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ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලකෙහි ලිංගි  අතවරෙන්ට එකරහි ප්රතිපත්තතිෙ සහ එම 

ප්රතිපත්තතිෙ බලොත්තම  කිරීම සඳහො වන  පටිපොටිමෙ පිෙවර 

 

කමම ප්රතිපත්තතිෙ මඟින් ලිංගි  අතවර වැළැක්වීමට පිෙවර ගන්නො අතර ලිංගි  අතවරවලන් පීඩොවට 

පත්ත පුද්ගලෙන් සඳහො පැමිණිල කිරීකේ ෙොන්රණෙක්ව සපෙයි. එෙ ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලෙ ෙටතට 

ගැකනන පුද්ගලයින්ට සහ ස්ථොනවලට අද්ොළ කේ. 

කපොදු ප්රතිපත්තති  

ස්ත්රී පුරුෂ භේදයකින් භ ොරව සියලු භදනොටම ලිංගික අ වරයන්ට ලක් භනොවී නිදහභස්ත්ර සිටිය හැකි 

ඉභෙනුම් පරිස්ත්රයක් හො රොජකොරි ස්ත්රථොනයක් පවත්වොභෙන යොමට භකොළඹ විශරවවිදයොලය කැපවී සිටියි. 

මොනව ෙරුත්වය, ස්ත්රී පුරුෂ ස්ත්මොනොත්ම ොවය ස්ත්හ නියමි  ක්රියොවලයට ෙරු කිරීම යන මූලක ස්ත්ොරධර්ම 

ම  පදනම්ව ලිංගික අ වර කිරීම යන්භනන් අදහස්ත්ර කරන්භන් කුමක්ද යන්න පැහැදිල කිරීමටත්, 

භකොළඹ විශරව විදයොලය තුළ ලිංගික අ වර සිදුවීම වැළැක්වීමටත්,  එවැනි සිදුවීම් පිළිබඳ විමර්ශනය 

කිරීමට ස්ත්හ ලිංගික අ වර ස්ත්ඳහො දඬුවම් කිරීමට සුදුසු ක්රියො පටිපොටි පැනවීමටත් භමම ප්රතිපත්තිය මඟින් 

අභේක්ෂො කරයි. 

ශ්රී ලිංකොව තුළ ලිංගික හිංස්ත්නය දණ්ඩ නීති ස්ත්ිංග්රහභේ 345 වන වෙන්තිය යටභත් ස්ත්ොපරොධී වරදක් වන 

අ ර 1998 අිංක 20 දරණ අධයොපන ආය නවල  නවක වදය ස්ත්හ සියලු ආකොරභේ හිංස්ත්නයන්  හනම් 

කිරීභම් පනභත් 2 (2) වෙන්තිය යටභත් උස්ත්ස්ත්ර අධයොපන ස්ත්න්දර්භය තුළද එය ස්ත්ොපරොධී වරදක් භලස්ත් 

ස්ත්ැලභක්.   වද, ආණ්ුක්රම වයවස්ත්රථොව මගින් ලිංගිකත්වය පදනම් කරභෙන භවනස්ත්ර භකොට ස්ත්ැලකීම 

 හනම් කිරීම 12 (1) ස්ත්හ (2) වෙන්ති) ඇතුළුව ස්ත්මොනොත්ම ොවයට ඇති අයිතිය ස්ත්හ නීතිභේ ස්ත්මොන 

රැකවරණය  හවුරු කරයි.  එභමන්ම නී යොනුකූල රැකියොවක නිර  වීභම් නිදහස්ත් (14) (1) (උ) 

වෙන්තිය)  හවුරු කරයි. කොන් ොවන්ට එභරහ සියලු ආකොරභේ භවනස්ත්රකම් කිරීම් තුරන් කිරීභම් 

ස්ත්ම්ුතිය (CEDAW) ස්ත්හ ජො යන් ර කම්කරු ස්ත්ිංවිධොනභයහ (ILO) ' භස්ත්රවො නියුක්තිය හො රැකියොව 

ස්ත්ම්බන්ධභයන් භවනස්ත්ර භකොට ස්ත්ැලකීම' යන මො ෘකොව දරන 111 වන ප්රඥේතිය භකභරහ වන ශ්රී 

ලිංකොභේ ජො යන් ර නනතික බැඳීම් යටභත් ද රැකියො ස්ත්රථොනයන්හ ලිංගික හිංස්ත්නය වැළැක්වීම ස්ත්හ 

ලිංගික අ වරයන්හ වින්දි යන්ට පිළියම් ස්ත්ැපයීම අවශය භේ.    

1.1. අරමුණු 

I. භකොළඹ විශරව විදයොලය තුළ සියලු පුද්ෙලයින්භේ භෙෞරවය හො ස්ත්මොනොත්ම ොවයට 

ෙරු කරන ස්ත්ිංස්ත්රකෘතියක් ප්රවර්ධනය කිරීම 

II. ඉලක්කෙ , වැළැක්වුම් මැදිහත්වීම් හරහො ලිංගික අ වර සිදුවීම වැළැක්වීම 

III. ලිංගික අ වර පිළිබඳ ශුනය ස්ත්හන ප්රතිපත්තියක් අනුෙමනය කිරීම ස්ත්හ ස්ත්මථකරණයන් 

ස්ත්හ / භහෝ විනය ක්රියොමොර්ෙ හරහො ලිංගික අ වර පිළිබඳ පැමිණිල විස්ත්ඳීමට 

යොන්රණයන් ස්ත්ැපයීම  

 

1.2. ලිංගි  අතවර කිරීේ පිළිබඳ නිර්වචනෙ  

 

භවනත් පුද්ෙලභයකුභේ ස්ත්රී පුරුෂභොවය ස්ත්හ / භහෝ ලිංගිකත්වය ම  පදනම්ව කොයික, 

මොනසික භහෝ භවනත් හොනියක් භහෝ චිත්  පීඩොවක් ඇති කරන ඕනෑම ක්රියොවක් (ශොරීරික, 

වොචික, අභිනය, දෘශය, වයිංගික භහෝ ලඛි ) ලිංගික අ වර යන්භනන් අදහස්ත්ර භවයි. එවැනි 

ක්රියොවන් ලිංගික අ වරයක් වන අ ර එය විශරව විදයොල ප්රජොභේ සියලුම ස්ත්ොමොජිකයින් (භමම 

ප්රතිපත්තිය යට ට ෙැභනන පුද්ෙලයින් ස්ත්ඳහො 1.4 බලන්න) ඉහ  ඕනෑම ක්රියොවක නිර  වන 

විට අදොළ භේ. (උදොහරණ ස්ත්ඳහො විනය ක්රියොමොර්ෙය වලට යටත්වන ක්රියො බලන්න - 2 භකොටස්ත්) 
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1.3. කපොදු හැසිරීම  

 

භමම ප්රතිපත්තිය මගින් පොලනය වන සියලුම පුද්ෙලයින් ඔවුන්භේ හැසිරීම තුළ පිළිෙත් ආචොර 

ධර්ම ප්රමිතීන් අනුෙමනය කළ යුතු අ ර ලිංගික අ වර ක්රියොවන්භෙන් වැළකී සිටීම, ලිංගික 

අ වර ප්රවර්ධනය කිරීභමන් භහෝ එය දිරිෙැන්වීභමන් වැළකී සිටීම, ලිංගික අ වර කිරීම් ස්ත්ඟවො 

ෙැනීභමන් වැළකී සිටීම හො ලිංගික අ වර වැළැක්වීම ස්ත්ඳහො විශරව විදයොලය විසින් සිදු කරනු 

ලබන උත්ස්ත්ොහයන්ට දොයක වීම භමන්ම ස්ත්රී පුරුෂ භේදයකින් භ ොරව සියලු පුද්ෙලයින්ට ෙරු 

කිරීභම් ස්ත්ිංස්ත්රකෘතියක් ප්රවර්ධනය කිරීමද අවශය භේ.   

 

එම පුද්ෙලයන් විසින්, නිදසුන් භලස්ත්, 

 

I. කිසියම් පුද්ෙලයකුභේ රැකියොභවහ, ශොස්ත්රීය අභිවර්ධනභයහ, කොර්ය ප්රතිලොභයන්හ 

භහෝ ක්රියොකොරකම්වල නියමයක් භහෝ භකොන්භද්සියක් භලස්ත් ඍජුව භහෝ වයිංෙභයන් 

ලිංගිකත්වය ෙැන ස්ත්ඳහන් කිරීභමන් වැළකිය යුතුය.  

 

II. කිසියම් පුද්ෙලයකු විසින් ලිංගික බලපෑමක් ප්රතික්භෂරප කිරීම භහෝ භනොපිළිෙැනීම 

භොවි  කරමින් එම පුද්ෙලයොභේ රැකියොවට භහෝ ශොස්ත්රීය කටයුතුවලට බලපොන පරිදි 

භහෝ ඒ ස්ත්ම්බන්ධභයන් තීරණ ෙැනීභමන් වැළකිය යුතුය. 
 

III. කිසියම් පුද්ෙලයකු විසින් ලිංගික බලපෑමක් ප්රතික්භෂරප කිරීම භහෝ භනොපිළිෙැනීම 

භොවි  කරමින් එම පුද්ෙලයොභේ රැකියොවට භහෝ ශොස්ත්රී ය කොර්ය ස්ත්ොධනයට බලපොන 
නිභශරධනොත්මක බලපෑමක් සිදුවන අන්දභම් හැසිරීමකින් යුක්  වීභමන් භහෝ  

 ර්ජනොත්මක, ස්ත්තුරු භහෝ විභරෝධොත්මක කොර්යොලීය භහෝ ඉභෙනුම් පරිස්ත්රයක් 
නිර්මොණය කිරීභමන් භහෝ ඵවැනි පරිස්ත්රයක් නිර්මොණය කරන භලස්ත් අනයයන්භෙන් 

ඉල්ලො සිටීභමන් වැළකිය යුතුය. 
 

IV.  ලිංගික අ වර කිරීම් පිළිබඳ විධිමත් භහෝඅවිධිමත් පැමිණිල ස්ත්ැඟවීභමන් වැළකිය 

යුතුය. 
 

V. ලිංගික අ වර කිරීම් උභදස්ත්ො භ ොරතුරු හො ස්ත්ිංනිභේදන  ොක්ෂණය භොවි  කිරීභමන් 

වැළකිය යුතුය.  

 

1.4. කමම ප්රතිපත්තතිෙ ෙටතට ගැකනන පුද්ගලෙන් සහ ස්ථොන  

i. විශරව විදයොල පන  යටභත් බලය ලත් ස්ත්හ භකොළඹ විශරව විදයොලභේ අනුග්රහය යටභත් 

කටයුතු කරන සියලුභදනොම භමම ප්රතිපත්තිය මගින් පොලනය භවති. (උදො: විශරව විදයොල 

පරිපොලනය ස්ත්හ අධයයන කොර්ය මණ්ඩලය,  ොවකොලක හො බොහර අධයයන කොර්ය 

මණ්ඩලය, සිසුන්, බොහර අධීක්ෂකවරුන් ස්ත්හ විභොෙ පරීක්ෂකවරුන්, ඇෙයීම් කමිටු 

ස්ත්ොමොජිකයින් , අධයයන ස්ත්හොයක කොර්ය මණ්ඩලය, අනධයයන කොර්ය මණ්ඩලය, 

භකොන්රොත් කොර්ය මණ්ඩලය, බොහර භස්ත්රවො ස්ත්පයන්නන්භේ භස්ත්රවකයින්). 

 

ii. විශරවවිදයොලය භවනුභවන් විශරවවිදයොලභයහ අධිකොරිය යටභත් විශරවවිදයොල පරිශ්රය තුළ 

භහෝ ඉන් පරිබොහරව සිදු භකභරන සියලුම කොර්යයන් භමම ප්රතිපත්තිය මගින් පොලනය 

භේ. 
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2. විනෙ ක්රිෙොමොර්ගෙන්ට ෙටත්තවන ක්රිෙොවන් 
භකොළඹ විශරව විදයොලභේ පොලක ස්ත්භොව විසින් විනය ක්රියොමොර්ෙ ෙැනීභම්දී ලිංගික අ වර කිරීම් 
භලස්ත් ස්ත්ලකනු ලබන ක්රියොවන්  නි  නිව භහෝ කණ්ඩොයමක් භලස්ත් පුද්ෙලභයකුට භහෝ 
කණ්ඩොයමකට එභරහව සිදු කරනු ලබන පහ  ස්ත්ඳහන් අන්දභම් හැසිරීම්වලන් ස්ත්මන්වි  වුවද 

භම්වොට පමණක් සීමො භනොභේ:  

 

2.1. ලිංගි  අතවර කිරීේ ගනෙට අෙත්ත වන නිශ්ිත ක්රිෙොවන් 

i. වොචික, වොචික භනොවන භහෝ ශොරීරික හැසිරීමක ස්ත්රවරූපභයන් එල දැක්භවන 

අනභේක්ි  ලිංගික බලපෑම් ස්ත්හ අනවශය ලිංගිකත්වයට නැඹුරු වූ ප්රකොශයන්  (උදො: 

අස්ත්භය අදහස්ත්ර, අපහොස්ත්ොත්මක බැල්ම, ලිංගිකව අදහස්ත්ර ස්ත්හ  අපහොස්ත්, අපවොද , ප්රකොශ, 

අභිනයන්, විහළු, ලපි, දුරකථන ඇමතුම්, විදුත්  ැපෑල (ඊභම්ල්), භකටි පණිවුඩ, 

එම්එම්එස්ත්ර ස්ත්හ ස්ත්මොජ මොධයවල ස්ත්න්නිභේදනය) 

ii. කොුක දර්ශන භපන්වීම, ශොරීරික ස්ත්ම්බන්ධ ො පැවැත්වීම භහෝ අ වර කිරීම භහෝ  

ශොරීරික ස්ත්ම්බන්ධ ො පැවැත්වීමට භහෝ අ වර කිරීමට උත්ස්ත්ොහ කිරීම, අදොළ පුද්ෙලයො 

භනොදැනුවත්ව යම් කිසිවකු ලුහුබැඳීම භහෝ එම පුද්ෙලයො පිළිබඳ භ ොරතුරු භස්ත්වීම 

 ( stalking) , සිවුරුහන් කිරීම ඇතුළු ශබ්ද භහෝ ලිංගික ස්ත්රවභොවභේ කිසිවක් ප්රදර්ශනය 

කිරීම 

iii. ලිංගික අල්ලස්ත්ර ස්ත්ඳහො ඉල්ලීම් කිරීම 

iv. ඍජුව භහෝ වයිංෙභයන් දඬුවම් ලබොභදන බවට  ර්ජනය කරමින් භහෝ ප්රතිලොභ 

ලබොභදන බවට භපොභරොන්දු භවමින් ලිංගික අල්ලස්ත්ර ස්ත්ඳහො ඉල්ලීම්  භහෝ අණකිරීම් සිදු 

කිරීම 

v. ලිංගික අඩන්භත්ට්ටම් කිරීම භහෝ ලිංගික අඩන්භත්ට්ටම් කරන බවට  ර්ජනය කිරීම 

vi. ඉහ  කිසියම් කරුණක් පිළිබඳ අස්ත් ය භචෝදනො ඉදිරිපත් කිරීම  

 

 

2.2. පැමිණිල සේබන්ධව  බිෙ ගැන්ීකේ ක්රිෙො 
භමම ප්රතිපත්තිය මගින් ආවරණය වන හැසිරීම පිළිබඳව පැමිණිල කර ඇති භහෝ 
ස්ත්ොක්ිකරුභවකු වන භහෝ එවැනි පැමිණිල්ලක් විමර්ශනය කිරීමට ස්ත්හොය වන ඕනෑම 

පුද්ෙලභයකුට එභරහව හරිහැර කිරීභම් ක්රියො (උදො: අපහොස්ත්, බිය ෙැන්වීම්, භවනස්ත්ර භකොට 

ස්ත්ැලකීම, වින්දි භයකු බවට පත් කිරීම,  ර්ජන, වක්ර හරිහැර කිරීම්) භකොළඹ විශරව විදයොලභේ 

පොලක ස්ත්භොව විසින් විනය ක්රියොමොර්ෙ ෙනු ලැබීමට යටත් වනු ඇ . 

 

3. ලිංගි  අතවර කිරීේ පිළිබඳ පැමිණිල හො ක්රිෙොපටිපොටීන්   

3.1.   ෙොන්රණෙ  
භකොළඹ විශරව විදයොලභේ පොලක ස්ත්භොව විසින් පැහැදිලව භපභනන ස්ත්ොක්ි රැස්ත්ර කිරීම ස්ත්ඳහො 

මූලක පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම ස්ත්ඳහො කමිටුවක් පත් කළ යුතු අ ර, ඉන් අනතුරුව ලිංගික 

අ වර පිළිබඳ පැමිණිල විභොෙ කර පරීක්ෂණ පැවැත්වූ පසුව, සුදුසු අවස්ත්රථො වලදී ෙ යුතු විනය 

ක්රියොමොර්ෙ උපකුලපතිවරයොට නිර්භද්ශ කරනු ඇ . භමම කමිටුව ලිංගික හිංස්ත්නය පිළිබඳ 

විමර්ශන කමිටුව (CISH) භලස්ත් හැඳින්විය යුතුය. භමම කමිටුව ස්ත්ොමොජිකයින් දස්ත් භදභනකුභෙන් 

ස්ත්මන්වි  විය යුතු අ ර, ස්ත්මොන ස්ත්රී පුරුෂ ස්ත්ිංඛ්යොවකින් යුක්  විය යුතුය. එමගින් විශරව විදයොල 

ප්රජොභේ විවිධත්වය පිළිබිඹු කළ යුතු අ ර අවම වශභයන් බොහර ස්ත්ොමොජිකයන් තිභදභනකුභෙන් 

ස්ත්මන්වි  විය යුතුය. එහ සියලුම ස්ත්ොමොජිකයින්ට ස්ත්රී පුරුෂ ස්ත්මොනොත්ම ොවය ස්ත්හ 

ස්ත්ොධොරණත්වය පිළිබඳ ෙැටළු ස්ත්ම්බන්ධභයන් කටයුතු කිරීම පිළිබඳ ස්ත්නොථ කරන ලද 
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වොර් ොවක් (track record) තිබිය යුතු අ ර ලිංගික අ වර පිළිබඳ  පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට හො 

විමර්ශනය කිරීමට පුහුණුව ලබො තිබිය යුතුය. අවශය අවස්ත්රථොවන්හදී අවිධිමත් විස්ත්ඳුම් 

ක්රියොවලයක් ස්ත්ඳහො උපකුලපතිවරයො ස්ත්හ අදොළ පොර්ශවයන් ස්ත්මඟ ස්ත්ොකච්ඡො කර 

මැදිහත්කරුවන් පත් කිරීමට ද CISH හට බලය ඇ . 

 

3.2. පැමිණිල ඉදිරිපත්ත කිරීමට අවසර ලත්ත පුද්ගලෙන් 

 

භමම ප්රතිපත්තිය මගින් පොලනය වන සියලුම පුද්ෙලයින්ට (1.4 (I) බලන්න) පැමිණිල ඉදිරිපත් 

කළ හැකිය. එභමන්ම විශරව විදයොලයට පැමිභණන අුත්භ කු ස්ත්හ / භහෝ චූදි  වින්දි යොට 

භපෞද්ෙලක භහෝ වෘත්තීය ස්ත්ම්බන්ධ ොවයක් ඇති තුන්වන පොර්ශවයක් භහෝ සිදු කරන ලදැයි 

භචෝදනො කරන ලද  අ වරය දුටු අය විසින්ද පැමිණිල ඉදිරිපත් කළ හැකිය. ( උදො: පවුභල් 

ස්ත්ොමොජිකයන්, අධයයන කොර්ය මණ්ඩලභේ ස්ත්ොමොජිකයන්, ශිෂය උපභද්ශක) 

 

3.3. පැමිණිල්කලහි ස්වරූපෙ හො ක්රිෙො පටිපොටිෙ 

 

I. භමම ප්රතිපත්තිය මගින් පොලනය වන පුද්ෙලභයකුට උපකුලපතිවරයොට ස්ත්හ / භහෝ 

CISH හ ස්ත්භොපතිවරයොට ස්ත්හ / භහෝ පීඨ මැසිවිල කමිටුවට ( Faculty Grievance 

Committee) ලඛි  භහෝ වොචික පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීම මගින් විස්ත්ඳුමක් ලබො ෙ  

හැකිය. ලිංගික අ වර පිළිබඳ පැමිණිල්ල උපකුලපතිවරයොට භහෝ පීඨ මැසිවිල 

කමිටුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවභහොත්, පසුව කී පුද්ෙලයන් විසින් එම පැමිණිල්ල මූලක 

පරීක්ෂණයක් ස්ත්ඳහො CISH හ ස්ත්භොපති භව  ඉදිරිපත් කළ යුතු අ ර පසුව අවශය විභටක 

පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතුය. 

II. ඕනෑම පැමිණිල්ලක් අත්ස්ත්න ස්ත්හ ව ලඛි ව ඉදිරිපත් කළ යුතුය.පැමිණිල්ල වොචිකව 

ඉදිරිපත් වන්භන් නම්,  පැමිණිල්ල භොර ෙන්නො අධිකොරිය විසින් (උදො: මණ්ඩපොධිපති, 

ආය න අධයක්ෂ, පීඨොධිපති, අධයයන අිංශ ප්රධොනී, ශිෂය උපභද්ශක, වැඩස්ත්ටහන් 

ස්ත්ම්බන්ධීකොරක) වොචික පැමිණිල්ල ලඛි ව ස්ත්ටහන් කරෙ  යුතු අ ර  ස්ත්හ  ඊට 

පැමිණිලකරුභේ අත්ස්ත්න ලබොෙ  යුතුය. 

III. පැමිණිලකරුභවකුට ස්ත්මථකරණය ස්ත්හ / භහෝ විධිමත් ක්රියො පටිපොටිය මගින් විස්ත්ඳුමක් 

ලබො ෙ  හැකිය. 

IV. භමම ක්රියො පටිපොටිය මගින් පැමිණිලකරුට කිසියම් අවස්ත්රථොවක දී අදොළ විය හැකි 

ඕනෑම නීතියක් යටභත් ස්ත්හනයක් ලබො ෙැනීමට ඇති හැකියොව කිසිම අයුරකින් 

වළක්වනු භනොලැභබ්. 

 

3.3.1. සමථ රණෙ 

I. පැමිණිලකරුභවකුට කොරණය ස්ත්මථයකට පත්කර ෙැනීමට ස්ත්හ / භහෝ එය නැව  

සිදුවීම වැළැක්වීමට ස්ත්මථකරණය භ ෝරො ෙ  හැකිය. ස්ත්මථකරණ ක්රියොවලය භොවි ො 
කිරීම පැමිණිලකරු විධිමත් විනිශරචය පටිපොටිය භොවි ො කිරීභමන් වළක්වනු 

භනොලැභබ්. 

 

II. භමම ස්ත්මථකරණ ක්රියොපටිපොටිය මගින් අදොළ ෙැටළුව වඩො යහපත්  ත්වයකට පත් කර 

ෙැනීම ස්ත්ඳහො ක්රියොමොර්ෙයක් ෙන්නො භලස්ත් පැමිණිලකරු විසින් ලඛි  ස්ත්න්නිභේදනයක් 

මගින් චූදි  පොර්ශවභයන් විධිමත් ඉල්ලීමක් කරනු ලැභබ්. 
 

 



5  of 7 
 

III. උපකුලපතිවරයොභේඋපභදස්ත්ර ලබො ෙැනීභමන් අනතුරුව CISH විසින් පැමිණිල්ලට 

අදොළ සියලු පොර්ශවයන්ට පිළිෙ  හැකි ස්ත්මථකරුවන් භදභදභනකු පත් කළ යුතුය. 

භමයින් එක් අභයකු අභයන් ර ස්ත්ොමොජිකභයකු වියයුතු අ ර අභනකො  බොහර 

ස්ත්ොමොජිකභයකු වියයුතුය.  එභමන්ම ඔවුන් විසින් පැමිණිල්ලට අදොළ පොර්ශවයන්භේ 

ස්ත්රී පුරුෂ භොවය ද නිභයෝජනය කළ යුතුය. අදොළ එක් එක් පොර්ශවයන්භේ අවශය ො 

නිභයෝජනය කරන නිරීක්ෂකභයකු (නීතිමය භනොවන) ස්ත්හ CISH හ නිභයෝජි භයකුට 

ස්ත්මථ කටයුතු ස්ත්ඳහො ස්ත්හභොගි විය හැක.  ර්ජනොත්මක භනොවන පරිස්ත්රයක් තුළ 

ස්ත්ොමූහක වෙකීමකින් යුතුව  ස්ත්මථකරණ ක්රියොවලය කරභෙන යන බවට ස්ත්හතික 

කිරීභම් වෙකීම CISH භව  පැවභර්. 

 

IV. භදපොර්ශවභේම  ෘේතියට භහරතු වන පරිදි ස්ත්මථකරණ ක්රියො පටිපොටිය අවස්ත්න් කරන 

ලදභහොත් කොරණය උපකුලපතිවරයොට වොර් ො කර ස්ත්මථයකට පත් කරනු ලැභබ්. 

 

 

V. සියලුම පැමිණිල ස්ත්ම්බන්ධභයන් රහස්ත්යභොවය පවත්වො ෙ  යුතුය. ස්ත්ම්ුඛ් පරීක්ෂණ 

පටිෙ  කිරීම් (ඇත්නම්), ස්ත්න්නිභේදනය, ලයකියවිල ස්ත්හ වොර් ො භහළිදරේ කරනු 

ලබන්භන් බලයලත් පුද්ෙලයින්ට පමණි. 

 

3.3.2. විධිමත්ත ක්රිෙො පටිපොටිෙ 

I. පහ  දැක්භවන අවස්ත්රථො වලදී උප කුලපති ස්ත්හ / භහෝ පීඨ මැසිවිල කමිටුවට හරහො CISH 

ස්ත්මෙ ලඛි  ස්ත්න්නිභේදනය මගින් පැමිණිල්ලක් ස්ත්ඳහො කිසියම් පොර්ශවයක් විසින් 

විධිමත් ක්රියො පටිපොටිය ආරම්භ කළ යුතුය: 

 

අ) කිසියම් පොර්ශවයක්  ෘේතිමත් කිරීම ස්ත්ඳහො ස්ත්මථකරණ ක්රියොවලය අස්ත්මත් වූ විට 

(ක්රියොවලය අ රතුර භහෝ අවස්ත්ොන වශභයන්) 

 

ආ) කිසියම් පොර්ශරවයක්  විසින් විධිමත් විනිශරචය පටිපොටිය මගින් පැමිණිල්ල විස්ත්ඳො 

ෙැනීමට භ ෝරො ෙන්නො ලද අවස්ත්රථොවක 

 

II. උපකුලපතිවරයො සිය අභිම ය පරිදි විධිමත් ක්රියොවලයක් ආරම්භ කර පැමිණිල්ල CISH 

භව  භයොු කළ අවස්ත්රථොවක 

 

III. පැමිණිල්ල ලැබී මොස්ත් භදකක් ඇතුළ  CISH විසින්  ම මූලක විමර්ශනය ස්ත්හ  

පැහැදිලව භපභනන ස්ත්ොක්ි හු වුවභහොත්, එහ විමර්ශනය ස්ත්ම්ූර්ණ කළ යුතු අ ර එහ 

වොර් ොව ස්ත්හ නිර්භද්ශ උපකුලපති භව  ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ඉන් අනතුරුව 

උපකුලපතිවරයො විසින් වොර් ොව පිළිබඳ සිය නිර්භද්ශ ඉදිරිපත් කරමින්  අවශය 

ක්රියොමොර්ෙ ස්ත්ඳහො එය විශරවවිදයොල පොලක ස්ත්භොවට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 

IV. මූලක විමර්ශනය කරන CISH  ස්ත්ොමොජිකයින්  දනන් ර පරීක්ෂණයට ස්ත්හභොගි භනොවිය 

යුතුය. 

 

V. ද්භේෂ ස්ත්හෙ  වයොජ පැමිණිල්ලක් කර ඇති බව CISH විසින් භස්ත්ොයො ෙනු ලැබුවභහොත් 

ඒ පිළිබඳව  උපකුලපතිවරයොට වොර් ො කළ යුතු අ ර උපකුලපතිවරයො විසින් ඒ 

පිළිබඳව ස්ත්ලකො බලො අවශය ක්රියොමොර්ෙ ෙැනීම ස්ත්ඳහො විශරවවිදයොල පොලක ස්ත්භොවට 
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ඉදිරිපත් කළ යුතුය.භකභස්ත්ර භව ත්, ලිංගික අ වරයක් පිළිබඳ පැමිණිල්ලක් ඔේපු 

කිරීමට ඇති භනොහැකියොව වයොජ පැමිණිල්ලක් භලස්ත් නම් භනොකළ යුතුය. 

 

VI. ලිංගික අ වර  පිළිබඳ පැමිණිල්ලකට පැමිණිලකරුභේ ලිංගික ඉතිහොස්ත්ය ස්ත්හ / භහෝ 

ලිංගික දිශොනතිය කිසිම අවස්ත්රථොවක අදොළ භනොභේ. 

 

VII. කිසියම් පැමිණිල්ලක් විස්ත්ඳීම ස්ත්ඳහො ස්ත්ලකො බලන විට, පැමිණිල්ල ඉල්ලො අස්ත්රකර 

ෙැනීමට භහෝ පැමිණිල ක්රියොවලය කිසියම් ආකොරයකින් අත්හටුවීමට පැමිණිලකරු බිය 

ෙැන්වීමට භහෝ අනවශය භලස්ත් බලපෑම් කළ හැකි කිසිදු ක්රියොකොරකමක් කරභෙන 

යොමට භහෝ සිදු කිරීමට පැමිණිල පොර්ශවයන්ට අවස්ත්ර භනොභද්. භමම කොලය තුළ 

භපොදුභේ  අදොළ පොර්ශරවයන් අවම ස්ත්ම්බන්ධ ො පවත්වො ෙැනීම අවශය භේ. 

 

VIII. භමම ප්රතිපත්තිභේ ස්ත්ඳහන් කිසිවක් විසින් භමම ප්රතිපත්තිභේ විෂය පථයට අයත් වන 

ස්ත්හ  විශරව විදයොල ආය න ස්ත්ිංග්රහය යටභත් බරප ල විෂමොචොරයක් භලස්ත් ස්ත්ැලභකන 

හැසිරීමක් ස්ත්ම්බන්ධභයන් විධිමත් විනය ක්රියො පටිපොටියක් අනුෙමනය කිරීභමන් 

උපකුලපතිවරයො වලක්වනු භනොලැභබ්.   

 

IX. නියමි  ක්රියොපටිපොටිය තුළ  සිදු භකභරන කිසිම භස්ත්ොයොෙැනීමක් භහෝ එළභඹන කිසිම  

නිෙමනයක් නිස්ත්ො  අදොළ විය හැකි කිසිදු නීතියක් ක්රියොභේ භයදීම භනොවැලභකයි.  

 

4. ලිංගි  අතවර වැලැක්වීම  

 

I. ස්ත්මස්ත්ර  විශරව විදයොල ප්රජොවටම භමම ප්රතිපත්තියට ප්රභේශය ලබොෙ  හැකි අ ර භමය 

සිිංහල, භදමළ, ඉිංග්රීසි ස්ත්හ භේල් යන භොෂොවලන් ලබො ෙ  හැකි භේ. එභමන්ම භමය ශිෂය 

අත්භපොත්, විශරව විදයොල දින දර්ශනය ස්ත්හ විශරව විදයොල භවබ් අඩවිභයහ ප්රකොශයට පත් 

භකභර්. 

 

II. භමම ප්රතිපත්තිය හො ස්ත්ොමොනය චර්යොධර්ම ස්ත්ිංග්රහය පිළිබඳ වෙන්තියක් සියලුම කොර්ය 

මණ්ඩල භකොන්රොත්තු හො පත්වීම් ලපිවල ඇතුළත් කළ යුතුය. 
 

 

III. භමම ප්රතිපත්තිය විශරව විදයොලය විසින් පවත්වනු ලබන අදොළ සියලුම කොර්ය මණ්ඩල 

ස්ත්ිංවර්ධන හො දිශොනති වැඩස්ත්ටහන් වලදී ස්ත්ොකච්ඡො කරනු ලැභබ්. 

 

IV. අධයයන හො අනධයයන කොර්ය මණ්ඩලය ස්ත්ඳහො වන විශරවවිදයොලභේ කොර්ය මණ්ඩල 

ස්ත්ිංවර්ධන හො පුහුණු වැඩස්ත්ටහන් වල ස්ත්රී පුරුෂ ස්ත්මොනොත්ම ොවය ස්ත්හ ස්ත්ොධොරණත්වය 

ප්රවර්ධනය කිරීම ස්ත්හ භස්ත්රවො ස්ත්රථොනභේ ස්ත්රී පුරුෂ භොවය පිළිබඳ ස්ත්ිංභේදී ොව වර්ධනය කිරීම 

ස්ත්ඳහො නිර්මොණය කරන ලද ස්ත්ිංරචකයක් ඇතුළත් භේ. එවැනි වැඩස්ත්ටහන් වලට භමම 

ප්රතිපත්තිය පිළිබඳ ස්ත්ැසියක් ඇතුළත් භේ.  
 

 

V. විශරව විදයොලභේ ශිෂය ස්ත්ිංෙම්වල ඕනෑම වයවස්ත්රථොවකට භමම ප්රතිපත්තිය හො නවක වදය 

ස්ත්හ අධයොපන ආය නවල සියලු ආකොරභේ හිංස්ත්නයන්  හනම් කිරීභම් පන  පිළිබඳ 

භයොුවක් ඇතුළත් වියයුතු භේ. 
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VI. බොහර භස්ත්රවො ස්ත්පයන්නන් ස්ත්මඟ විශරව විදයොලය විසින් අත්ස්ත්න් කරනු ලබන සියලුම භස්ත්රවො 

භකොන්රොත්තු වලට, එවැනි භකොන්රොත්තු වලට එළභඹන  ඕනෑම පොර්ශවයක් භමම 

ප්රතිපත්තියට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට බැඳී සිටින බව ස්ත්ඳහන් විධිවිධොන ඇතුළත් විය 

යුතුය.  
 

 

VII. ලිංගික අ වර වැළැක්වීම ස්ත්හ එහ ප්රතිවිපොක විස්ත්ඳීමට විශරවවිදයොලය විසින් පුහුණු 

උපභද්ශන භස්ත්රවොවක් ස්ත්ැපයිය යුතුය. භමම ප්රතිපත්තිය යටභත් කරන ලද පැමිණිල්ලකට 

අදොළ ඕනෑම පොර්ශවයකට භමම භස්ත්රවොව ලබො දිය යුතුය.  


