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1. අරමුණ 

විද�ත් තැපෑල යනු ෙකාළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් අධ්යාපනික හා පරිපාලන කටයුතුවල කාර්යක්ෂමතාව හා ඵලදායිතාව 
සඳහා උපකාරවන සන්නිෙව්දන මාදිලියකි.  

ෙමම ප්රතිපත්ති ෙල්ඛනෙය්  අරමුණ විශ්වවිද්යාල කාර්ය මණ්ඩලයට හා  විද්යාර්ථින්ට විද�ත් තැපෑල නිසියාකාර ව 
භාවිත කිරීමට අදාළ මාර්ෙගෝපෙද්ශ සම්පාදනය කිරීම යි. 

 

2. විෂය පථය   

ෙමම ප්රතිපත්ති ස්ථිර හා තාවකාලික කාර්ය මණ්ඩලය ද  ලියාපදිංචි ශිෂ්ය ප්රජාව ද ඇතුළු විද�ත් තැපෑල භාවිත කරන 
සියලු ෙදනාට ම අදාළ ෙව්.  විශ්වවිද්යාලය නිල විද�ත් තැපැල් ගිණුම් ෙලස ගූගල් සංස්ථාපිත ගිණුම් ලබා ෙදයි. 

 

 3. ප්රතිපත්තිය  

විද�ත් තැපෑල සඳහා හිමිකම් ඇති විශ්වවිද්යාල ප්රජාව, ෙකාළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් දැක්ම හා  ෙමෙහවර පිළිබඳ ව 
සවිඥානක  විය යුතු අතර ඊට අනුකූල ව කටයුතු කළ  යුතු ය. විශ්වවිද්යාලෙය් පවතින ප්රතිපත්ති හා  නීතී රීතිවලට 
අනුකූල ව සියලු ආකාරෙය්  සන්නිෙව්දන කටයුතු සිදු විය යුතු අතර එය, එෙලස ම  විද�ත් තැපෑල භාවිතය සඳහා ද  
බල පැවැත්ෙව්.  ෙමම ගිණුම් ගූගල් සංස්ථාපිත ගිණුම් නිසා පරිශීලකයන් ගූගල් සමාගෙම් අදාළ ගිවිසුම් ප්රකාර ව 
�යා කළ යුතු ය.  

 ලබා දී ඇති නිල විද�ත් තැපැල් ගිණුම (cmb.ac.lk /අනු අඩවිය යටෙත් ඇති) සියලු ආකාරෙය් විධිමත්  සන්නිෙව්දන 
කටයුතු සඳහා භාවිත කිරීම අනිවාර්ය ෙව්. වාණිජ අරමුණක් සහිත ව ෙහෝ ෙපෟද්ගලික මූල්ය ප්රතිලාභ අත්පත් 
කරගැනීමට තුඩු ෙදන අනවසර �යාකාරකම් ෙවනුෙවන් ෙමම විද�ත් තැපැල්  ගිණුම භාවිත කිරීම තහනම් ෙව්. 

 එක්  එක් පීඨය ෙහෝ ආයතනය  විද�ත් තැපැල් පණිවිඩ යැවීම සඳහා ෙවන ම ලැයිස්තු (email groups) භාවිත 
කරන්ෙන් නම්, එම විද�ත් ලිපින සහිත ලැයිස්තු යාවත්කාලීන කිරීෙම් වගකීම නිෙයෝජ්ය ෙල්ඛකාධිකාරී / ෙජ්යෂඨ් 
සහකාර ෙල්ඛකාධිකාරී / සහකාර ෙල්ඛකාධිකාරී භාරගත යුතු ෙව් . ඊට අමතර ව සන්නිෙව්දනෙයහි  කාර්යක්ෂමතාව 
වර්ධනය කිරීම සඳහා ජාල කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය (NOC) විසින් ද විද�ත් තැපැල්  ලිපින ලැයිස්තුවක් 
පවත්වාෙගන යනු ලැෙබ්. 

 කිසිදු අවස්ථාවක විද�ත් තැපැල්  පරිශීලකයකු තමාට හිමි විද�ත් තැපැල් ගිණුමට ප්රෙව්ශ වීම සඳහා පිටස්තර ෙහෝ 
නිල  ෙනාවන පාර්ශ්වයකට ඉඩ ලබා ෙනාදිය යුතු ය. සියලු පරිශීලකයන් තම විද�ත් තැපැල්  ගිණුම කවරාකාරයකින් 
ෙහෝ  අවභාවිත කිරීම වළක්වාලීම සඳහා සඳහා සියලු පූර්ව ආරක්ෂණ �යාමාර්ග ගත යුතු ය. 

විද්යාර්ථින් සඳහා විෙශ්ෂිත යි: විභාග වංචා සඳහා විද�ත් තැපෑල භාවිත කිරීම විශ්වවිද්යාල විභාග ප්රතිපත්තිවලට අනුව  
දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදකි. 

 

a. විද�ත් තැපැල් ගිණුම්  විවෘත කිරීම සහ  අවලංගු කිරීම 

 

සියලු විද�ත් තැපැල් ගිණුම් විවෘත කිරීෙම් කාර්යය ෙමෙහයවනු ලබන්ෙන්  ජාල කළමනාකරණ  මධ්යස්ථානය 
(NOC) විසිනි.  සෑම විද�ත් තැපැල් ගිණුමක් ම විවෘත කරනු ලබන්ෙන්  අදාළ ආයතන  ශාඛාව ෙහෝ පීඨ නිෙයෝජිතයා  
විසින් ෙකෙරන ඉල්ලීම අනුව ය. ෙවනත් ෙදපාර්තුෙම්න්තුවකට ෙහෝ  අනු  අඩවියකට අයත්  ( sub domain)  විද�ත් 
තැපැල් ගිණුමක්  භාවිත කිරීම තහනම් ෙව්. නිල විද�ත් තැපැල් ගිණුමක්  සහිත පරිශීලකයකු විශ්වවිද්යාලය තුළ  එක් 
අංශයක සිට තවත් අංශයකට මාරු  වන අවස්ථාවක දී  නව විද�ත් තැපැල් ගිණුමක් විවෘත කර ෙදනු ලබන අතර  
පැරණි ගිණුම අවලංගු කරනු ලැෙබ්.  

 

 



i. කාර්ය මණ්ඩලය  

 

විද�ත් තැපැල් ගිණුම්  විවෘත ෙකෙරන්ෙන් ඔෙබ් නම හා ඉන් පසු  ව එන  ෙදපාර්තෙම්න්තු අනු අඩවිය  (sub domain) 
පාදක ෙකාට ගනිමිනි.  

පරිපාලන හා  මූල්ය කටයුතු පිළිබඳ  නිලධාරීන් සඳහා -  ෙස්වය කරන  පීඨය / ආයතනය / ෙදපාර්තෙම්න්තුව කුමක් 
වුව ද   විද�ත් තැපැල් ගිණුම් විවෘත ෙකෙරන්ෙන්  වන්ෙන් admin.cmb.ac.lk  අනු  අඩවිය  යටෙත් ය.  

විද�ත් තැපැල්  ගිණුම් ලබා ෙදන්ෙන් පරිශීලකයා විශ්වවිද්යාලෙය් ෙස්වය කරන කාලය තුළ පමණි. ෙස්වය 
හැරයාෙමන්  මාස තුනකට පසු විද�ත්  ලිපිනය  අත්හිටවනු ලබන  අතර  තවත් මාසයකට  පසු ව (එනම් මාස 
හතරකට පසු ව) දැනුම්  දීමකින් ෙතාර ව ගිණුම සම්පූර්ණෙයන් ම අවලංගු කරනු ලැෙබ්.   

අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්ට විශ්රාම යාෙමන් පසු ව ද දීර්ඝ  කාලයක් සඳහා සිය විද�ත් තැපැල් ගිණුම 
භාවිත කළ හැකි අතර එෙස් කළ හැකි වන්ෙන්  ඒ සඳහා ජාල කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය (NOC) ෙවත ඉල්ලීමක් 
ෙයාමු කළෙහාත් පමණි. එබඳු ඉල්ලීමක් ෙනාකළෙහාත් ජාල කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය (NOC) විසින් අදාළ 
ගිණුම්  සයමසකට  පසු ව අත්හිටවනු ලබන අතර තවත් සයමසක් ගත වූ පසු  (එනම් විශ්රාම යාෙමන් මාස ෙදාළහකට 
පසු) අදාළ ගිණුම් සම්පූර්ණෙයන් ම අවලංගු කරනු ලැෙබ්.  

විනය �යාමාර්ග ෙහෝ ෙස්වෙයන් පහකිරීම ෙහෝ නිසා රැකියාව අත්හිටුවා  ඇති අවස්ථාවක දී, ෙස්වය අත්හිටවූ දින 
සිට විද�ත් තැපැල් ගිණුම අත්හිටවනු ලබන අතර ෙස්වෙයන් පහකිරීමක් සිදු වුවෙහාත් අනතුරු ව අදාළ ගිණුම  
සම්පූර්ණෙයන් ම අවලංගු කරනු ලැෙබ්.   

 සයමසකට වඩා වැඩි  කාලයක් අභාවිත ව පවතින විද�ත් තැපැල් ගිණුම්  �යා විරහිත කරනු ලැෙබ්. (එෙස් �යා 
විරහිත කරනු ලැබීමට ෙපර ඒ පිළිබඳ ව පූර්ව දැනුම් දීමක් ෙකෙර්). තවත් සයමසකට පසු ව එම ගිණුම් 
සම්පූර්ණෙයන් ම අවලංගු කරනු ලැෙබ්.  

දීර්ඝ කාලීන ව ෙස්වෙයන් නිදහස් කරනු ලැබ සිටින ෙහෝ සප්ත වාර්ෂික නැතෙහාත් විෙව්ක නිවාඩු ලැබ සිටින කාර්ය 
මණ්ඩල සාමාජිකයන්ෙග් විද�ත් තැපැල් ගිණුම් �යාකාරී ව පවතී.  

ගිණුම් අවලංගු කිරීම �යාත්මක වන්ෙන් අධ්යයන ආයතන අංශය විසින් ජාල කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය (NOC) 
ෙවත අදාළ කාරණය තහවුරු කරනු ලැබූ පසු ව ය.  

 විද�ත් තැපැල් ගිණුමක්  අවලංගු කළ  පසු ව එහි අන්තර්ගතය  තවදුරත් ෙනාපවතින අතර එය නැවත ලබාගැනීමට 
ද නුපුළුවන.  

නීති විෙරෝධී ෙහෝ ද්ෙව්ශ සහගත �යාකාරකම් සිදු ව ඇති බව වාර්තා වන්ෙන් නම් අදාළ පරිශීලක ගිණුම් අ�ය 
කරනු ලැෙබ්.  

ගිණුම් අ�ය කිරීම අදාළ මණ්ඩපෙයහි  මණ්ඩපාධිපති, පීඨෙයහි පීඨාධිපති, ආයතනෙයහි ෙහෝ පාසෙලහි අධ්යක්ෂ 
විසින් ෙකෙරන ඉල්ලීම හා ඊට ෙල්ඛකාධිකාරිවරයාෙග් අනුමැතිය ලැබීෙමන් පසු ව සිදු ෙව්.  

   

ii. විද්යාර්ථින් 

ශිෂ්ය ලියාපදිංචි අංකය මත පදනම් ව අදාළ අනු අඩවිය (stu.cmb.ac.lk) යටෙත් විද�ත් තැපැල්  ගිණුම් විවෘත ෙකෙර්. 

විශ්වවිද්යාලෙය් ලියාපදිංචි වී  සිටින කාලය තුළ  විද්යාර්ථින් ට විද�ත් තැපැල්  ගිණුම් හිමිවන අතර එම ගිණුම් උපාධි 
ප්රදාෙනෝත්සවෙයන් මාස ෙදකකට පසු ව අත්හිටවනු ලැබ, තවත් මාස හතරකට පසු ව එනම්, උපාධි 
ප්රදාෙනෝත්සවෙයන් මාස හයකට පසු ව සම්පුර්ණෙයන් ම  අවලංගු කරනු ලැෙබ්.    

විනය �යාමාර්ග නිසා ශිෂ්යභාවය අත්හිටුවා ඇති අවස්ථාවක  අදාළ අත්හිටුවීම සිදු වූ දින සිට විද�ත් තැපැල්  ගිණුම 
අ�ය කරනු  ලබන  අතර  අතර මාස ෙදාළහකට  පසු ව සම්පුර්ණෙයන් ම  අවලංගු කරනු ලැෙබ්.   

සයමසකට වැඩි  කාලයක් අභාවිත ව පවතින  විද�ත් තැපැල්  ගිණුම්  �යා විරහිත ෙකෙරන අතර එෙස් කිරීමට  ෙපර  
ඒ බව දැනුම් ෙදනු ලැෙබ්. තවත් සයමසකට පසු ව එවැනි ගිණුම් අවලංගු කරනු ලැෙබ්.  



ගිණුම් අවලංගු කිරීම ඇරෙඹන්ෙන් විභාග අංශය හා ලියාපදිංචි කිරීෙම් අංශය විසින් ජාල කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථානය (NOC) ෙවත  එය තහවුරු කරනු ලැබීෙමන් පසු ව ය.   

විද�ත් තැපැල් ගිණුමක් අවලංගු කළ පසු ව එහි අන්තර්ගතය තවදුරටත් ෙනාපවතින අතර නැවත ලබාගැනීමට ද 
නුපුළුවන.   

විද�ත් තැපැල් ගිණුම්  නීති විෙරෝධී හා  ද්ෙව්ශ සහගත �යාකාරකම් සඳහා උපෙයෝගී වී ඇති බව වාර්තා වී ඇති විට 
පරිශීලක ගිණුම් අත්හිටුවීමට පුළුවන. ගිණුම් අ�ය කිරීම මණ්ඩපෙයහි  මණ්ඩපාධිපති, පීඨෙයහි පීඨාධිපති, 
ආයතනෙයහි ෙහෝ පාසෙලහි අධ්යක්ෂ විසින් ෙකෙරන ඉල්ලීම හා ඊට ෙල්ඛකාධිකාරිවරයාෙග් අනුමැතිය ලැබීෙමන් 
පසු ව සිදු ෙව්.  

   

iii. කාර්ය පාදක ගිණුම් 

ෙපෟද්ගලික විද�ත් තැපැල් ගිණුම්වලට අමතර ව (විශ්විද්යාල කාර්යමණ්ඩල ගිණුම්) විධිමත්  ඉල්ලීමක් මත  කාර්ය 
පාදක ගිණුම් විවෘත කළ හැකි ය. එවැනි ගිණුම්  නිල සන්නිෙව්දන කාර්යයන්/අන්තර්ගත සඳහා භාවිත කළ හැකි 
අතර එම ගිණුම් අදාළ  තනතුරට / පදවි නාමයට පත් වන ඊළග පුද්ගලයාට භාර දිය යුතු ය. (උදා: උපකුලපති, 
ෙල්ඛකාධිකාරී , මුල්යාධිකාරී , පීඨාධිපති, අධ්යක්ෂ, පුස්තකාලයාධිපති, අංශ ප්රධානී, පරිපාලන නිලධාරී, නිෙයෝජ්ය 
ෙල්ඛකාධිකාරී, ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර ෙල්ඛකාධිකාරී/ සහකාර ෙල්ඛකාධිකාරී ආදී වශෙයනි). 

ඇතැම්  අවස්ථාවල දී එක් පුද්ගලයකුට විද�ත් තැපැල් ගිණුම් කිහිපයක් තිබිය හැකි ය. ෙස්වා කාලය අවසානෙය් දී 
(එනම් ඉල්ලා අස්වීෙමන් ෙහෝ මාරු වී යාෙමන්),  කාර්ය පාදක ගිණුම් එම තනතුරට පත් වන ඊළග පුද්ගලයාට නිසි 
පරිදි භාරදිය යුතු ය. තනතුරට අදාළ විද�ත් තැපැල් ගිණුම ඉන් පසු ව එම තනතුරට පැමිෙණන පුද්ගලයාට නිසියාකාර 
ව භාර දිය යුතු ය. 

එවැනි ගිණුම් නිලයට අදාළ රාජකාරී කටයුතු සඳහා පමණක් භාවිත කළ යුතු අතර ෙපෟද්ගලික පණිවිඩ  සඳහා  භාවිත 
ෙනාකළ යුතු ය.  ෙමම ගිණුම් විෙශ්ෂෙයන්  සංරක්ෂණ අවශ්යතා සඳහා උපෙයෝගී වන බැවින් පරිශීලකයන් අදාළ 
රාජකාරී පණිවිඩ ගිණුෙමන් ඉවත් ෙනාකළ යුතු ය.   

 

4. නිසි භාවිතය සහ පරිශීලක වගකීම 

විද�ත් තැපෑල යනු බහුල ව භාවිත වන සන්නිෙව්දන ෙමවලමක් වන අතර සියලු ෙදනා ම ෛදනික කටයුතු 
කාර්යක්ෂම ව ඉටු  කිරීම සඳහා ෙමම ෙස්වාව වගකීෙමන් යුතු ව භාවිත කළ යුතු ය.   

 

• ඔෙබ් ගිණුම් විස්තර  කිසිවකු සමඟ හුවමාරු ෙනාකරන්න. 
• අදාළ  පීඨාධිපතිවරයාෙග් / අධ්යක්ෂවරයාෙග් ෙහෝ ෙකාළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් ෙල්ඛකාධිකාරීවරයාෙග්  ලිඛිත 

අනුමැතියකින් ෙතාර ව රහස්ය ෙහෝ  ප්රකාශන හිමිකම් සහිත  විද�ත් තැපැල් පණිවිඩ ෙනායවන්න. 
• අතිශය රහස්ය ෙතාරතුරු, ආරක්ෂිත පියවර අනුගමනය ෙනාකර තුන්වැනි පාර්ශ්වයකට ෙනායවන්න. 
• නාඳුනන පුද්ගලයන්ෙගන් ලැෙබන සැක සහිත ඇමුණුම් / සබැඳි විවෘත ෙනාකරන්න. 
• ඔබට ප්රෙව්ශ හැකියාව ඇති විද�ත් තැපැල්  ලිපින අනුමැතියකින් ෙතාර ව තුන්වැනි පාර්ශ්ව සමඟ හුවමාරු 

ෙනාකරන්න . 

විශ්වවිද්යාලෙය් ප්රතිපත්ති ෙහෝ මාර්ෙගෝපෙද්ශන ෙමන් ම රාජ්ය නීති උල්ලංඝනය වන ආකාරයට  ෙමම ෙස්වාව 
භාවිත ෙනාකළ යුතු ය. ෙමම ෙස්වාව උපෙයෝගී ෙකාටගනිමින්  නිර්මාණය, සංරක්ෂණය ෙහෝ සම්ෙ�ෂණය ෙනාකළ 
යුතු අන්තර්ගතය බහුවිධ ස්වරූප ගනී. එම අන්තර්ගතයට මතු සඳහන් �යාකාරකම් අඩංගු විය හැකි අතර එය 
එපමණකට සීමා වන්ෙන් ද නැත.  

  

• ෙද්ශපාලනික ෙහෝ ප්රෙලෝභන විෂයක �යාකාරකම්  
• ඕනෑ ම ආකාරයක  වාණිජමය �යාකාරකම් ෙහෝ රාජකාරියට අදාළ ෙනාවන �යාකාරකම්  



• විශ්වවිද්යාලෙයහි ෙහෝ විශ්වවිද්යාල ප්රජාෙවහි කීර්තිනාමයට හානිකර �යාකාරකම්   
• ලිංගික ව චිත්ත පීඩාකාරී, අපහාසාත්මක, තර්ජනාත්මක හා කරදර පමුණුවන �යාකාරකම්   
• පුද්ගලයකු ෙහෝ ආයතනයක් පිළිබඳ පීඩාකාරී හා අපහාසාත්මක ප්රකාශ  
• ආගමික, වාර්ගික ෙහෝ ස්� පුරුෂ සමාජභාව මූලික අපහාස   
• විනාශකාරී, භායනක ෙහෝ ද්ෙව්ශ සහගත ප්රකාශ   
• නීත්යනුකූල ෙනාවන �යාකාරකම්  
• ෙවනත් පුද්ගලයකු ෙලස වංචනික ව ෙපනී සිටීම්  
• විනාශකාරී ෙහෝ ෙනාමග යැවීමට තුඩු ෙදන පරිගණක ෛවරස මුදා හැරීම්   
• විද�ත් තැපැල් ෙස්වාෙව් �යාකාරිත්වය බිඳ ෙහළන ෙවනස් කිරීම්, අ�ය කිරීම්, මැදිහත්වීම් ෙහෝ 

ෙච්තනාන්විත මග හැරීම් 
• ලිංගික අශ්ලීල නිර්මාණ තැනීම, ප්රවර්ධනය හා අනුබල සැපයීමට අදාළ �යාකාරකම්  
• පුද්ගල ෙහෝ මහජන ආරක්ෂාව, ෙසෟඛ්යය අවදානෙමහි ෙහළීමට තුඩු ෙදන �යාකාරකම් ෙහෝ  ෙහෝ ජාතික  

ආරක්ෂාව, නීතිය �යාත්මක කිරීම අනතුෙරහි ෙහළීමට තුඩු ෙදන �යාකාරකම්  
• � ලංකාෙව් සිවිල් හා අපරාධ නීතිය උල්ලංඝනය කරන අන්තර්ගත තැනීම පිළිබඳ �යාකාරකම් 

  

ඔබට හිමි විශ්වවිද්යාල විද�ත් තැපැල් ගිණුම භාවිත කරන විට  ඔබ  විශ්වවිද්යාලය නිෙයෝජනය කරන්ෙනහි ය. ඔෙබ්  
සන්නිෙව්දන කාර්ය  වෘත්තීයභාවය සහිත ව කළ යුතු අතර විද�ත් තැපැල් පරිශීලනෙය් සදාචාර සම්මුතීන් හා 
සාධනීය පරිචිත ඉෙගන, ඒවා අනුගමනය කළ යුතු ය.  

 

5. විද�ත් තැපෑල ෙවත ප්රෙව්ශ වීම සඳහා ජංගම දුරකථන භාවිතය  

ඔබ විශ්වවිද්යාල විද�ත් තැපැල් ගිණුම ෙවත ප්රෙව්ශ වීම සඳහා ජංගම දුරකථන භාවිත කරන්ෙන් නම් ඔෙබ් 
දුරකථනයට මුරපදයක් (password) ෙහෝ  පුද්ගල අනන්යතා අංකයක් (PIN)  තිබීම අනිවාර්ය ෙව්. ෙස්වකයා විසින් 
භාවිත කරන ලද  දුරකථනය අස්ථානගත වූ නැතෙහාත්  ෙසාරාගැනුණු  අවස්ථාවක දී ෙහෝ  ෙස්වෙයන් ඉවත් වූ විටක 
දී විශ්වවිද්යාල දත්ත ෙවත ප්රෙව්ශ වීම  අ�ය  කිරීෙම් අයිතිය විශ්වවිද්යාලය සතු ෙව්.  

 

6.  විද�ත් තැපැල් ගිණුම් පිළිබඳ ආරක්ෂාව හා අධීක්ෂණය  

අපරාධ ෙහෝ නීති විෙරෝධී කටයුතු පිළිබඳ සාධාරණ සැකයක් පවතින අවස්ථාවක, විශ්වවිද්යාලය සම්බන්ධ නීතිමය 
�යාමාර්ගවලට අදාළ ෙහෝ එෙස් විය හැකි  අවස්ථාවක ෙහෝ  විශ්වවිද්යාලෙය් අභිලාෂ  ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවන් 
වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ෙහෝ සම්පාදනය කිරීමට ෛනතික බැඳීමක් පවතින අවස්ථාවක එපමණකට සීමා ෙනාවන 
ෙලස  විද�ත් තැපැල් වාර්තා ෙවත ප්රෙව්ශ වීෙම් හැකියාව  විශ්වවිද්යාලය සතු ෙව්.  

 විශ්වවිද්යාලය විද�ත් තැපැල් පද්ධතිය අධීක්ෂණය කරන අතර ඒ තුළ සංසරණය වන විද�ත් පණිවිඩ ප්රමාණය හා 
පරිමාව නිර්ණය කිරීෙම් අයිතිය විශ්වවිද්යාලය සතු ෙව්.  

විශ්වවිද්යාලෙය් නීති ෙහෝ ප්රතිපත්ති උල්ලංඝනය කර ඇති අවස්ථා වැළැක්වීම ෙහෝ එවැනි උල්ලංඝනය කිරීමක් 
පිළිබඳ ව විමර්ශනය කිරීම ෙහෝ විශ්වවිද්යාලයීය විඥාපන හා සන්නිෙව්දන පද්ධතිෙයහි  ඒකාග්රතාව ආරක්ෂා කිරීම 
සඳහා විශ්වවිද්යාලෙයහි  විද�ත් තැපැල්  ගිණුම් ෙවත ප්රෙව්ශ වීෙම් හැකියාව අ�ය කිරීමට ෙහෝ සීමා කිරීමට ජාල 
කළමනාකරණ මධ්යස්ථානෙය්  අධ්යක්ෂවරයාට පුළුවන. විශ්වවිද්යාලෙයහි විද�ත් තැපැල් පද්ධතිෙයහි ආරක්ෂාවට 
තර්ජනයක් වන පරිගණකගත ෙවළඳ ප්රචාරාත්මක සන්ෙද්ශ ෙහෝ විශ්වවිද්යාලෙයහි විද�ත් තැපැල් ප්රතිපත්තියට හා 
අදාළ නියාමන ෙල්ඛනවලට පටහැනි වන අන්තර්ගත සහිත සන්ෙද්ශ අවහිර කිරීමට විශ්වවිද්යාලය කටයුතු කරනු 
ඇත.     

 

 

 



7.  ෙපෟද්ගලික භාවිතය  

විද�ත් තැපැල් ගිණුම් ෙපෟද්ගලික ව භාවිත කිරීමට අවසර ඇතත්  එහි මූලික පරමාර්ථය විය යුත්ෙත් අධ්යාපන  සහ 
පරිපාලන කටයුතුවලට අදාළ සන්නිෙව්දන කාර්ය ඉටු කර ගැනීම යි. එමගින් විශ්වවිද්යාලයීය ජාලගත පද්ධතිෙයහි 
�යාකාරිත්වය හා ෛදනික කාර්ය සාධනය ෙකෙරහි  ඍණාත්මක බලපෑමක් සිදු ෙනාවිය යුතුය. විශ්වවිද්යාලෙයහි 
ෙමන් ම රාජ්යෙයහි ද  ප්රතිපත්ති හා නීති උල්ලංඝනය  ෙනාවන පරිදි  විද�ත් තැපෑල  භාවිත කළ යුතු ය.  

 

8.  අනුමැතිය සහ සංෙශෝධන  

58 වැනි  ෙතාරතුරු තාක්ෂණ හා  ෙවබ් කමිටුව මගින් සමාෙලෝචනය කරන ලදුව පාලක සභාව විසින්  අනුමත කරන 
ලදී. 

 

9.  වගකීෙමන් බැහැර වීෙම් විද�ත් තැපැල් ප්රකාශය (Disclaimer) 

ෙකාළඹ විශ්වවිද්යාලය මගින් නිකුත්වන සෑම විද�ත් තැපැල්  පණිවිඩයක ම පහත සඳහන්  ප්රකාශය  අඩංගු විය යුතු 
ය.  

"ෙමම විද�ත් තැපැල් පණිවිඩෙයහි සඳහන් ෙතාරතුරු රහස්ය ෙව්. වැරදීමකින් ෙමය ඔබ අතට පත්වී ඇත්නම් 
කරුණාකර ඒ බව විද�ත් තැපෑල හරහා  අප ෙවත දන්වා ඉන්පසු ෙමම පණිවිඩය මකා දමන්න. ෙමම විද�ත් තැපැල් 
පණිවිඩෙයහි සඳහන් කරුණු ෙවනත් කිසිෙවකුට අනාවරණය කිරීම නීති විෙරෝධී ෙව්. ෙමම විද�ත් තැපැල් 
පණිවිඩෙයහි නිරවද්යතාවය හා සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳව අන්තර්ජාලය ඔස්ෙස් සහතික කළ ෙනාහැකිය. එබැවින් 
ෙමම විද�ත් තැපැල් පණිවිඩය මගින් සිදුවන කිසියම් හානියක් ෙහෝ පැනෙවන වගකීමක් ෙහෝ බැඳීමක් ෙව් නම් ඒ 
ගැන විශ්වවිද්යාලය /  යවන්නා විසින් වගකියනු ෙනාලැෙබ්.” 

 

10. ආෙශ්්රය ෙල්ඛන  

විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන ෙකාමිෂන් සභාෙව් පරිගණක සම්පත් භාවිතය පිළිබඳ ප්රතිපත්තිය.  


