhf xU gPlj;jpw;F xU gpujp 



xOf;fhw;W cj;jpNahfj;jH vd;w tifapy; rfy gPlq;fSf;Fk; gpujp xOf;fhw;W 
cj;jpNahfj;jHfs; epakpf;fg;gl KbAk;;. 

(3) gPlnkhd;wpd; gpujp xOf;fhw;W cj;jpNahfj;jH gPlj;jpd; khztu;fspilNa 
xOf;fhw;iwg; NgZtjw;F gPlj;jpd; gPlhjpgjpf;F cjTjy; Ntz;Lk;.  

(4) gpujpg; gy;fiyf;fof xOf;fhw;W cj;jpNahfj;jH VNjDk; xOf;fhw;wpd;ik 
my;yJ Ju;elj;ijiag; Gyzha;T nra;J  gpujp JizNte;jUf;F 
mwpf;ifaplyhk;. 

(5) Gydha;nthd;wpd; Kbtpd;kPJ khztu; xOf;fhw;wpd;ik my;yJ 
Ju;elj;ijf;Fg; nghWg;GilatuhftpUf;fpwhu; vd gpujpg; gy;fiyf;fof 
xOf;fhw;W cj;jpNahfj;jH jpUg;jpg;gbd;  JizNte;jUf;F my;yJ gpujp 
JizNte;jUf;F mwpf;if nra;J gpd;tUk; jz;lidfspy; xd;iw tpjpf;fyhk;. 

 (m) vOj;jpyhd vr;rupf;ifnahd;W 

 (M) xU (01) thuj;jpw;F   Nkw;glhj fhyj;jpw;F; gy;fiyf;fofj;jpypUe;J 
khztiu ,ilepWj;Jjy;. 

 

(6) mj;jifa jz;lid tpjpg;gpd;kPJ gpujp xOf;fhw;W cj;jpNahfj;jH cldbahf 
JizNte;ju; gPlhjpgjp> gy;fiyf;fof xOf;fhw;W cj;jpNahfj;jH;> 
gpujpg;gjpthsu;> rpNu\;l cjtpg; gjpthsu;> cjtpg; gjpthsu;(khztu; 
eyd;Ngzy;) kw;Wk; (rl;lKk; Mtzq;fSk);> (guPl;ir) kw;Wk; Vida NtW 
nghUj;jkhd mYtyu;fs; Nghd;NwhUf;F mwptpj;jy; Ntz;Lk;. 

 

khztu; xOf;fhw;wpd;ik my;yJ Ju;elj;ij 

9.  

(1) fy;tp rhu; Copau; xUtuhy; my;yJ tpLjpf; fhg;ghsH my;yJ tpLjpf; 
Jizf;fhg;ghsuhy; toq;fg;gl;l VNjDk; rl;l Kiwahd fl;lisia 
epiwNtw;Wtjw;F kWf;fpd;w  

(2) gy;fiyf;fofj;jpd; VNjDk; cilikfs; mopf;fpd;w> Nrjg;gLfpd;w> 
rpijf;fpd;w. cilik khw;Wfpd;w> mfw;wpr; nry;fpd;w> fsthLk; my;yJ 
jdjhf;fpf; nfhs;fpd;w  

(3) egnuhUtUf;F  fhaj;ij Vw;gLj;jf; $ba MAjq;fis. $uhd fUtpfis. 
rpW ntbg;nghUl;fis my;yJ ntb nghUl;fis my;yJ NtW vitNaDk; 
%yg;nghUl;fis Vw;wpr;nry;fpd;w my;yJ jd;dfj;Nj itj;jpUf;fpd;w 

(4) kw;wtu;fisj;jhf;Ffpd;w fhaq;fis Vw;gLj;Jfpd;w njhy;iyg;gLj;Jfpd;w 
CW nra;fpd;w> Fog;Gfpd;w> kd mikjpiaf; Fiyf;fpd;w 

(5) gy;fiyf;fofj;jpDs; my;yJ gy;fiyf;foj;jpw;F ntspNa vtNuDk; 
egnuhUtUf;F gy;fiyf;fofj;jpd;; vtNuDk; khztupd; my;yJ Copaupd; 
GfOf;F my;yJ cilikfSf;F Nrjk; tpistpf;fr; nra;tjw;F tha;nkhop 
Kykhf my;yJ vOj;jpy; mr;RWj;Jfpd;w 

(6) newpjtwp elf;fpd;w my;yJ jtwhd elj;ijf;F my;yJ 
epahag;gLj;jg;glKbahj nraYf;F Mjutspf;fpd;w  



(7) gfpbtij nra;Ak;> nra;tjw;FjTk;> nra;a Cf;fkspf;Fk;> gq;Fgw;Wk; 
my;yJ RatpUg;Gld; gfpbtijf;Fl;gLk;  

(8) fPo;gbahj my;yJ ,lj;jpw;Fg; nghUj;jkw;w Milazpfpd;w  

(9) gy;fiyf;fof khztu;fsNjh Copau;fsNjh Rje;jpuk; kw;Wk; Rje;jpu 
elkhl;lhk; ghjpg;Gf;Fs;shFk; tifapy; nrayhw;Wk; 

(10) jkf;F toq;fg;gl;Ls;s fl;lisfisr; nraw;gLj;j vj;jdpf;Fk; 
gy;fiyf;fof khztiuNah my;yJ CopaiuNah rl;ltpNuhjkhf 
jLj;Jitf;Fk; 

(11) gy;fiyf;fof khztiuNah my;yJ CopaiuNah Fwpj;j vy;iyf;F 
mg;ghy; nry;ytplhky; rl;ltpNuhjkhf      jLj;Jitf;Fk; 

(12) gy;fiyf;fofj;Jf;F cz;ikj; jfty;fs; ngw;Wf;nfhs;s cupikAs;s 
tplaq;fspy; ngha;ahd jfty;fisg; ngw;Wf; nfhLf;fpd;w  

(13) xOf;fhw;W tprhuizapy; <LgLk; CopaUf;F ngha;ahd jfty;fis 
jfty;fis toq;fp gpioahf topelj;Jfpd;w  

(14) gy;fiyf;fofg; ghJfhg;G CopaUf;Nfh my;yJ NtW CopaUf;Nfh 
ngha;ahd jfty;fis jfty;fis toq;fp gpioahf topelj;Jfpd;w  

 (15) ghPl;irfSf;F r%fkspg;gjpypUe;J NtW egu;fisj; jil nra;fpd;w 
my;yJ ghPl;ir epiyaq;fSf;F mUfpy; my;yJ mjid Rw;wp epahagLj;jhj 
Kbahj epiyapy; $Lfpd;w  

(16) fy;tprhu; CopaUf;Nfh tpLjp fhg;ghsUf;Nfh tpLjp Jizf;fhg;ghsUf;Nfh 
ghJfhg;G mYtyUf;Nfh my;yJ VNjDk; jFjpAila mYtyUf;F 
gy;fiyf;fofj;jpdhy; toq;fg;gl;l milahs ml;ilia fhz;gpg;gjw;F 
jtWfpd;w my;yJ kWf;fpd;w  

(17) JizNte;jupd; mgpg;gpuhag;gb xOf;fhw;W eltbf;ifj; Njitg;gLtjw;F 
NghJkhd xOf;ff;Nflhf mikAk; jtnwhd;wpw;F VNjDk; ePjpkd;wj;jpy; 
Fw;wj;jPu;g;gspf;fg;gLfpd;w  

(18) gy;fiyf;ffof Rw;Wg;Gw #oypDs; kJNghijapy; ,Ug;gtuhf my;yJ 
cilikapy; nfhz;bUg;gtuhf my;yJ kJghd thridia nfhz;bUg;gtuhf 
my;yJ mUe;jpapUg;gtuhf my;yJ kJghdj;ij my;yJ Nghijia 
cz;lhf;Fk; kUe;Jfis toq;Fgtuhff; fhzg;gLfpd;w  

(19) gy;fiyf;foff; fw;gpj;jy; eltbf;iffs; (tpupTiufs;> nra;Kiwfs;> 
fsNtiy> Ntiyf;fs nraw;ghLfs;> rpfpr;ir Kiwfs;> xg;gil Kjypad) 
ghPl;irfs; kw;Wk; Muha;r;rpfs; vd;gtw;iw Fog;Gjy; my;yJ VNjDk; epHthfg; 
gzpfisf; Fog;Gjy; Nghd;w mj;jifa nraw;ghLfspy; <LgLfpd;w 

(20) gy;fiyfofj;jpd; vtNuDk; mYtyiu my;yJ Copaiu mtuJ flikia 
epiwNtw;WtjpypUe;J jilnra;fpd;w my;yJ gy;fiyf;fofj;jpd; mYtyf 
Kiwahd flikfspy; VNjDk; epahag;gLj;j Kbahj Kiwapy; jiyapLfpd;w 

(21) jdJ fy;tpia my;yJ Muha;r;rpia epiwNtw;Wtjpy; vtNuDk; khztiu 
jil nra;fpd;w my;yJ vtNuDk; khztupd; nraw;ghLfis Fiyf;fpd;w  



(22) JizNte;jupd; mgpg;gpuhag;gb gy;fiyf;fofj;jpy; ew;ngaUf;F my;yJ 
gy;fiyf;fofj;jpy; xOq;if my;yJ xOf;fhw;iwg; NgZtjw;F fsq;fk; 
Vw;gLj;Jfpd;w xU Kiwapy; ele;Jnfhs;fpd;w my;yJ 

(23) gy;fiyf;fofj;jpd; Jiztpjpfs;> xOq;Ftpjpfs; my;yJ tpjpfis 
kPWfpd;w  

vtNuDk; khztu; xOf;fhw;wpd;ik my;yJ Ju;elj;ijf;Ff; Fw;wthspahjy; 
Ntz;Lk; 

10. Nkw;Fwpg;gpl;Ls;s Vw;ghLfSf;F Nkyjpfkhf  

(m) gy;fiyf;fofj;jpd; Nguitapdhy; mq;fPfupf;fg;glhj gy;fiyf;fofj;jpy; 
VNjDk; rq;fk; my;yJ fofj;jpd; $l;lnkhd;iwf; $l;Ltjw;F fUjg;gLfpd;w 
my;yJ VNjDk; mj;jifa rq;fk; my;yJ fofj;jpidj; jhgpg;gjhff; 
fUjg;gLfpd;w my;yJ jhgpg;gjpy; cjTfpd;w  

(M) gy;fiyf;fofg; Nguitapdhy; mq;fPfupf;fg;glhJs;s VNjDk; rq;fk; 
my;yJ fofj;jpid gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jfpd;w  

(,) VNjDk; rq;fj;jpid my;yJ fofj;jpidj; jhgpg;gjw;fhf Nguitapdhy; 
Mf;fg;gLk; tpjpfs; kw;Wk; xOq;FtpjpfSf;F ,zq;fpnahOfhj  

(<) VNjDk; $l;lj;ij $l;Lfpd;w my;yJ ,iaghd FOtpd; mikg;G 
epajpfSf;F Kuzhf gy;fiyf;fof Rw;Wg;Gwr; #oypy; elhj;jg;gLk; 
khztu;fspd; VNjDk; $l;lj;jpy; gq;fspg;Gr; nra;fpd;w 

(c) gy;fiyf;fof mjpfhupfspd; Kd; mDkjpapd;wp gy;fiyf;fof tsTfspDs; 
VNjDk; epfo;r;rpiaj; jpl;lkpLfpd;w> xOq;fikf;fpd;w my;yJ mKy;gLj;Jfpd;w 

(C) JizNte;jupd; my;yJ gpujp JizNte;jupd; Kd; mq;fPfhukpd;wp VNjDk; 
gUt ,jo;fs;> ntspaPLfs;> Mz;L gpuRuq;fs; vd;gtw;iw tpepNahfpf;fpd;w 
my;yJ fhl;rpg;gLj;Jfpd;w my;yJ gy;fiyf;fofj;jpw;Fr; nrhe;jkhd 
cilikapid cUtopf;fpd;w my;yJ rpijf;fpd;w 

(v) JizNte;jupd; my;yJ gpujp JizNte;jupd; vOj;J%ykhd mq;fPfhukpd;wp 
gy;fiyf;fofj;jpy; ciuahw;Wtw;F vtNuDk; Ngr;rhsiu khztu; xUtuhf 
my;yJ gy;fiyf;fofj;jpd; khztu; rhu;gpy; my;yJ mtu;fspd; Ntz;Ljypd; 
Ngupy; gy;fiyf;fofj;jpw;F ntspNaapUe;J miog;G tpLf;fpd;w  

(V) JizNte;jupd; my;yJ gpujp JizNte;jupd; Kd; mq;fPfhukpd;wp 
gy;fiyf;fof Rw;Wg;Gwr; #oypDs; my;yJ mjw;F ntspNa epjp my;yJ 
nghUl;fisr; Nrfupg;gjw;F Vw;ghL nra;fpd;w my;yJ xOq;fikf;fpd;w 

(I) JizNte;jupd;;; my;yJ gpujp JizNte;jupd;; my;yJ JizNte;jupdhy; 
,e;Nehf;fj;jpw;fhff; Fwpj;njhJf;fg;gl;l NtW Mrpupau; my;yJ mYtyupd; 
Kd;dq;fPfhukpd;wp gy;fiyf;fofj;Jld; rk;ge;jg;gl;l tplaq;fs; njhlu;ghf 
VNjDk; gj;jpupif ntspaPl;il toq;Ffpd;w my;yJ ntspapLfpd;w my;yJ 
ntspaplg;glr; nra;tpf;fpd;w khztu; xd;wpaj;jpd; rq;fj;jpd; my;yJ fofj;jpd; 
jdJ rhu;gpy; my;yJ gpujpepjpahf my;yJ fUjg;gl;l gpujpepjpahf ,Uf;fpd;w  

vtNuDk; khztu; xOf;fhw;wpd;ik my;yJ Ju;elj;ijf;F Fw;wthspahjy; 
Ntz;Lk;. 



gy;fiyf;fofj;jpd; khztu; tpLjp kz;lgk; 

11. (1) xt;nthU tpLjp kz;lgj;jpw;Fg; nghWg;ghf fhg;ghsH xUtu; ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;. mtu; mj;jifa tpLjp kz;lgj;jpd; Kiwahd kw;Wk; jpwikahd 
Kfhikj;Jtj;ij cWjpg;gLj;Jtjw;F JizNte;jUf;F gpujp 
JizNte;jUf;Fg; nghWg;Gilatuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

(2) fhg;ghshpd; topfhl;lypd; fPo; ehshe;j epHthfj;jpw;Fg; nghWg;ghftpUf;fpd;w 
xt;nthU tpLjp kz;lgj;jpw;Fk; cgfhg;ghsH xUtH ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

(3) cgfhg;ghsuhdtH khztu;fspd; xOf;fhw;iwg; NgZjy; nrhj;Jf;fisAk; 
NritfisAk; Kfhik nra;jy;> ,Ug;ig NgZjy;> gjpNtLfis itj;jpUj;jy; 
kw;Wk; tpLjp tpLjpfspy; khztu; Fwpg;NgLfis  nraw;gLj;Jjy; kw;Wk;  
fl;lisfis epiwNtw;WjYk; Ntz;Lk;.  

12. (1) tpLjp kz;lgj;jpy; jq;Ftjw;;F ehLfpd;w vtNuDk; khztu; jdJ 
FLk;gj;jpd; ngw;Nwhupd; nkhj;j tUkhdk; kw;Wk; mtuJ tpLjpapypUe;J 
gy;fiyf;fofj;jpw;fhd Jhuk; vd;gtw;iwf; Fwpg;gpl;L gpuNjr nrayhsuplkpUe;J 
rhd;WWjpg;gLj;jg;gl;l fbjk; xd;Wld; gjpthsUf;F tpz;zg;gnkhd;iw 
mDg;Gjy; Ntz;Lk;.  

(2) tpLjp trjpf;fhd mj;jifa tpz;zg;gkhdJ gy;fiyf;fof Nehf;fj;jpw;fhf 
toq;fg;gl;l gbtk; xd;Wgw;wpajhjy; Ntz;Lnkd;gJld;> khztu; fhyj;jpw;F 
fhyk; gy;fiyf;fofj;jpd; tpjptpl kz;lgj;jpw;F Vw;Gilajhd Jiztpjpfs;> 
tpjpfs; kw;Wk; xOq;Ftpjpia Vw;Wf;nfhs;fpwhu;fs; vd;w thf;FWjpiaf; 
nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

(3) gy;fiyf;fof topfhl;L newpfs;> Jiztpjpfs;> tpjpfs; kw;Wk; 
xOq;Ftpjpfs; vd;gtw;Wf;F mika tpLjp trjpfshdit jdpg;gl;l mbg;gil 
kPJ khztu; xUtUf;F xJf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. 

13. (1) khztu; vtUk; gy;fiyf;fof mjpfhupaplkpUe;J ngwg;gl;l mDkjpapd;wp 
tpLjp kz;lgk; xd;wpy; jq;fpapUj;jyhfhJ. 

(2) khztu; xt;nthUtUk; nfhLf;fg;gl;l fhy Neuj;jpDs; 
gy;fiyf;fofj;jpdhy; Njitg;gLj;jg;gLk; tpLjp fl;lzq;fis nrYj;Jjy; 
Ntz;Lk;. 

14. (1) tpLjp kz;lgj;jpd; fhg;ghsH> ,j;Jiztpjpfspd; VNjDk; kPWiff;fhf 
khztu; xUtUf;F nfhLf;fg;gl;l jw;fhypf tpLjp trjpfis ,ilepWj;Jtjw;F 
mjpfhuk; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. mj;jifa epfo;tpy; cldb mwpf;ifahdJ 
fhg;ghshpdhy; JizNte;ju;> gpujp JizNte;ju; kw;Wk; gy;fiyf;fof 
xOf;fhw;W cj;jpNahfj;jH vd;NghUf;Fr; rku;g;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. 

(2) vtNuDk; khztu; fy;tpahz;L Kbtpy; jtiz Kbtpy; VNjDk; 
guPl;irf;Fj; Njhw;w jtwpapUg;gpd; mj;jifa khztu; jtizf;fhd Nghjidfs; 
Kbtile;j fhyj;jpy; tpLjp kz;lgj;jpy; jq;fpapUg;gjw;F jFjpAilatuhf 
,Uj;jyhfhJ. 

(3) khztUf;F vjpuhf vLf;fg;gl;bUf;fpd;w xOf;fhw;W eltbf;ifapd; 
tpisthe;jd;ikapy; tpLjp kz;lgj;jpy; tpLjp trjpia mDkjpg;gjw;fhf Vw;ghL 
nra;ag;gl;ljpy; epfOfpd;w VNjDk; jiyaPL my;yJ KbTWj;Jifapd; 
tplaj;jpy; mj;jifa khztu; mtuhy; nrYj;jg;gl;l my;yJ 



nrYj;jg;glw;ghyjhd fl;lzj;jpid kPsg;ngWjy; my;yJ Fiwg;Gr; nra;jYf;F 
cupj;JilatuhjyhfhJ. 

15. khztu; xt;nthUtUk; 

(m) mtUila nrhe;j miwapYs;s jsghlq;fs;> nghUj;jpfs;> 
Kjypatw;Wf;Fk; kw;Wk; tpLjp kz;lgj;jpy; nghJthfg; gad;gLj;jg;gLk; NtW 
tplaq;fSf;Fk; Nru;j;Jg; nghWg;GilatuhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

(M) mtUf;F tpepNahfpf;fg;gl;l nghUl;fSf;Fk; miw my;yJ tpLjp 
kz;lgj;ij tpl;Lr; nry;Yk; NghJ gy;fiyf;fof mjpfhupfSf;F mtw;iwj; 
jpUg;gp toq;Ftjw;Fk; nghWg;GilatuhftpUj;jy; Ntz;Lk; 

(,)  jkf;F toq;fg;gl;l nghUl;fSf;fhd VNjDk; el;lk; my;yJ Nrjj;jpw;Fg; 
nghWg;Gilatuhf tpUj;jy; Ntz;Lk; 

(<)  tpLjp kz;lgj;jpd; mirAk; my;yJ mirahj Mjdj;jpw;F jw;nrayhf 
my;yJ jpl;lkpl;L Vw;gLj;jpa VNjDk; Nrjj;jpw;F nghWg;GilatuhftpUj;jy; 
Ntz;Lk;. mj;jifa Nrjj;jpd; ngWkjp khztu;fshy; nrYj;jg;gLjy; 
Ntz;Lk;. xd;Wf;F Nkw;gl;l khztu;fspd; tplaj;jpy; mj;jifa Nrjj;jpd; 
kjpg;ghdJ tpLjp kz;lgj;jpy; my;yJ miwapy; trpf;fpd;w xt;nthU 
khztuplkpUe;Jk; rkkhd njhifapy; kPsg;ngwg;gLk;. 

(c) gad;ghl;Lf; fhyg;gFjpapDs; khztu;fSf;Ff; nfhLf;fg;gl;l kpd;dOj;jp> 
njhiyf;fhl;rpfs; kw;Wk; NtW rhjdq;fisg; NgZtjw;Fg; 
nghWg;GilatuhftpUj;jy; Ntz;Lk;;. mj;Jld;  

(C) jdpg;gl;l uPjpahf mtuJ nrhe;j miwapy; jsghlk;> nghUj;jpfs; 
Kjypatw;Wf;Fk; mj;Jld; tpLjp kz;lj;jpy; nghJthfg; gad;gLj;jg;gLk; 
NtW vy;yhg; nghUl;fSf;Fk; $l;lhfg; nghWg;GilatuhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

16. khztu; vtUk;  

(m) miw xd;Wf;nfd xJf;fg;gl;l VNjDk; nghUl;fis ,lk;khw;WjNyh 
mfw;WjNyh MfhJ. 

(M) tpLjp kz;lgj;jpYs;s NtW khztu;fSf;F mNjNghd;W maytu;fSf;F 
VNjDk; njhy;iyia Vw;gLj;Jjy; MfhJ. td;Kiwr; nray;fs; mjhtJ 
rz;il nra;jy;> nghUl;fis tPRjy;> mjpfg;gbahd rj;jk; my;yJ tpLjp 
trjpfis ,uj;Jr;nra;tjw;Ff; fhuzkhd NtW Kiwaw;w elj;ijia 
Nkw;nfhs;SjyhfhJ: 

(,) tpLjp kz;lgj;jpy; mw;fNfhy; rhu;e;j kJghdk;> NghijA+l;Lk; nghUl;fs; 
my;yJ rl;l Kuzhd nghUl;fs; vd;gtw;iw itj;jpUj;jy;> nfhz;bUj;jy; 
my;yJ EfUjy; MfhJ. 

(<) tpLjp kz;lgj;jpy; Gifj;jy; my;yJ #jhLjy; MfhJ: 

(c) tpLjp kz;lgj;jpy; VNjDk; thzntbfisg; gad;gLj;JjNyh 
nfhz;bUj;jNyh MfhJ: 

(C) tpLjp kz;lgj;jpy; czT rikj;jNyh jahupj;jNyh MfhJ: 



(v) tpLjp kz;lgj;jpDs; Fsp&l;bfs;> Fspu;rhjdg;ngl;bfs;> #l;lLg;Gf;fs;> 
my;yJ mNjNghd;w kpd;rhug;nghUl;fisg; gad;gLj;Jtjw;F kpd;rhu 
epWTiffisf; ifahbf;nfLj;jNyh my;yJ khw;WjNyh> gy;fiyf; fof 
epu;thfj;jpdhy; mjpfhukspf;fg;glhj NtW VNjDk; Nehf;fj;jpw;fhfg; 
gad;gLj;jy;. 

(I) VNjDk; tu;j;jf Nehf;fj;jpw;F my;yJ rl;lKuzhd Nehf;fj;jpw;F tpLjp 
kz;lgj;jpy; cs;s jkJ miwfs; kw;Wk; trjpfisg; gad;gLj;Jtjw;F 
mDkjpf;fg;glyhfhJ. xU miw my;yJ tpLjp tsTfspd; VNjDk; ghfk; 
mYtyfk; xd;whf Ehyfkhf my;yJ murpay;> kjk;rhu; my;yJ nrayf 
FOnthd;wpdhy; NtW VNjDk; mNjNghd;w Nehf;fj;jpw;Fg; gad;gLj;jyhfhJ. 

(x) cgfhg;ghshpd; Kd; mDkjpapd;wp tpsk;guj;jl;bfs;> gjhiffs;> my;yJ 
mwptpj;jy;fs; vd;gtw;iw itg;gjw;Nfh miwfspd; Rtu;fs;> tpwhe;ijfs;> 
my;yJ nghJthd ,lk; vd;gtw;iw Nrjk; Vw;gLj;Jtjw;Nfh my;yJ 
myq;fupg;gjw;Nfh mDkjpj;jyhfhJ. 

 

17. khztu; xt;nthUtUk;. 

(m) tpLjpapy; tjpAk;; fhyj;jpy;> tpLjpkz;lgj;jpYs;s my;yJ miwapYs;s 
rfy mirAk; mirahg; nghUl;fSk; ,aq;ff;$ba epiyikapy; 
,Uf;fpd;wnjdTk; mj;Jld; VNjDk; nghUs; Nrjg;gLj;jg;gl;lJ my;yJ 
,af;fKbahj epiyapy; ,Uf;fpd;wnjdf; fz;Lgpbf;fg;gl;lhy; 
cgfhg;ghsUf;F mwptpf;fg;gLjy; Ntz;Lk; vd;gij cWjpg;gLj;Jjy; 
Ntz;Lk;: 

(M) rq;fPj rhjdq;fs;> xypgug;Gf; fUtp> njhiyf;fhl;rp> fzzp Kjypad 
vy;yh Neuq;fspYk; miwf;F ntspNa rj;jk; ntspaplhjitahf ,Uj;jy; 
Ntz;Lnkd cWjpg;gLj;Jjy; Ntz;Lk;. 

(,) xypkhw;wp my;yJ xypngUf;fpfs; vd;gd tpLjp kz;lgj;Jf;F ntspNa 
Neubahf ghl;ilf; Nfl;gjw;Nfw;g [d;dypy; my;yJ gy;fdp kPJ 
,lg;glyhfhnjd;gij cWjpg;gLj;Jjy; Ntz;Lk;. 

(<) VNjDk; rq;fPj rhjdq;fs; my;yJ thndhyp vd;git gp;.g.10.00 kzpf;Fk; 
K.g.5.00 kzpf;Fk; ,ilapy; Nghlg;gLjy; MfhJ vd cWjpg;gLj;Jjy; 
Ntz;Lk;. 

(c) khztu;fSf;F nfhLf;fg;gl;l kpd;dOj;jp> njhiyf;fhl;rpfs; fw;Fk; NtW 
fUtpfs; vd;git ,aq;ff; $ba epiyapy; jtiz Kbtpy; 
jpUg;gpf;nfhLf;fpd;whu;fs; vd cWjpg;gLj;Jjy; Ntz;Lk;. 

(C) kpd;ntspaPl;L nrhUfpfs; chpa Kiwapy; gad;gLj;jg;gLfpd;wJ 
vd;gijAk; kpd;rhu cgfuzk; (fzdpfs;> xypkhw;wp> njhiyf;fhl;rpfs;> Kb 
cyu;j;jpfs; Kjypad) kpd;Rw;wpy; msTf;fjpfkhf nraw;glf;$lhnjd 
cWjpg;gLj;Jjy; Ntz;Lk;.  

(v) vy;yh kpd;Fkpo;fSk;> kpd;dOj;jp kw;Wk; kpd;tprpwpfs; vd;gitAk; 
miwfs; my;yJ Fspayiwfistpl;L ntspNaWfpd;wNghJ 
mizf;fg;gLfpd;wJ vdTk; ePu; Foha;fs; gad;gLj;jpa gpd;du; KOikahf 
%lg;gLfpd;wJ vdTk; cWjpg;gLj;jg;gLjy; Ntz;Lk;: mj;Jld; 



(V) miwfs;> tpwhe;ijfs;> tbfhy;> Njhl;lq;fs; Rj;jkhf ,Uf;fpwJ vdTk; 
cWjpg;gLj;Jjy; Ntz;Lk;. 

18. ,of;fg;gl;l my;yJ cile;j rhtpfspd; ngWkhdk;> rk;ge;jg;gl;l 
khztu;fsplkpUe;J kPs mwtplg;gLjy; Ntz;Lk;. 

19. khztu;fs; vy;NyhUk; gp.g. 8.00 kzpf;F Kd;du; tpLjp kz;lgj;jpw;F jpUk;Gjy; 
Ntz;Lnkd;gJld;> cgfhg;ghshpd; Kd; mDkjpapd;wp K.g. 5.00 kzpf;F Kd;du; 
ntspNa nry;Yjiyj; jtpu;j;Jf;nfhs;Sjy; Ntz;Lk;.  

20. rfy tpLjpfspYk; cs;s GJKf khztu;fs; vy;NyhUk; gp.g.; 6.00 kzpf;F 
Kd;du; tpLjpf;Fj; jpUk;gptpLjy; Ntz;Lnkd;gJld;> cgfhg;ghshpd; Kd; 
mDkjpapd;wp K.g. 5.00 kzpf;F Kd;du; ntspNa nry;tijj; 
jtpu;j;Jf;nfhs;Sjy; Ntz;Lk;. (gp.g. 6.00 kzpf;Fg; gpd;dUk; K.g. 6.00 kzpf;F 
Kd;dUk; ntspNa nry;Yk; khztu;fs; ntspNa nry;Yk; my;yJ cs;tUk; 
fhuzj;ijAk; Neuj;ijAk; Fwpg;gpl;L tpLjp kz;lgj;jpYs;s gjpTg;Gj;jfj;jpy; 
ifnahg;gkpLjy; Ntz;Lk;. 

21. Mz; my;yJ ngz; khztu; vtUk; ve;j #o;epiyapd; fPOk; mtUila my;yJ 
mtSila miwapy; KiwNa xU ngz; my;yJ Miz itj;jpUj;jy; MfhJ. 

22. gy;fiyf;foj;jpdhy; ve;j khztUf;F vjpuhf xOf;fhw;W eltbf;if 
vLf;fg;gl;Ls;sNjh me;j khztu; tpLjp trjpfis ehLtjw;Nfh my;yJ 
tpLjpapy; njhlu;e;jpUg;gjw;Nfh jFjpAilatuhf ,Uj;jyhfhJ. 

23. gy;fiyf;fofj;jpd; khztu;fSf;Fg; nghJthf Vw;GilajhftpUf;fpd;w 
Jiztpjpfspd; Vw;ghLfs; tpLjp kz;lgj;jpYs;s khztu;fSf;F my;yJ 
khztu;fs; njhlu;gpy; Vw;wkhw;wq;fSld; Vw;Gilajhjy; Ntz;Lk;.  

24. (1) njhLNeha; my;yJ njhw;WNehahy; tUe;Jfpd;w vtNuDk; khztu;> tpLjp 
kz;lgj;jpw;F kPz;Lk; jpUk;Gk;NghJ mtu; njhw;wpypUe;J tpLjiy ngw;Ws;shu; 
vd kUj;Jtr; rhd;wpjo; xd;iw> tpLjp fhg;ghsUf;F rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

(2)  NtW khzth;fspdJk; eph;thfg; gzpahl;nlhFjpapduJk; Rfhjhuj;jpw;fhd 
VNjDk; mr;RWj;jyhdJ jtph;f;fg;gLjy; Ntz;Lk;. VNjDk; Rfhjhug;gpur;rpid 
khzth; xUtUf;F epfo;fpd;wnjdpd;> mth; kUj;Jt mYtyiu cldbahf 
re;;j;pj;jy; Ntz;Lk;. mJ gw;wp cgfhg;ghsUf;F cldbahf mwpf;ifaplg;gLjy; 
Ntz;Lk;. 

25. VNjDk; tpLjp kz;lgj;jpd; tjpgtuhf ,Uf;fpd;w (Kjy; tUl kw;Wk; ,Wjp 
tUl kw;Wk; tpNrl mDkjp ngw;w khzth; jtpu) NtW vtNuDk; khztu; thA> 
kpd;rhuk;> ePu;> Nghd;wd nghJthd gad;ghLfs; kw;Wk; Nritfspd; Vw;ghl;by; 
Vw;gl;l vy;yh nrytpdq;fis rkkhd tpfpjhrhuj;jpYk; gy;fiyf;fof Fwpg;gpLk; 
NtW fl;lzq;fisAk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 

26. tpLjpapd; xt;nthU gFjpAk;> gy;fiyf;fof mjpfhupfSf;F gfy; my;yJ ,uT 
ve;j Neuj;jpYk; Nrhjidf;fhfj; jpwe;jpUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld;> tpLjp 
kz;lgj;jpd; Nrhjid Neuj;jpy; gy;fiyf;fof mjpfhupfSld; xj;Jioj;jy; 
xt;nthU khztupd; flikahjy; Ntz;Lk;.  

27. khztUf;Fupa tpLjp kz;lgj;jpDs; mtu;fspd; jdpg;gl;l nrhj;jpw;F VNjDk; 
el;lk; my;yJ Nrjk; Vw;gLj;Jtjw;F gy;fiyf;fofkhdJ nghWg;Gilajhf 
,Uj;jyhfhJ. 



28. gy;fiyf;fof tpLjpapy; rl;l tpNuhjkhfj; jq;fpapUj;jy;> gy;fiyf;fofj;jpdhy; 
tpjpf;fg;gl;l jz;lidfSf;F cl;gLtJld; tpLjpj;jpy; jq;fpapUf;Fk; fhyj;jpw;F 
gy;fiyf;fofk;> tpjpf;Fk; jz;lg;gzj;jpid nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.  

jz;lidfs; 

29. ,j;Jiztpjpfd; Vw;ghLfis kPWfpd;w my;yJ Vw;ghLfSld; 
,zq;fpnahOFtjw;Fj; jtWfpd;w vtNuDk; khztu; ,j;Jiztpjpfspd; fPo; 
xOf;fhw;wpd;ik my;yJ Ju;elj;ijf;Ff; Fw;wthspahjy; Ntz;Lnkd;gJld; 
gpd;tUk; jz;lidf;F MshjhYk; Ntz;Lk;. 

(m) fLikahd vr;rupf;if 

(M) gy;fiyf;fofj;jpypUe;J ePf;Fjy;  

(,) tpLjp trjpfis kPsg;ngWjy; my;yJ Fwpj;Jiuf;fg;gl;l 
fhyg;gFjpnahd;Wf;F mj;jifa trjpfis ,ilepWj;Jjy;  

(<) ,uz;L tUlq;fSf;F Nkw;glhj fhyg;gFjpnahd;Wf;fhd khztu; 
jifikapid ,ilepWj;Jjy; 

(c) ,uz;L tUlq;fSf;F Nkw;glhj fhyg;gFjpnahd;Wf;fhd guPl;ir 
ngWNgWfis ,ilepWj;Jjy; 

(C) Fw;wg;gznkhd;iw tpjpj;jy; 

(v) gy;fiyf;fof cilikfSf;F Nrjj;ij tpistpf;Fk; gl;rj;jpy; khztu; 
xd;wpaj;jpw;fhd epjpxJf;fPl;ilf; Fiwj;jy 

(V) JizNte;ju; my;yJ Nguitapdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l NtW VNjDk; 
jz;lid. 

xOf;fhw;W Kiw nraw;gLj;Jtjw;fhd eltbf;ifKiw 

G+Hthq;f tprhuiz 

30. 30. (1) XOf;fhwpd;ikapd;> Ju;elj;ijapd; my;yJ ,j;Jiztpjpfspd; VNjDk; 
kPWif gw;wpa VNjDk; rhu;j;Jiuapd; kPJ G+Hthq;f tprhuiznahd;iw 
elhj;Jtjw;F JizNte;juhdtu; tprhuiz mYtyu; xUtuhf fy;tprhu; 
cWg;gpdu; xUtiu epakpf;fyhk; my;yJ %d;W cWg;gpdu;fis my;yJ Nkw;gl;l 
cWg;gpdu;fisf; nfhz;l xOf;fhw;Wf; FOhk; xd;iw epakpf;fyhk;. 

(2) xU cWg;gpdUf;F Nkw;gLk; gl;rj;jpy; xOf;fhw;Wf;Fohkpd; jtprhsu;> 
xOf;fhw;Wf; Fohkpd; cWg;gpdu;fspilNaapUe;J JizNte;juhy; 
epakpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. 

(3) rpNu\;l cjtpg; gjpthsu; (rl;lk; kw;Wk; Mtzq;fs;;> guPl;irfs;>  khztu; 
eyd;Ngzy; my;yJ mtupd; gpujpepjpnahUtu; xof;fhw;Wf; FOtpd;  
MNyhridfSf;F Vw;g tpku;rdq;fis  njhlu;e;J Nkw;nfhs;stjw;Fk; 
tha;nkhop %ykhd vy;yhr; rhl;rpiaAk; ngWtjw;Fk; Vw;Wf;nfhs;tjw;Fkhd 
nray;fis Nkw;nfhs;Sjy; Ntz;Lk;.  

(4) tplaj;jpw;Nfw;wthW tprhuizapd; Kbtpy; tprhuiz mYtyu;> XOf;fhw;Wf; 
Fohkpd; jtprhsu; mtUila my;yJ mjDila tpjg;GiufSld; 
JizNte;jUf;F mwpf;ifnahd;iwr; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 



31. (1) Jiztpjp tpjg;Giuapidg; ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd;dH JizNte;juhy; 
gpd;tUk; jPu;khdq;fis vLj;jy; Ntz;Lk;. 

(m) Fw;wr;rhl;L vJTk; ,y;yhjpUg;gpd; tprhuiziaf; iftpLjy;: 

(M) ghuJhukw;w Fw;wr;rhl;lhf ,Ug;gpd; Jiztpjp 29 ,y; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l 
jz;lidapid  tpjpj;jy; 

(2) JizNte;juhy; vLf;fg;gLk; jPu;khdk; MdJ gjpTj;jghy; %yk; rk;ge;jg;gl;l 
khztu;> ngw;Nwhu; my;yJ ghJfhtyUf;Fk; njupag;gLj;Jjy; 
Ntz;Lnkd;gJld;> Nkw;nrhy;yg;gl;l fbjj;jpd; gpujpnahd;W gpujp JizNte;ju;> 
me;je;jg; gPlj;jpd; gPlhjpgjp> gy;fiyf;fof xOf;fhw;W cj;jpNahfj;jH kw;Wk; 
rigapd; jtprhsu;> rpNu\;l cjtpg; gjpthsu; (rl;lk; kw;Wk; Mtzg;gLj;Jjy;) 
rpNu\;l cjtpg; gjpthsu; (khztu; eyd;Ngzy;> guPl;ir) kw;Wk; NtW vtNuDk; 
,iaghd mYtyHfs; MfpNahUf;F mDg;gp itf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.  

KiwrhH tprhuiz 

32. JizNte;juhdtu; tplaj;jpw;Nfw;wthW tprhuiz mYtyu; my;yJ 
xOf;fhw;Wf;Fohk; MfpNahupd; mwpf;ifapypUe;J xOf;fhw;wpd;ik my;yJ 
Ju;elj;ij vd;gd ghuJ}ukhd Kiwapy; khztu;fshy; Gupag;gl;bUf;fpwJ vd 
jpUg;jpg;gbd; mtu; Kiwrhu; tprhuiz xd;Wf;F jPu;khdpf;fyhnkd;gJld;  mJ 
rhu;ghf JizNte;jupd; MNyhridf;F mika nraw;gl  gpujp JizNte;jupw;F  
Kjy;epiy tprhuiz mwpf;if toq;fg;gl NtzLk;. 

33. (1) KiwrhH tprhuiz Nkw;nfhs;tjw;fhf JizNte;jupdhy; mDkjpf;fg;gl;l 
gy;fiyf;fofj;jpd; rpNu\;l fy;tprhu; Copau;fspd; xUtu; my;yJ %d;W 
NgUf;F Nkw;glhj mstpshd xOf;fhw;Wf; FOkj;jpid epakpf;fg;;gly; Ntz;Lk;.  

(2) JizNte;juhdtu; ,j;Jiztpjpfspd;fPo; epakpf;fg;gLk; xOf;fhw;Wf;FOtpd; 
cWg;gpdu;fspd; vz;zpf;if xUtUf;F Nkw;gLk;  gl;rj;jpy; xO;fhw;Wf; FOtpd;  
jtprhsu;  JizNte;juhy; epakpf;fg;gly; Ntz;Lk;.  

(3) gpujp> rpNu\;l> cjtpg; gjpthsu;> (rl;lk; kw;Wk; Mtzg;gLj;jy;) my;yJ 
mtuJ gpujpepjp tprhuizf;Fohkpw;F nrayhsuhjy; Ntz;Lk;;;;;. 

(4) G+Hthq;f tprhuiz mwpf;ifapd; mbg;gilapy; tprhuizf;FohkhdJ 
Fw;wQ;rhl;lg;gl;l khztu; xt;nthUtUf;Fk; Fw;wg;gj;jpupif xd;iwj; jahupj;jy; 
Ntz;Lnkd;gJld; JizNte;juhy; ifnahg;gkplg;gl;l Fw;wg;gj;jpupifahdJ 
gjpTj;jghy; %yk; Fw;wQ;rhl;lg;gl;l khztUf;F mtUila ngw;;NwhUf;F 
my;yJ ghJfhtyUf;F mDg;gg;gLjy; Ntz;Lk;. 

(5) jhf;fy; nra;ag;gl;l Fw;wg;gj;jpupiff;F Fw;wQ;rhl;lg;gl;l khztu; jdJ 
tpsf;fj;jpid gjpTj;jghy; %yk; ,U thuq;fspDs; JizNte;jupw;F mDg;Gjy; 
Ntz;Lk;. 

(6) khztdpd; thf;F%yq;fspd; Vw;Wf;nfhs;sg;glf;$ba fhuzq;fs; ,Ug;gpd; 
JizNte;juhy; Fwpg;gpl;l Fw;wQ;rhl;lg;gl;l khztid Fw;wq;fspy; ,Ue;J 
tpLjiy nra;a KbAk; my;yJ KiwrhH tprhuizfis nraw;gLj;j KbAk;. 

(7) tprhuizf;Fohkpd; cWg;gpdu;fSf;F tprhuizAld; njhlu;Ggl;l rhl;rpfspd; 
epuy; NtW vy;yh ,iaghd gjpTfs; tplaq;fs;  vd;gd nfhLf;fg;gLjy; 
Ntz;Lk;.  



(8) tprhuizf;Fohkpd; nrayhsu; Mdtu; Kiwrhu; tprhuizf;fhd 
rhl;rpaj;ijf; nfhLg;gjw;F Ml;fis NfhUjy; Ntz;Lk;. 

(9) tprhuizahdJ ,uz;L khj fhyg;gFjpapDs; G+u;j;jpnra;ag;gLjy; Ntz;Lk;. 

(10) tprhuizapd; Kbtpy; tprhuizf; FohkhdJ mjdJ tpjg;GiufSld; 
JizNte;jUf;F mwpf;ifnahd;iwr; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld; 
JizNte;ju; gpujp JizNte;jUld; fye;jhNyhridAld; jz;lidnahd;iw 
tpjpg;gjw;Fj; jPu;khdk; xd;iw vLj;jy; Ntz;Lk;. 

(11) JizNte;juhy; vLf;fg;gLk; jPu;khdkhdJ gjpTj;jghy; %yk; rk;ge;jg;gl;l 
khztu;> ngw;Nwhu; my;yJ ghJfhtyUf;F mDg;gg;gLjy; Ntz;Lnkd;gJld; 
Nkw;nrhy;yg;gl;l fbjj;jpd; gpujpahdJ gpujp JizNte;ju;> me;je;j gPlj;jpd; 
gPlhjpgjp> gy;fiyf;fof xOf;fhw;W cj;jpNahfj;jH kw;Wk; rigapd; jtprhsu;> 
rpNu\;l cjtpg; gjpthsu;(rl;lk; kw;Wk; Mtzg;gLj;jy;) rpNu\;l cjtpg; 
gjpthsu; (khztu; eyd;Ngzy;) kw;Wk; (guPl;ir) kw;Wk; NtW vtNuDk; 
njhlu;Gila mYtyHfs; MfpNahUf;Fk; mDg;gg;gLjy; Ntz;Lk;. 

 

Nkd; KiwaPLfs; 

 

34. (1) vtNuDk; Fw;wQ;rhl;lg;gl;l khztu; jz;lid tpjpf;fpd;w jPu;khdk; xd;wpdhy; 
,lUw;wpUg;gpd; mj;jifa jz;lidia mwptpf;fpd;w vOj;jpyhd 
fbjj;njhlu;gpidg; ngw;Wf;nfhz;l NjjpapypUe;J gjpdhd;F ehl;fspDs; me;jg; 
gPlj;jpd; gPlhjpgjpA+lhf JizNte;jUf;F mj;jifa jPu;khdj;jpw;F vjpuhf 
Nkd;KiwaPnlhd;iwr; nra;ayhk;.  

(2) mk; Nkd;KiwaPl;bid JizNte;ju;   kw;Wk; xOf;fhw;Wf; FOtpd; 
rpghu;rpid ngWtjw;fhf Kd;itf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

(3) Nkd; KiwaPl;bid Ma;tjw;fhf Nkd; KiwaPl;Lf; FOtpw;fhf 
JizNte;jupd; ,zq;FjYf;F mika tpLjp kw;Wk; xOf;fhw;Wf; FO %d;W 
mq;fj;jtu;fspd; ngau;fis Kd;nkhopaplg;gLjy; Ntz;Lk;.  

(4) Jiz. rpNu\;l> cjtpg; gjpthsu; (rl;l kw;Wk; Mtzk;) my;yJ mtUila 
gpujpepjpahy; Nkd;KiwaPl;Lf; kd;wj;jpw;F Kiwrhu; tprhuiz mwpf;if> 
,iaghd mwpf;iffs;> %yg;nghUl;fs; Kjypad toq;fg;gLjy; Ntz;Lk;. 

(5) tprhuiz; Kbtpy; Nkd;KiwaPl;Lf; Fohk; mjDila tpjg;GiufSld;  
tpLjp kw;wk; xof;fhw;Wr; rigaplk; mwpf;if xd;iw rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 
mj;Jld; mit tpLjp xOf;fhw;Wr; rigapy; fye;jhNyhrid nra;J ,Wjpahd 
jPu;khdk; vLg;gjw;fhd rpghu;Rfs; JizNte;jupw;F toq;fg;gly; Ntz;Lk;.  

(6) JizNte;jupdhy; vLf;fg;gLk; jPu;khdkhdJ gjpTj;jghy; %yk; rk;ge;jg;gl;l 
khztu;> ngw;Nwhu; my;yJ ghJfhtyu; MfpNahUf;F mDg;gg;gLjy; Ntz;Lk;. 
mj;Jld; Nkw;nrhy;yg;gl;l fbjj;jpd; gpujpahdJ gpujpj; JizNte;ju;> me;je;jg; 
gPlj;jpd; gPlhjpgjp> gy;ffiyf;fof xOf;fhw;W cj;jpNahfj;jH> kw;Wk; rigapd; 
jtprhsu;> rpNu\;l cjtpg; gjpthsu; (rl;lk; kw;Wk; Mtzg;gLj;Jjy;) rpNu\;l 
cjtpg; gjpthsu; (khztu; eyz;Ngdy;) kw;Wk; (guPl;ir ) kw;Wk; Vida NtW 
rk;ke;jg;gl;l mYtyHfs; MfpNahUf;Fk; mDg;gg;gLjy; Ntz;Lk;.  



ehdhtpjq;fs; 

 

35. gpujp JizNte;ju; kw;Wk; vtNuDk; khzt MNyhrfu; MfpNahu;> xOf;fhw;Wf; 
Fohk;fspw;F epakpf;fg;gLtjw;F jFjpAilatuhjyhfhJ. 

36. ,j; Jiztpjpfspd; Vw;ghLfspy; vJ vg;gbapUg;gpDk; JizNte;juhdtu; 
gy;fiyf;fofj;jpy; xOf;fhw;iw NgZtjw;F mtrpankd mtu; 
fUJfpd;wthwhd nghUj;jkhd eltbf;ifia vLj;jy; Ntz;Lk;. 

37. ,j; Jiztpjpfs; gy;fiyf;fof Rw;Wg;Gwr; RoypDs; Vw;Gilajhjy; Ntz;Lk;. 

38. (1) gy;fiyf;fof khztu;fs; gy;fiyf;fofj;jpd; ed;kjpg;G> kfj;Jtk; kw;Wk; 
Gfiog; ghJfhg;gjw;F vy;yh Neuq;fspYk; ngUKaw;rp nra;jy; Ntz;Lk;. 

(2) gy;fiyf;fofj;jpd; xt;nthU khztUk; ew;gof;ftof;fq;fis cilatuha; 
,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; vy;yh Neuq;fspYk; gl;lKd; khztu; my;yJ 
gl;ljhup khztupd; epiyapy; ed;ik gaf;fpd;w Kiwapy; jd;id 
elhj;jpf;nfhs;Sjy; Ntz;Lk;. 

(3) khztu; xt;nthUtUk; ve;j tpLjp kz;lgj;jpy; mtu; trpf;fpd;whNuh me;j 
tpLjp kz;lgj;jpDs; ew;GfioAk; Neu;ikiaAk; NgZfpd;wthwhd mj;jifa 
Kiwapy; ele;Jnfhs;Sjy; Ntz;Lk;.  

(4) khztu; xt;nthUtUk; gy;fiyf;fofj;jpdhy; toq;fg;gLk; khztu; 
milahs ml;ilia itj;jpUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; fy;tprhu; 
gzpahl;nlhFjp> ghJfhg;G Ms; my;yJ NtW vtNuDk; mjpfhukspf;fg;gl;l 
mYtyu; MfpNahupd; Ntz;Ljypd; Ngupy; mijf; fhz;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

(5) ,j;Jiztpjpfs; gy;fiyf;fofj;jpd; vy;yh khztu;fSf;Fk; Vw;Gilajhjy; 
Ntz;Lk;. 

(6) rigahdJ ,jw;fhd ml;ltizapy; jug;gl;ltuhd Vw;Gilikr; rhd;wpjopd; 
khjpupg; gbtj;Jld; gy;fiyf;fofj;jpw;Fr; Nru;j;Jf; nfhs;Sk; xt;nthU 
khztupw;Fk; 2015k; Mz;bd; ,y ;01 khztu;fspd; xOf;fhw;Wj; Jiztpjpfspd; 
gpujpnahd;W toq;fg;glr; nra;tpj;jy; Ntz;Lk;. 

39. gy;fiyf;fofkhdJ> gy;fiyf;fof gl;l> jifikr;rhd;wpjo;> rhd;wpjo; my;yJ 
NtW fy;tprhu; rpwg;Gg; gl;lj;jpid khztUf;F toq;Ftjw;fhf mj;jifa xU 
khztupd; jFjpapidj; jPu;khdpg;gjpy; xt;nthU khztupd; elj;ijiaf; 
ftdpj;J kjpg;gpLtjw;fhd KOj; jj;Jtj;ijAk; mjpfhuj;ijAk; nfhz;bUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

40. ,j;Jiztpjpfspy;  

“mjpfhukspf;fg;gl;l mYtyu;” vd;gJ> JizNte;jupdhy; mjpfhukspf;fg;gl;l 
vtNuDk; mYtyu; vdg; nghUs;gLk;. 

“gy;fiyf;fof tsTfs;” vd;gJ gy;fiyf;fof Rw;Wg;Gwr; #oy; vdg; 
nghUs;gLk;. mjhtJ gy;fiyf;fofj;jpdhy; Msg;gLfpd;w ,lq;fs;> tpLjp 
kz;lgq;fs;> my;yJ gy;fiyf;fofj;jpd; VNjDk; nraw;ghL elhj;jg;gLfpd;w 
NtW VNjDk; ,lk;. 



rpy re;ju;g;gq;fspy; ,r;rl;ltpjpfspy; ;rpq;fsk;> jkpo; kw;Wk; Mq;fpyk;; 
Mfpatw;wpy; nkhop rhu;ghd thrfq;fspy; Kuz;ghLfs;>  nghUe;jhikfs;  
Vw;gbd;> mr;re;ju;;g;gq;fspy;  rpq;fs nkhopapyhd  thrfk; nry;YgbahFk;;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ml;ltiz 

CUFIZ gy;fiyf;fofk; 

khztu; xOq;F kw;Wk; tpLjp Jiz tpjpfs; 

Vw;Gilikr; rhd;wpjo; 

CUFIZ gy;fiyf;fofj;jpd; 2015Mk; Mz;bd; ……………….. Mk; ,yf;f 
khztu;fspd; xOf;fhw;W Jiztpjpfspd; gpujpnahd;iw ngw;Wf;nfhz;Ls;Nsd; 
vdTk; mj;Jld; Jiztpjpfspd; Vw;ghLfs; ahtw;iwAk; ftdkhf thrpj;J 
Gupe;Jnfhz;Ls;Nsd; vdTk; rhd;WgLj;Jfpd;Nwd;. ehd; mj;jifa Jiztpjpfs; 
Vw;ghLfSld; ,zq;fpnahOFtjw;F cld;gLfpd;Nwd.;; 

 

ngau; ; ……………………………………………………. 

 

gPlk; ; ……………………………………………………… 

 

fw;if epfo;r;rpj;jpl;lk; ; ……………………………….. 

 

f.ngh.j.(c/j) guPl;irapd; Rl;nlz; ; ……………………….. 

 

Njrpa milahs ml;il ,yf;fk; ; ………………………………………. 

 

jpfjp  ; ……………………      …………..………… 

ifnahg;gk; 

 

Nkw;Fwpg;gpl;l JiztpjpfSf;F mika nraw;gLtjw;F vdJ kfd;/kfs; 
,zq;FtnjdTk;> mtupd; /mtspd; ifnahg;gj;jpid vdJ Kd;dpiyapy; itj;jhu; 
vdTk; ,j;jhy; rhl;rpaspf;fpd;Nwd;. 

……………………… 

ngw;whu; /ghJfhtsu; 

 

jpfjp; ……………….     ngau;: …………………………… 



By - Laws approved by the Council of the University of Ruhuna under subsection 
(1) of section 135 of the Universities Act No 16 of 1978 in respect of Discipline 
and Residence of students 
 
 
                                                                                                             Chairman / Vice Chancellor 
                                                                                                       Council of the University of Ruhuna 
 
On the 12th day of January, 2015 
 
 

     By Laws 
 

1. This by law may be cited as By- Law No 1 of 2015 in respect to the Discipline and Residence 
of students and shall come in to force On the 12th day of January, 2015 

 
2. Any By-Law which is in force in respect to the Residence and Discipline of Students of the 

University of Ruhuna (hereinafter referred to as the ‘University’) shall be repealed on the 
date these By-Laws come in to force.  
 

3. (1) There shall be established a board known as the BOARD OF STUDENT RESIDENCE AND 
DISCIPLINE (hereinafter referred to as the ‘Board’) comprising of – 
 

(a) The Deputy Vice – Chancellor ; 
(b) The Dean of each Faculty ; 
(c) The Registrar of the University ; 
(d) The Proctor appointed by the University ; 
(e) The Senior Student Counselor ; 
(f) The Warden of each Hall of Residence ; 
(g) The Senior Medical Officer ; and 
(h) Two members of the Senate nominated by the Vice Chancellor (hereinafter referred 

to as the ‘Appointed Members’) 
 
              (2) The Chairman of the Board shall be the Deputy Vice Chancellor and shall preside at   

  the meetings of the Board and in his / her absence the most senior of the Dean present  
  shall preside at such a meeting. The Deputy Registrar (Legal and Documentation) shall  
  be the Secretary to the Board. 

                
4. To review all matters pertaining to the discipline and disciplinary procedure of students 

from time to time and make due recommendations to the Vice Chancellor.  
 



       Functions of the Vice Chancellor, Deputy Vice Chancellor, Dean, Proctor and  
                                                        Deputy Proctor 
 

5. (1) The Vice Chancellor or Deputy Vice Chancellor shall be informed without delay of any 
act of indiscipline or misconduct committed by a student or  students by the Dean, Chief 
Security Officer, member of the academic staff or administrative staff, any employee of 
the university or a student as the case may be. 
 
(2) The Deputy vice Chancellor shall collect information pertaining to any act of 
misconduct and take immediate action and report to the Vice Chancellor 
 
(3) Upon receipt of information under this By-Law the Vice Chancellor may if he considers 
that further information is required, nominate either a member of the academic staff or 
a disciplinary panel comprising of three members to proceed without delay to the place 
of occurrence and inquire in to the matter or matters and submit a report thereafter. 
 
(4) The Vice Chancellor may take a decision on a matter and has the discretion of 
informing the University Council of his decision. 
 

6. (1) The Vice Chancellor and Deputy Vice Chancellor may in agreement, authorize the Dean 
of each Faculty of the University the power and authority to exercise supervisory control 
over the discipline of all students in the faculty. 
 
(2) If a Dean of a Faculty has received revelations that there is a likelihood of the 
breakdown of the smooth functioning of his or her faculty due to the disorderly behavior 
or conduct on the part of a student or students, the Dean in agreement with the Vice 
Chancellor and the Deputy Vice Chancellor shall take the following actions with the 
assistance of the Deputy Proctor and Heads of the Department. 
 

(a) Warn the relevant student or students for disorderly behavior ; 
 

(b) Suspend such a student or students from the University or from attending 
lectures, courses or any other course of study at the University for a period not 
exceeding two weeks ; or 

 

(c) Report to the Vice Chancellor or Deputy Vice Chancellor for necessary action, if 
in the opinion of the Dean that the intervention of the Vice Chancellor is 
required in resolving the matter. 

 

             (3) The Dean shall report to the Vice Chancellor or Deputy vice Chancellor the nature of   
                the disciplinary action taken by him or her under these By-Laws.    
 



7. 1. The Vice Chancellor may appoint a senior member of the academic staff (e.g.; Senior 
Professor, Professor or an Associate Professor) as the Proctor of the University. 
 
2.  The Proctor so appointed shall assist in maintaining students discipline and order at 
the University. 
 
3.  In discharging the above duties the Proctor shall act in consultation with the Vice 
Chancellor, Deputy Vice chancellor and the assistance of the Deputy Proctors. 
 
4.  The Proctor shall on receiving advice from the Deputy Vice Chancellor inquire in to 
complaints of breach of discipline and submit a report. 
 
5.  Upon the conclusion of the investigation, if the Proctor is satisfied that the student is 
responsible for the indiscipline or misconduct, he shall report his findings to the Vice 
Chancellor or Deputy Vice Chancellor and resort to one of the following punishments. 
  

(a)  A written warning ; 
 

(b) Suspend the student from the University for a period not exceeding two (02) 
weeks ; 

 
6.  The Proctor shall inform the Vice Chancellor or the Deputy Vice Chancellor of each 
and every instance he has acted on under these provisions. 
 
7   Any student who is aggrieved by the punishment imposed by the Proctor shall have 
the right to appeal to the Vice Chancellor immediately and the Vice Chancellor may 
review the punishment or order a formal inquiry if he considers it necessary  
 
8 When incidents of indiscipline are reported, the Proctor shall inquire and submit his 
observations to the Vice Chancellor within two weeks for appropriate action.  

 
8. (1) The Vice Chancellor may, in consultation with the Deputy Vice Chancellor and the 

Dean appoint a member of the academic staff not below the rank of Senior Lecturer as 
the Deputy Proctor of each Faculty. 
 
(2)A Deputy Proctor may be appointed for each and every faculty at the University to 
assist the Proctor in discharging his duties. 
 
(3)  The Deputy Proctor of a Faculty shall assist the Dean of the Faculty to maintain 
discipline among students of the Faculty. 
 
(4)  The Deputy Proctor may investigate any indiscipline or misconduct and report to the 
Deputy Vice Chancellor. 
 



(5)  On conclusion of an investigation, if the Deputy proctor is satisfied that the student 
is responsible for the indiscipline or misconduct he shall report his findings to the Vice 
Chancellor or Deputy Vice Chancellor and may resort to one of the following 
punishments. 
 

(a) A written warning ; 
 

(b) Suspend the student from the University for a period not exceeding one (01) 
week ;  

 
             (6)  Upon the infliction of one of the above mentioned punishments the Deputy proctor  
              Shall inform the Vice Chancellor, Deputy Vice Chancellor, Dean, Proctor, Deputy 
              Registrar / Senior Assistant / Assistant Registrar (Legal and Documentation) / (Student 
              Affairs) and (Examinations) and any other relevant official of the action he has taken. 
 
 

                Indiscipline and Misconduct 
 

9. Any student who - 
 
(a)  Refuses to carry out any lawful order issued by a member of the Academic Staff, 

Warden or Sub Warden ; 
 

(b)  Destroys, Damages, Defaces, Alienates, Removes, Steals, Misappropriates or 
misuses any property owned by the University ; 

 

(c) Transports or has in his or her possession weapons, sharp implements, petards or 
explosives or any other material which can cause injury to a person ; 

 

(d)  Attacks, Injures, Annoys, Hurts, Disturbs or Agitates others ;  
 

(e) Within or Outside the University threatens verbally or in writing to cause injury to 
any person, the reputation or property of any  student or a member of the staff, or 
damages university property ; 

 

(f) Misbehaves or supports any misbehavior or any unjustifiable act ; 
 

(g) Commits or abets  or encourages or  participates or subjects willingly to any form of 
ragging ; 

 



(h) Is Insubordinate or is dressed in attire which is inappropriate for any particular 
occasion ; 

 

(i) Acts in a way that the personal liberty and freedom of movement of any student or a 
member of the University staff is restrained ; 

 

(j) Obstructs any University student or member of the staff from carrying out any order 
by unlawfully restraining that student or member of the staff. 

 

(k) Unlawfully restrains any student or a member of the staff of the University, in such a 
manner as to prevent such a student or member of the staff from proceeding 
beyond certain circumscribing limits ; 

 

(l) Furnishes the University with false particulars on a matter or matters for which the 
University is entitled to be furnished with the true particulars ; 

 

(m) Provides false information to mislead officers conducting disciplinary inquiries ; 
 

(n) Makes or provides false statements or entries to the University Security Service or to 
any other University personnel ; 

 

(o) Obstructs or Disturbs others during examinations or unjustifiable gathering near or 
around examination centers ; 

 

(p) Fails or Refuses to produce the identity card issued by the University when called for 
by a member of the Academic staff, Warden, Sub Warden, Security officer or any 
other relevant officer ; 

 

(q) Is convicted in any court of law of an offence which, in the opinion of the Vice 
Chancellor, is of sufficient moral turpitude to warrant disciplinary action ; 

 

(r) If found to be under the influence of or in possession of or smelling of liquor or 
consumes or supplies or is known to have purchased liquor or additive drugs within 
the precincts of the University ; 

 

(s) Engages in such activities which are likely to disrupt the conduct of programs of 
teaching (Lectures, Practicals, Field Work, Work Shop Activities, Clinics, Assignments, 



etc.. etc.. ), Examinations and Research at the University or disturb any 
administrative function ; 

 

(t) Obstructs any officer or employee of the University of performing his or her duties 
or any justifiable unlawful interference in official duties of staff of the University ; 

 

(u) Obstructs any student in carrying out his studies or research or disrupts the activities 
of any student ; 

 

(v) Conducts himself or herself in a manner in which, in the opinion of the Vice 
Chancellor, is detrimental to the reputation of the University or to the maintenance 
of order and discipline at the University ; 

 

Or 
 

(w) Contravenes any By – Law, Rule or Regulation  of the University 
 
Shall be guilty of Indiscipline or Misconduct. 
 

10. In addition to the above provisions 
(a)  Purports to convene a meeting of any society or association within the premises of 

the  University without obtaining the prior approval of the University Council or 
purports to establish or assists to establish or form any such society or association ; 

 
(b) Represents any society or association which has not been approved by the 

University Council ; 
 

 
(c) Does not comply with the regulations and orders laid down by the University Council 

for the establishment of any society or association ; 
 

(d) Convenes or participates at any meeting of students held within the precincts of the 
University contrary to the terms of the constitution of the relevant body ; 

 

 
(e) Plans, organizes or implements any event within the premises of the University 

without obtaining prior permission of the University authority ; 
 



(f) Distributes or displays any periodical, publication or pamphlet without the prior 
written approval of the Vice Chancellor or Deputy Vice Chancellor or defaces or 
mutilates property belonging to the University ; 

 

 
(g) Invites without the prior written approval of the Vice Chancellor or Deputy Vice 

Chancellor  any person not associated with the University as a student, or on behalf 
of the students or at the request of the students of the University, as a speaker to 
address students at the University  ; 

 
(h) Arranges for or organizes any collection of money or goods within the precincts of 

the University or outside the precincts of the University without obtaining  prior  
approval from the Vice Chancellor or Deputy Vice Chancellor ; 
 

(i) A student who either on his behalf or as the representative or purported 
representative of a student’s union, society or association issues or publishes or 
causes to be published any press release with respect to matters pertaining to the 
University without the prior approval of the Vice Chancellor or Deputy Vice 
Chancellor or other teacher or officer designated for this purpose by the Vice 
Chancellor  

 
Shall be guilty of indiscipline or misconduct. 
 

                                               Halls of Residence of the University 
 

11.  (1) There shall be a Warden in charge of each Hall of Residence who shall be 
responsible to the Vice Chancellor and Deputy Vice Chancellor for ensuring the efficient 
management of the Hall of Residence. 

 
(2)  There shall be a Sub Warden for each Hall of Residence who shall be responsible to 
the University Authority for the day to day administration of the Hall of Residence. 
 
(3)  The Sub Warden will be responsible for maintaining discipline, managing the 
properties and services, maintaining the inventory (stock), maintaining student’s records 
and carrying out the orders of the Warden. 

 
12.  (1)  Any student seeking admission to a Hall of Residence shall submit a completed 

application form requesting for residential facilities indicating the total parental income 
of his family and the distance to the University from his place of residence and other 
details as called for in the application form requesting for residential facilities at the 
University. 
 
(2) Such an application for residential accommodation shall be made on 



the form provided for the purpose by the University and shall contain a statement to 
the effect that the student accepts to abide by the By – Laws, rules and regulations 
applicable to the Halls of Residence of the University and changes made to the said By – 
Laws, Rules and regulations from time to time. 
 
(3)  Residential facilities shall be allocated to a student on an individual basis subject to 
the guidelines, By Laws, Rules and Regulations of the University. 

 
13. (1)  No student shall occupy a Hall of Residence without obtaining due permission from 

the University Authority. 
 

(2)  Every student shall pay the hostel fees requested by the University within the 
stipulated period of time. 
 
(3)  A student shall not occupy the room allocated without registering and under no 
circumstances shall occupy another room or exchange rooms with another student. 

 
14. (1) The Warden of the Hall of Residence shall have the authority to temporarily suspend 

residential facilities given to a student for any contravention of these By Laws. In such 
an event an immediate report shall be submitted to the Vice Chancellor, Deputy Vice 
Chancellor and Proctor by the Warden. 

 
(2)  If any student fails to sit for any examination at the end of the academic year or end 
of the semester such a student shall not be eligible to occupy the Hall of Residence if the 
lectures for that semester have concluded. And 
 
(3)  A student shall not be entitled to any refund or reduction of fees paid or payable in 
the event of any interruption of arrangements being made or being finalized to grant 
him or her accommodation at the Hall of Residence in consequence of any disciplinary 
action being taken against him or her. 

 
15.  Every student shall be responsible  

(A)  For furniture, fittings and any other items in his own room and collectively for all 
other items in common use at the Hall of Residence ; 

 
(B)   To hand over to the University Authority any articles issued to him or her at the 

time of moving out of the allocated room or Hall of Residence ; 
 

(C) For any loss or damage to articles provided ; 
 

 
(D) For any damage caused accidently or deliberately to the moveable or immoveable 

property of the Hall of Residence. The value of such damage shall be recovered from 



the student and in the event that more than one student  is responsible the value 
shall be recovered equally from each and every student residing in the room or Hall 
of Residence as appropriate ; 

 
(E) To use clothes irons, televisions and other equipment made available to students 

with care and avoid damage to same ; and 
 

(F) Individually for the furniture, fittings and other items in the students own room and 
collectively for all other items in common use in the Hall or residence. 

 

16. No student shall 
(A) Shift or remove any items assigned to a room ; 

 
(B) Be a nuisance to other students in the Hall of Residence as well as the neighbors or 

engage in acts of violence including fighting, throwing of objects, excessive noise or 
any other unjustifiable behavior which will be cause to cancellation of residential 
facilities ; 
 

(C) Keep, possess or consume alcoholic beverages, narcotics or illegal drugs in the Hall 
of Residence or be at the Hall of Residence after consuming alcoholic beverages, 
narcotics or illegal drugs ; 

 
(D) Smoke or Gamble in the Hall of Residence ; 

 
(E) Explode or possess fireworks or explosives in the Hall of Residence ; 

 
(F) Cook or Prepare meals in the Hall of Residence ; 
 

(G) Be allowed to use air conditioners, refrigerators, hotplates or similar electrical 
appliances, misuse or tamper with the electrical supply or use the electrical supply 
for purposes not authorized by the warden; 

 

 
(H)  Be permitted to use their rooms and facilities at the Hall of Residence for any 

commercial or unlawful purpose. A room or any part of the premises of the Hall of 
Residence shall not be used as an office, Library or a political office, religious office 
or secretarial office ; 

 
(I) Be allowed to damage or decorate the walls of rooms, corridors or common areas 

with posters, scripts or notices without obtaining prior approval from the Sub 
Warden. 

 



17.  Every student shall ensure that 
(a) At the time of occupation,  all moveable and immoveable items in the Hall of 

Residence or the room are in workable condition and if any item is found damaged 
or not in working order, that the Sub – Warden is informed ; 
 

(b) That the sound emanated   from musical instruments, audio equipment, televisions, 
computers etc., shall not be audible outside the rooms at all times ; 

 
(c) Stereo sets or Speakers are not be placed on window sills or balconies to direct 

music or noise  outside the Hall of Residence ; 
 

(d) Any musical instrument or radio is not played or switched on between 10:00 PM and 
5:00 AM 

 

(e) Irons, televisions and other equipment made available to students are returned in 
working order at the end of the term ; 

 

(f) Electrical outlets are appropriately used and that electric and electronic equipment 
such as computers, stereo sets, televisions, hair dryers etc. do not overload the 
electrical supply ; 

 

(g) All electric bulbs, irons and fans are switched off when leaving the rooms or 
bathrooms and water taps are closed completely after use ; and 

 

(h) The rooms, corridors, drains, gardens are kept clean ; 
 
 

18. The cost of lost or broken keys shall be recovered from the student concerned. 
 

19. All resident students shall return to the Hall of Residence before 8:00 PM and refrain 
from leaving the Hall of Residence before 5:00 AM without obtaining the prior 
permission of the Sub - Warden. 
 

20. All first year students (freshers) should return to the Hall of Residence before 6:00 PM 
and refrain from leaving the Hall of Residence before 6:00 AM without obtaining prior 
permission of the Sub – Warden. ( Students who return to the Hall of Residence after 
6:00 PM and leave the Hall of Residence before 6:00 AM shall sign the record book 
provided in the Hall of Residence stating the reason and time of arrival or departure ) 
 



21. No male student or female student shall keep a female student or male student as the 
case may be, in his or her room under any circumstances. 
 

22. Any student whose residential facilities have been suspended after the completion of a 
disciplinary inquiry conducted by the University shall not be eligible to seek residential 
accommodation or to continue staying at the Hall of Residence. 
 

23. The provisions of these By – Laws which are commonly applicable to students of the 
University shall apply mutatis mutandis to or in relation to students residing in the Halls 
of Residence. 
 

24. (1) Any student who has been suffering from a contagious or infectious disease shall, 
before he or she returns to the Hall of Residence, furnish the Warden with a Medical 
Certificate to the effect that he or she is immune from spreading the disease or 
infection. 
 

             (2)  Any threat to the health of the other students and the administrative staff shall  
             be avoided. If any student is faced with a health problem, he or she should consult the 
             Medical Officer and it shall be reported to the Sub – Warden immediately. 
 

25. Every student except for first year, last year and students whom have been granted 
special permission who are residing at any Hall of Residence shall bear the cost of 
electricity and water consumed by him or her as stipulated by the University. 

 
26. Every part of the hostel shall be open to the University authorities for inspection at any 

time during day or night and it shall be the duty of every student to cooperate with the 
University authorities at the time of inspection of the Hall of Residence. 
 

27. The University shall not be held responsible for the loss or damage to the personal 
belongings of students within the Hall of Residence. 
 

28. Any student found to be residing at a Hall of Residence without prior approval shall be 
liable to any punishment imposed by the University and to pay any fine imposed by the 
University for the said period as determined by the University. 
 

                                                          Punishments 
 



29. Any student who contravenes or fails to comply with the provisions of these By – Laws 
shall be guilty of indiscipline or misconduct under these By –Laws and shall be liable to 
be subjected to one or more of the undermentioned punishments 
 
(a) A severe written  reprimand ; 
(b) Expelled from the University ; 
(c) Withdrawal or suspension of hostel facilities for a specific time period ;   
(d) Suspension of studentship for a period not exceeding two years ; 
(e) Suspension of Examination Results for a period not exceeding two years ; 
(f) Impose a fine 
(g) In the event of damages caused to University property to reduce the allocation of 

funds to the student union ; and  
(h) Any other punishment approved by the Vice chancellor or Council. 

 

                                                    Disciplinary Procedure 
 
        Preliminary Inquires 
 

30. (1)The Vice Chancellor may appoint a member of the academic staff as an Investigating 
Officer or a Disciplinary Panel consisting of not more than three members to conduct a 
preliminary investigation on any allegation of indiscipline, misconduct or any 
contravention of these By – Laws. 
 
(2) In the event that the Disciplinary Panel consists of more than one member, the Vice 
Chancellor shall select and appoint one member as the Chairman of the Disciplinary 
Panel.   
 
(3) The Deputy / Senior Assistant / Assistant Registrar (Legal and Documentation) / 
(Student Affairs) and (Examinations) or his or her representative shall be the Secretary 
to the Disciplinary Panel and shall call for evidence, receive written or oral statements as 
instructed by the Disciplinary Panel. 
 
(4) At the conclusion of the inquiry the Investigating Officer or the Chairman of the 
Disciplinary Panel as the case may be, shall submit a report with his or her or the panel’s 
recommendations to the Vice Chancellor. 

 
31.  

1. Upon the receipt of the recommendations under above By – Law 30, The Vice 
Chancellor shall after consultation with the Deputy Vice Chancellor take the following 
decisions 
(a)  If there are no charges made, to close the matter 
(b)  If the charges are minor, impose punishments as specified in By – Law 29. 

 
              2. The Vice Chancellor shall inform the student concerned and the student’s Parents or 



              Guardian of his decision in writing sent by registered post and a copy of the letter shall 
               be sent to the Deputy Vice Chancellor, the Chairmen of the Residential and   
               Disciplinary Panel, Dean of the respective Faculty, the Proctor, the Deputy Registrar /  
               Senior Assistant / Assistant Registrar (Law and Documentation) / (Student Affairs) and  
               (Examinations) and any other relevant person. 
 
 
 
        Formal Inquiry 
 

32. Where the Vice Chancellor on receiving the report of the Investigating Officer or the 
Disciplinary Panel is satisfied that the student is guilty of indiscipline or misconduct of a 
grievous nature, he may call for a Formal inquiry and shall forward the report of the 
Preliminary Inquiry with instructions to the Deputy Vice Chancellor as to what action 
should be taken. 

 
33.  

1. The Vice Chancellor shall appoint a Disciplinary committee, comprising of either one 
or not more than three senior member or members of the University Academic 
Staff. 
 

2. In the event that the Disciplinary Committee appointed under these By – Laws 
comprises of more than there members, the Vice Chancellor shall nominate one 
member as the Chairman of the committee. 
 

3. The Assistant / Senior Assistant / Deputy Registrar (Legal and Documentation) or his 
or her representative shall be the Secretary to the Disciplinary Committee. 

 
4. The Vice Chancellor shall send by Registered Post, a charge sheet signed by him and 

based on the findings of the Preliminary Inquiry to each and every student who has 
been found guilty of Indiscipline and misconduct and their parents or guardian. 
 

5. The accused student shall within two weeks of the date of the Charge Sheet, send 
by registered post to the Vice Chancellor, show reasons in writing and as to why he 
or she is not guilty of the allegations being made. 

 
6. If the reasons shown are accepted by the Vice Chancellor, he may exonerate the 

accused student or if not he shall call for a Formal Inquiry. 
 

7. The Secretary shall be responsible for providing the Disciplinary Committee with a 
list of witnesses and all other reports and items necessary to conduct the inquiry. 

 
8. The Secretary shall as instructed by the Disciplinary Committee summon witnesses 

for the Formal Inquiry. 



 
9. The Formal Inquiry shall be completed within a period not exceeding two months. 

 
10. At the conclusion of the formal Inquiry the Disciplinary committee shall together 

with their recommendations submit a report to the Vice Chancellor. The Vice 
Chancellor shall in consultation with Deputy Vice Chancellor or on the 
recommendations of the University Council decide on the punishment that should 
be imposed. 

 
11. The relevant student and his or her parents or guardian shall be informed by letter 

sent by registered post of the punishment to be enforced and a copy of the said 
letter shall be forwarded to the Deputy Vice Chancellor, The Dean of the Faculty, 
Proctor, Chairman of the Board, Senior Deputy Registrar / Senior Assistant / 
Assistant Registrar (Law and Documentation) / ( Student Affairs )  and ( 
Examinations ) and any other relevant person. 

 

                                                                  Appeals 
 

34.  
1 If any accused student is aggrieved by the punishment imposed may within 

fourteen (14) days from the date of receipt of the letter informing the punishment 
imposed may submit an appeal to the Vice Chancellor through the Dean of the 
respective Faculty. 

 
2 The Vice Chancellor shall forward such an appeal to the Board of Discipline and  

                       Residence for its recommendations. 
 
                 3    The Board of Discipline and Residence shall name a Board of Appeal comprising 

          of three of its members to consider the appeal. 
 
     4. The Deputy / Senior / Assistant Registrar (Law and Documentation) or his or her 
representative shall hand over to the Secretary of the Board of Appeal copies of the 
Formal Inquiry and any other reports together with any items or other material called 
for. 
 
      5. At the conclusion of considering the Appeal, The Board of Appeal shall submits its 
recommendation to the Chairman of the Board of Discipline and Residence,  who will 
after discussing the recommendation with the Board shall submit the final 
recommendation made by the Board of Discipline and Residence to the Vice Chancellor. 
 
6.   The relevant student and his or her parents or guardian shall be informed by letter 
sent by registered post of the decision taken with respect to the appeal and a copy of 
the letter shall be forwarded to the Deputy Vice Chancellor, The Dean of the Faculty, 



Proctor, Chairman of the Board, Senior Deputy Registrar / Senior Assistant / Assistant 
Registrar (Law and Documentation) / ( Students Affairs )  and ( Examinations ) and any 
other relevant person. 
 

                                                    Miscellaneous 
 

35. It would not be appropriate to appoint the Deputy vice Chancellor or Student Councilor 
to any Disciplinary Board or Panel. 

 
36. The Vice Chancellor shall take appropriate action in contrary to these By – Laws and 

Provisions if he thinks it is necessary to maintain discipline at the University.   
 

37. These By – Laws shall be applicable within the precinct of the University. 
 
38.  

1. The students of the University shall at all times endeavor to safeguard the goodwill, 
honor, dignity and reputation of the University. 

 
2. Every student of the University shall be of good behavior and shall at all times 
conduct himself in an orderly and dignified manner befitting the status of an 
undergraduate or graduate student. 
 
3. Every student of the University shall conduct him or herself in such a manner as to 
maintain the good reputation and honor of the Hall of Residence at which he or she 
resides. 
 
4. Every student shall have in his or her possession the Identity Card issued by the 
University at all times and shall produce it when requested by University Staff, Security 
Officer or any other authorized officer. 
 
5. These By – Laws shall apply to all students of the University of Ruhuna. 
 
6. The Board shall ensure that a copy of the By – Law No _ _ _ _ _ of 2015 with respect 
to Students Discipline and Residence together with a copy of the Certificate of 
Acceptance as setout in the schedule here to  is issued to every student admitted to the 
University of Ruhuna and every student shall immediately complete and hand over the 
Certificate of Acceptance to the Registrar of the University. 
 
39. The University shall have the power and authority to take into consideration, asses 
and determine the behavior and conduct of each individual student at such time that his 
or her suitability for the award of a Degree, Diploma, Certificate or any other academic 
skill or aptitude is being determined. 
 
40. In these By – Laws 



 
     “Authorized Officer” shall be any officer authorized by the Vice Chancellor: 
      
     “University Premises” shall refer to the precincts of the University of Ruhuna housing 
the Faculties, Halls of Residence and other locations which are governed and controlled 
by the University and any other place where any activity of the University is being 
conducted. 
In this event of any inconsistency between the Sinhala, Tamil & English texts of this by –
Law the Sinhala texts shall prevail. 
 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   SCHEDULE 

                                                   UNIVERSITY OF RUHUNA 

                                                 CERTIFICATE OF ACCEPTANCE 

I herby certify that I have received a copy of  By – Laws No _ _ _ _ _  of 2015 of the University of 

Ruhuna with respect to the Discipline and Residence  of students and have read carefully and 

understood all the provisions included in the By - Laws and agree to comply with the said the 

provisions of the By Laws. 



Name :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Faculty : _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ 

Program of Study : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ 

Index No at GCE A/L Examination : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

NIC No : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Date : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _                              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

                          Students Signature 

 

I certify that my son / daughter has agreed to comply with the provisions set out in the above 

mentioned By – Laws and that he / she placed his / her signature to this document in my 

presence. 

 

Date : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                             Signature 

                                                                                                       Father / Mother / Guardian 

 

Name : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ 
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