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ෙපරවද්න 
ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලය  විශ්වවිද්යාලය තුළ සහ  අනුබේධ ආයතන මගින් සිදු  රනු 

ලබන පර්ෙේෂණ, නෙවෝත්තපාද්න, නිර්මාණාත්තම  හා ශාස්ත්රීය  ටයුතුවල 

සංගතභාවය හා අවං භාවය රඳා පවත්තවා ගැනීමට  ැපවී සිටියි. පර්ෙේෂණවල 

නිරත වන සියලු ෙද්නාම ඉහළ ප්රමිති පවත්තවා ගැනීම, පර්ෙේෂණ සම්බන්ධ සියලු 

 ටයුතුවලදී යහපත්ත භාවිත අනුගමනය කිරීම, පර්ෙේෂණවල ගුණාත්තම භාවය 

හා අවං භාවය පාරද්ෘශය අයුරින් රඳා පවත්තවා ගනු ද්ැකීම විශ්වවිද්යාලෙේ 

අෙේක්ෂාව ෙේ. උසස්ත්ර අධයාපන ආයතනයක් වශෙයන් ද්ැනුම නිෂ්පාද්නය හා 

වයාේතිය, පර්ෙේෂණ හා නෙවෝත්තපාද්න ප්රවර්ධනය, සිය  යහපත්ත භාවිත පිළිබඳ 

ද්ැනුවත්ත කිරීම හා උපෙද්ස්ත්ර දීම හා සිය පර්ෙේෂණ සංස්ත්ර ෘතිෙේ වෘත්තීයභාවය 

ආරක්ෂා  රගැනීමට විශ්වවිද්යාලය බලාෙපාෙරාත්තතු ෙේ. ෙමෙස්ත්ර ෙ ාළඹ 

විශ්වවිද්යාලයීය පර්ෙේෂණ ප්රතිපත්තති මාර්ෙගෝපෙේශ මගින් විශ්වවිද්යාලෙේ 

පර්ෙේෂණ ප්රතිපත්තති හා භාවිත පිළිබඳ පැහැදිලි හා නිශ්ිත ෙපාදු ප්ර ාශනයක් 

සැපයීම අරමුණු ෙ ෙර්.  

 

ද්ැක්ම  

සිය වගකීම් හා ශාස්ත්රීය නිද්හස තහවුරු  රන අතර ද්ැනුම් නිෂ්පාද්නය වයාේත 

කිරීම ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලෙේ වැද්ගත්ත  ාර්යයකි. ෙමම  ාර්යය ඉටු කිරීෙම් 

අරමුණින් යුතුව ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලය පර්ෙේෂණ  ාර්යය සඳහා ෙයෝගය 

පරිසරයක් පවත්තවා ගන්නා අතර ෙපාදු යහපත උෙද්සා ද්ැනුම ෙසායා යන 

පර්ෙේෂණවලට අවශය සම්පත්ත සම්පාද්නය  රයි. බුේිමය කුතුහලය උපද්වන හා 

ස්ත්රවභාවි  හා සාමාජීය ෙලෝ ය ගැන පෘථුල අවෙබෝධයක් ලබා ෙද්න සංසිේි 

පිළිබඳව පර්ෙේෂණයන්ි නිරත වීමට ශාස්ත්රරඥයන්ට ඇති අයිතිය විශ්වවිද්යාලය 

විසින් පිළිගන්නා අතර ශාස්ත්රීය ප්රතිලාභ ලබා ෙනාෙද්න පර්ෙේෂණයන්ට අනුබල 

දීම ෙහෝ පහසු ම් සැපයීම විශ්වවිද්යාලය විසින් සිදු ෙනාෙ ෙර්.  

 

ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලයීය පර්ෙේෂණ ප්රතිපත්තති මාර්ෙගෝපෙේශයන්ට ෙත්තමා වන 

ප්රධාන  ාර්ය  හතරකි. 

 

 පර්ෙේෂණය හා නෙවෝත්තපාද්නය 

 

 වාණිජ්ය රණය 

 

 ආචාරධර්ම සුරක්ෂණය  

 

 ද්ැනුම ෙබද්ාහැරීම 

 

පර්ෙේෂණය හා නෙවෝත්තපාද්නය 

 

අ)  විශ්වවිද්යාලයට සම්බන්ධ ෙහෝ අනුබේධ විේවතුන්ට තමන්ෙේම පර්ෙේෂණ 

සැලසුම් ස ස්ත්ර කිරීමට, පර්ෙේෂණ සිදු කිරීමට සහ ඔවුන්ෙේ පර්ෙේෂණවල 
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ෙසායාගැනීම් මත පද්නම්ව ඔවුන්ෙේම නිගමනවලට එළඹීමට නිද්හස තිෙේ. 

පර්ෙේෂණ සඳහා අවශය අව ාශය, පහසු ම්, අරමුද්ල් සහ ෙවනත්ත සම්පත්ත 

සැපයීමට විශ්වවිද්යාලය බැඳී සිටී. පර්ෙේෂ යන්ට විශ්වවිද්යාලෙයන් ඔවුන්ෙේ 

 ාර්යයන් සඳහා සහාය ලබා ගැනීමට සහ එි අව ාශය, පහසු ම්, අරමුද්ල් සහ 

පර්ෙේෂණ සඳහා අවශය ෙවනත්ත සම්පත්ත භාවිත කිරීමට අයිතියක් ඇත. 

 

 ආ) පර්ෙේෂණය යනුෙවන් නිර්වචනය ෙ ෙරන්ෙන් ශාස්ත්රීය,නිර්මානාත්තම  සහ 

පර්ෙේෂණාත්තම   ාර්ය ඔස්ත්රෙස්ත්ර යම් මාතෘ ාවක් පිළිබඳ විද්යාත්තම  අවෙබෝධයක් 

ලබා ගැනීම සඳහා නව ද්ැනුම නිෂ්පාද්නය කිරීම, ෙයද්වීම සහ ෙබද්ා හැරීමයි. එබැවින් 

ෙමම ප්රතිපත්තති රාමුව  සම්මානිත  මහාචාර්යවරුන්, ආචාර්යවරුන්, අභයාසලාභීන්, 

සායනි  ආචාර්යවරුන්, ප්රථම සහ පශ්චාත්ත උපාි අෙේක්ෂ යින්, බාිර 

 ථි ාචාර්යවරුන්, බාිර පර්ෙේෂ යන්, වෘත්තීය අනුබේධ පුේගලයන් සහ 

පශ්චාත්ත ආචාර්ය උපාිධාරීන් යනාදි ෙ ාළඹ විශ්ව විද්යාලෙේ පර්ෙේෂණවල 

නිරතවන  සියලුම සාමාජි යින්ට අද්ාළ ෙේ. 

 

ඉහත සඳහන් පාර්ශ්ව ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලෙේ ෙමම පර්ෙේෂණ ප්රතිපත්තති 

මාර්ෙගෝපෙේශවලට බැඳී සිටින අතර ප්රතිපත්තති උල්ලංඝනය කිරීම් වාර්තා වුවෙහාත්ත 

ඒවා සම්බන්ධව ප්රතිපත්තතිමය මාර්ෙගෝපෙේශවල විිවිධාන යටෙත්ත  ටයුතු  රනු 

ඇත. පර්ෙේෂණයට සම්බන්ධ සියලුම පාර්ශව ෙමම පර්ෙේෂණ ප්රතිපත්තතියට බැඳී 

සිටින අතර ප්රතිපත්තතිය පිළිබඳ ෙනාද්ැනුවත්තභාවය ,සංස්ත්ර ෘති  ෙනාද්ැනුවත්තභාවය 

ෙහෝ ෙපෞේගලි  ගැටලු එය උල්ලංඝනය කිරීමට ෙේතු ෙලස ෙනාසැලෙක්. 

 

ඕනෑම ශාස්ත්රීය   ටයුත්තතක් සම්බන්ධ  පර්ෙේෂණ, නෙවෝත්තපාද්න හා හැසිරීමට 

අද්ාළ  වගකීම් සහ යුතු ම් පහත ද්ැක්ෙේ: 

 

පර්ෙේෂණ, නෙවෝත්තපාද්න හා නිර්මාණ  ටයුතු සඳහා සම්බන්ධ වන 

විශ්වවිද්යාලෙේ සියලුම සාමාජි යින් අනිවාර්යෙයන්ම,  

 

අ) පර්ෙේෂණ අවං භාවෙේ ඉහළම ප්රමිති  පවත්තවා ගත යුතුය. 

 

ආ) පර්ෙේෂණවලට සම්බන්ධ මානව සහ සත්තව විෂයයන්, ක්ෙෂ්ර  ටයුතු, 

ජජ්ව උපද්රව, විකිරණශීලී සමස්ත්රථානි  සහ පාරිසරි  බලපෑම් ඇතුළු එෙහත්ත 

ඒවාට  සීමා ෙනාවන, සියලුම අංශවලට අද්ාළ  පුහුණුව සහ අනුමැති  ලබා ගත 

යුතුය. 

 

ඇ) අනුමත මාර්ෙගෝපෙේශ අනුගමනය  ළ යුතුය. 

 

ඈ) ෙතාරතුරු ද්ැන ගැනීෙම් නිද්හස, ෙතාරතුරු ද්ැන ගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ 

පනත්ත සහ පර්ෙේෂණ හා නෙවෝත්තපාද්න සම්බන්ධ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තති 

පිළිබඳ ජ්ාති  හා ආයතනි  ප්රතිපත්තති පිළිපැදිය යුතුය. 

 

ඉ) ෙල්ඛ යින්, අරමුද්ල් සම්පාද් යින් / අරමුද්ල් සපයන ආයතන සහ 

අනුග්රාහ යින් ඇතුළුව සියලුම  තුවරුන්, ද්ාය යින් සහ පර්ෙේෂණ සඳහා 

ද්ාය ත්තවය ද්ක්වන්නන් නිසි පිළිගැනීමට ලක්  ළ යුතුය.  
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ඊ) ෙමම පර්ෙේෂණ ප්රතිපත්තතියට අද්ාළ වගකීම්සහගත හැසිරීම ඕනෑම 

අයුරකින් උල්ලංඝනය කිරීමක් අනාවරණය  ළ යුතුය.  

 

උ) විශ්වවිද්යාල නිලධාරීන් පර්ෙේෂණ හා නෙවෝත්තපාද්න ප්රවර්ධනය සහ 

අධීක්ෂණය සඳහා වගකිවයුතු අතර විශ්වවිද්යාලෙේ සාමාජි යන් අතර 

පර්ෙේෂණ අඛණ්ඩතාවය දිරිමත්ත  ළ යුතුය.  
 

 

ඌ)  උේෙයෝගය සිත සියලු පාර්ශවවලට ප්රෙේශ වීෙම් නිද්හස ඇතුළුව ප්රමුඛ 

මූලධර්මයක් ෙලස පර්ෙේෂණෙේ විවෘතභාවයට අනුගත විය යුතුය. පර්ෙේෂණ 

හා නෙවෝත්තපාද්නවල ප්රතිඵල ප්ර ාශයට පත්තකිරීෙම් සීමා ඇතුළුව රහසයභාවය 

ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලය විසින් තහනම් ෙ ෙර්. 

 

එ) විශ්වවිද්යාල, ජ්ාති  හා ජ්ාතයන්තර මට්ටම්වල අන්තර්ික්ෂණ 

සහෙයෝගීතා  පර්ෙේෂණ ඇතුළුව පර්ෙේෂණ හා භාවිත අතර පරතරය පියවා 

ගැනීම සඳහා සහෙයෝගීතා පර්ෙේෂණ දිරිමත්ත  ළ යුතුය. 

 

ඒ) මධයස්ත්රථාන, පුස්ත්රත ාල, ආයතන සහ පුවත්තපත්ත  ළමනා රණය කිරීෙම්දී 

විශ්වවිද්යාල ප්රතිපත්තති හා ෙරගුලාසි පිළිපැදිය යුතුය; ෙේපල  ළමනා රණය, 

පර්ෙේෂණවලින් පසු ඉතිරිය හා අපද්රවය බැහැර කිරීම; අනුග්රාහ  වයාපෘති, 

මූලය  ළමනා රණය, වයාපෘති පරිපාලනය, පර්ෙේෂණ සඳහා සහාය වීම 

සඳහා  මිටු සහ මණ්ඩල වාර්තා කිරීම සහ පත්ත කිරීම. [සියලුම ප්රතිපත්තති 

සහ රෙගුලාසි රේඛන මීට ඇමිණිය යුතුය] 

 

 

ආචාර ධර්ම සුරක්ෂණය 

 

 ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලෙේ පර්ෙේෂණ ආචාර ධර්ම පිළිබඳ ප්රතිපත්තතිය (PORE)  මඟින් 

පර්ෙේෂණ සැලසුම් කිරීම හා ෙමෙහයවීම, පර්ෙේෂණ ෙසායා ගැනීම් සහ ද්ත්තත 

ප්ර ාශයට පත්ත කිරීම යන ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ මූලධර්ම සඳහා සමස්ත්රත රාමුව 

සපයයි. මානව හා සත්තව විෂයයන් හා සංෙේදී / පුේගලි  ද්ත්තත සම්බන්ධව 

විශ්වවිද්යාලය තුළ ෙහෝ විශ්වවිද්යාලය ෙවනුෙවන් පර්ෙේෂණ  රන  ාර්ය 

මණ්ඩලය, සිසුන් සහ බාිර බුේිමතුන් ඇතුළු විශ්ව විද්යාල ප්රජ්ාෙේ සියලුම 

සාමාජි යින්ට ෙමම ප්රතිපත්තතිය අද්ාළ ෙේ. පර්ෙේෂණ ආචාර ධර්ම පිළිබඳ 

ප්රතිපත්තතිය සංවර්ධනය කිරීෙම් අරමුණ වන්ෙන් අවං භාවය, වගවීම, 

වෘත්තීයභාවය සහ අධයයන විිෂ්ටත්තවය සහති   රන අතරම පර්ෙේෂණෙේ 

සෑම අංශය ම යහපත්ත භාවිත ප්රවර්ධනය කිරීමයි. ෙමම පර්ෙේෂණ ආචාර ධර්ම 

ප්රතිපත්තතිය ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලයට අනුබේධ පුේගලයන් විසින් ෙයෝජ්නා  රන ලද් 

ෙහෝ ෙමෙහයවනු ලබන පර්ෙේෂණ වයාපෘති හා සම්බන්ධව ඇතිවිය හැකි 

අවද්ානම් සහ හානි  ල්තියා හඳුනාෙගන  ළමනා රණය කිරීමට උප ාරී ෙේ.  

 

[සටහන: ෙමම පර්ෙේෂණ ආචාර ධර්ම ප්රතිපත්තතිය ෙවනත්ත අද්ාළ ප්රතිපත්තති, 

ෙමෙහයුම් ක්රියා පටිපාටි, භාවිත ෙක්ත සහ ෙමම විෂයයට අද්ාළ ෙ ාළඹ 
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විශ්වවිද්යාලෙේ ඕනෑම ෙරගුලාසියක් සමඟ කියවිය යුතුය]. 

 

 

පර්රේෂණ ආචාෙ ධර්ම පිළිබඳ ප්රතිපත්තතිය (සමස්ත විශ්ව 

විද්යාලයටම අද්ාළ රේ) 

 
1. මූලික ප්රතිපත්තති 

 

අ) පර්ෙේෂණ වයාපෘතිෙේ අරමුණු විය යුත්තෙත්ත පුේගලයන්ට, සංවිධානවලට 

ප්රජ්ාවන්ට ෙහෝ සමස්ත්රත සමාජ්යට උපරිම ප්රතිලාභ ලබා දීමයි.  

 

ආ) පර්ෙේෂ යන් පර්ෙේෂණ ක්රියාවලිය පුරා මානව විෂයයන්ෙේ අභිමානය, 

අයිතිවාසි ම්, ආරක්ෂාව හා යහපැවැත්තම පිළිබඳ ද්ෘෂ්ටියකින් යුතුවීම, ඒවා 

හඳුනා ගැනීම, ඒවාට ගරු කිරීම හා ඒවා සුරැකීම  ළ යුතුය. 

 

ඇ) මානව හා සත්තව විෂයයන් හා සංෙේදී / පුේගලි  ද්ත්තත සම්බන්ධ 

පර්ෙේෂණ වයාපෘති පර්ෙේෂණ  ටයුතු ඇරඹීමට ෙපර අද්ාළ ආචාර ධර්ම 

සමාෙලෝචන  මිටු (ERC) ෙවතින් ආචාර ධර්ම නිෂ් ාශනය ලබා ගත යුතුය.  

 

ඈ) පර්ෙේෂණය සඳහා භාවිත  රන ද්ත්තත / ද්ත්තත සමුද්ාය නිසිබව හා ෙද්ෝෂ 

සහ අතිරික්තවලින් ෙතාර බව පර්ෙේෂ යන් විසින් සහති   ළ යුතුය. 

එෙමන්ම ඒවා ප්රමාණවත්ත සහ සවිස්ත්රතරාත්තම  බවත්ත, යථාර්ථවාදී සහ 

විශ්වාසද්ාය  බවත්ත, ආරක්ිතව සහ සුදුසු පරිදි ගබඩා  ර ඇති බවත්ත 

ප්රෙේශ විය හැකි බවටත්ත වගබලා ගත යුතුය.  

 

ඉ) එ තු  රන ලද් ද්ත්තතවල නිර්නාමි භාවය සහ රහසයභාවය සහති        

කිරීම සඳහා පර්ෙේෂ යන් සුදුසු ක්රියාමාර්ග ගත යුතුය.  

 

ඊ) පර්ෙේෂණ ක්රියාවලිය සහ ප්රමාණවත්ත පශ්චාත්ත අධයයන  ාල පරිච්ෙේද්යක් 

තුළ ඵලද්ායී ද්ත්තත  ළමනා රණය සඳහා පර්ෙේෂ යන් හැකි සෑම 

ක්රමයක්ම භාවිත  ළ යුතුය.  

උ) සිදු රන පර්ෙේෂණයට අද්ාළ  නියාමන, ජනති , සමාජ්-සංස්ත්ර ෘති  හා 

ෙේශපාලන පරිසරයන් හා පර්ෙේෂණ සන්ද්ර්භයට අද්ාළ ප්රමිීන් 

පර්ෙේෂ යන් විසින් සල ා බැලිය යුතුය.  

 

 

2. මූලික වටිනාකම්  

අ) ෙයෝජිත පර්ෙේෂණ වයාපෘති නවය වියයුතු  අතර පවත්තනා ද්ැනුම් පද්නමට 

අගය එ තු කිරීම සහ අෙේක්ිත පාර්ශව රුවන්ට ප්රෙයෝජ්නවත්ත වියයුතු 

ෙේ. 

  

ආ) පර්ෙේෂණ අරමුණ, ක්රියා පටිපාටි, පවත්තවන අන්ද්ම, අෙේක්ෂාවන් සහ 

ප්රතිඵල ඇතුළු පර්ෙේෂණ පිළිබඳ අද්ාළ සියලු ෙතාරතුරු සහභාගිවන්නන්ට 
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නිසි පරිදි ෙහළි  ළ යුතුය. 

 

 ඇ) කිසිදු ද්ඬුවම ට යටත්ත ෙනාවී සහභාගිවන්නන්ට සහභාගීත්තවෙයන් ඉවත්ත 

වීමට සහ ද්ැනටමත්ත අනාවරණය  ර ඇති ෙතාරතුරු රඳවා ගැනීමට ඇති  

අයිතිය සහති   ළ යුතුය. 

 

 ඈ)  සහභාගිවන්නන් සෑහීමට පත්ත ෙනාවන අවස්ත්රථාව  වැඩිදුර ෙතාරතුරු 

ලබා ගැනීමට, අද්ාළ පුේගලයින් සම්බන්ධ  ර ගැනීමට සහ පැමිණිලි කිරීමට 

සහභාගිවන්නන්ට ඇති අයිතිය සහති   ළ යුතුය.   

 

ඉ) පර්ෙේෂණ අතරතුර කිසියම් ශාරීරි  ෙහෝ මානසි  හානියකින් ෙතාරව 

තමන් ඇතුළු සියලුම සහභාගිවන්නන් ආරක්ෂා  ර ගැනීමට හැකි සෑම 

පියවරක්ම පර්ෙේෂ යන් විසින් ගනු ලැබිය යුතුය.  

 ඊ) සියලුම සහභාගිවන්නන් ද්ැනුවත්ත  ර ඔවුන්ෙගන් පර්ෙේෂණ සඳහා 

සහභාගී වීමට  ැමැත්තත ලබා ගත යුතුය. 

 

 උ) ආබාධ සිත වූවන්,  ද්රුවන්, ශාරීරි  හා මානසි  ෙරෝග ඇති පුේගලයින්, 

සිර රුවන්, පුේගලයින් පුනරුත්තථාපන මධයස්ත්රථානවල රැඳවියන් ආදිය 

අවද්ානමට ලක්විය හැකි සහභාගී  ණ්ඩායම් සමඟ  ටයුතු කිරීෙම්දී 

විෙශ්ෂ සැලකිල්ලක් ද්ැක්වීමට පර්ෙේෂ යන් වගබලා ගත යුතුය.  

 

ඌ) සියලුම සහභාගිවන්නන්ට කිසිදු අගතියකින් ෙහෝ ෙවනස්ත්ර මකින් ෙතාරව 

ෙගෞරවෙයන් හා සමානාත්තමතාවෙයන් සැලකිය යුතුය. 

 

පර්රේෂණ ප්රකාශන පිළිබඳ ප්රතිපත්තතිය  
 

පර්ෙේෂණ ප්ර ාශන පිළිබඳ ප්රතිපත්තතිෙේ අරමුණ විශ්වවිද්යාලෙේ සහ එි 

පර්ෙේෂණ ප්රජ්ාෙේ අවශයතා ආරක්ෂා කිරීමයි. ඉන් ද්ැනුම නිෂ්පාද්නෙේ දියුණුව හා 

ප්රජ්ා සත්ත ාරය සඳහා ෙ ාළඹවිශ්වවිද්යාලෙේ  ැපවීම විිමත්ත  රයි.  ර්තෘත්තවය 

පිළිගැනීෙම්දී අද්ාළ භාවිත අවං  විය යුතුය යි ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලය පිළිගනී. 

ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලෙේ සහ එි පර්ෙේෂණ ප්රජ්ාෙේ කීර්තිනාමයට එවැනි 

ක්රියාමාර්ග අතිශයින් වැද්ගත්ත ය.  

 

ෙමම ප්රතිපත්තතිය ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලෙේ සියලුම  ාර්ය මණ්ඩලයට සහ උපාි 

අෙේක්ෂ යින්ට සහ පශ්චාත්ත උපාි සිසුන් ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලෙේ උපාි 

වැඩසටහන ට අද්ාළව ඔවුන්ෙේ පර්ෙේෂණ  ටයුතු ප්ර ාශයට පත්ත  රන විටද්, 

සහ ඕනෑම බාිර පුේගලයකු ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලෙේ අනුබේධව සිදු  රන ලද් 

පර්ෙේෂණ මත පද්නම් වූ ප්ර ාශනයක්ප්ර ාශයට පත්ත  රන විටද් අද්ාළ ෙේ. 

 

අ) පර්ෙේෂණ අද්හස සංවර්ධනය කිරීම, පර්ෙේෂණ පැවැත්තවීම සහ ප්රතිඵල 

අර්ථ නිරූපණය කිරීම ඇතුළුව පර්ෙේෂණ  ටයුතුවල සැලකිය යුතු 

ෙ ාටස  නිරත වූ සියලු ෙද්නාම නිසි පිළිගැනීමට ලක්  ළ යුතුය.  
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ආ) පර්ෙේෂණ ප්ර ාශනය   ර්තෘත්තවය ලබා ගත හැක්ෙක් එම ප්ර ාශනෙේ 

සැලකිය යුතු ෙ ාටස   ර්තෘත්තවය ද්රන සහ ඊට සැලකිය යුතු බුේිමය 

ද්ාය ත්තවයක් ලබා දී ඇති පුේගලෙයකුට / පුේගලයන්ට පමණි. එකී 

ද්ාය ත්තවය මනිනු ලබන්ෙන් සං ල්පනය, සැලසුම් කිරීම, විශ්ෙල්ෂණය සහ/ 

ෙහෝ ද්ත්තත අර්ථ නිරූපණය අනුව ය. 

  

ඇ) පර්ෙේෂණ ප්ර ාශනවල  තුවරුන් ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලයෙේ කිසියම් 

අධයයන අංශය ට, පීඨය ට, ආයතනය ට ෙහෝ ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලයට 

ඇති සම්බන්ධය පිළිගැනීමට ලක්  ළ යුතුය.  

 

ඈ) පර්ෙේෂණ ප්ර ාශනවල දී  තුවරුන් සම්මත හා අඛණ්ඩ  තෘ 

හඳුනාගැනීමක් භාවිත  ළ යුතුය.  

 

(ඉ) පර්ෙේෂණ සිදුකිරීෙම්දී සහ / ෙහෝ ප්රතිඵල වාර්තා කිරීෙම්දී  කිසියම් 

ලැදියාවන් අතර ගැටුමක්  ෙහෝ ෙවනත්ත බලපෑමක් අත්තවිඳින ලද් නම් 

 තුවරුන් විසින් ඒවා අනාවරණය  ළ යුතුය.  

 

(ඊ) ෙවනත්ත පාර්ශවයකින් ෙහෝ ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලෙයන් ලබාගත්ත මූලය ෙහෝ 

ෙවනත්ත ආධාරයක්  තුවරුන් විසින් නිසි පිළිගැනීමට ලක්  ළයුතුය. 

 

 උ) විමර්ිත පර්ෙේෂණ ලිපි සහ සම්මන්රණ පත්රි ා වැනි ප්ර ාිත 

පර්ෙේෂණ ප්රතිඵල  තුවරුන් විසින් ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලෙේ 

සුරක්ිතාගාරෙයි  තැන්පත්ත  ළ යුතුය. 

  

ඌ)  තුවරුන් ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලෙේ බුේිමය ෙේපළ ප්රතිපත්තතියට අනුකූල 

විය යුතුය. 

 

පර්රේෂණ වාණිජ්යකෙණය පිළිබඳ ප්රතිපත්තතිය  

 
ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලෙේ ප්රධාන ශක්ීන්ෙගන් එ ක් වන්ෙන් අතිනවීන 

පර්ෙේෂණවල ෙයෙද්න  ැපවීෙමන් යුතු , විවිධා ාර හා පරිණත පර්ෙේෂ  

 ණ්ඩායමයි. එබැවින්, පර්ෙේෂණ, සංවර්ධන, නෙවෝත්තපාද්න සහ වාණිජ්ය රණය 

ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා විශ්වවිද්යාලෙේ  ැපවීම ෙමම පර්ෙේෂණ ප්රතිපත්තති හා 

මාර්ෙගෝපෙේශ මගින් අෙේක්ෂා ෙ ෙර්. ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලය  විසින් පර්ෙේෂණ 

හා නෙවෝත්තපාද්නයන් මත පද්නම් වූ ශාස්ත්රීය සංස්ත්ර ෘතියක් නිර්මාණය කිරීමට 

උත්තසාහ  රන අතර පර්ෙේෂණ ප්රතිඵල ෙපාදුජ්න  භාවිතය සඳහා ජ්න ජීවිතය 

ඉහළ නැංවීම සඳහා ප්රෙයෝජ්නවත්ත නිෂ්පාද්න හා ෙස්ත්රවා බවට පත්ත කිරීමට අෙේක්ෂා 

 රයි. විශ්වවිද්යාල පර්ෙේෂණවල ප්රතිඵල ෙලස නව නිපැයුම් හා තාක්ෂණය 

ආරක්ෂා  ර වාණිජ්ය රණය  ළ යුතු බව ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලය පිළිගනී. ඉහත 

සඳහන්  රුණ සාක්ෂාත්ත  ර ගැනීම සඳහා විශ්ව විද්යාලෙේ පර්ෙේෂණ ප්රතිඵල 

 ර්මාන්ත හා වයාපාර ෙවත සම්ෙේෂණය කිරීම අතයවශය ෙේ. 
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රකාළඹ විශ්වවිද්යාලරේ වයාපාෙ සම්බන්ධීකාෙකරයහි  කාර්යභාෙය 

 

 ෙලාව පුරා විශ්වවිද්යාල ඔවුන්ෙේ සාම්ප්රද්ායි   ාර්යයට අමතරව අධයයන 

පර්ෙේෂණ වාණිජ්ය රණෙේ සුසමාද්ර්ශී ෙවනසක් සිදු  රමින් සිටියි. 2018 දී 

ආරම්භ  රන ලද් විශ්වවිද්යාල වයාපාර සම්බන්ධී ාර ය (UBL) ෙ ාළඹ 

විශ්වවිද්යාලෙේ බුේිමය ෙේපළ ප්රතිපත්තතියට අනුකූලව විශ්වවිද්යාලෙේ පර්ෙේෂණ 

ප්රතිඵල ආරක්ෂා කිරීම සහ වාණිජ්ය රණය කිරීම සඳහා විශ්වවිද්යාලෙේ  ැපවීම 

ඉහළ නංවයි. ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලෙේ වයාපාර සම්බන්ධී ාර ය (UBL-UOC)  

විශ්වවිද්යාලෙේ තාක්ෂණ හුවමාරු  ාර්යාලය ෙලස ක්රියා  රයි. විශ්වවිද්යාලෙේ 

සංවර්ිත තාක්ෂණය හුවමාරු කිරීමට පහසු ම් සැලසීම, විේවතුන්ෙේ පර්ෙේෂණ 

හා සංවර්ධන උත්තසාහයන් මගින් නිර්මිත බුේිමය ෙේපළ අයිතිවාසි ම් ආරක්ෂා 

කිරීම සහ  ළමනා රණය කිරීම සහ විශ්වවිද්යාල  ර්මාන්ත සහෙයෝගීතාව වැඩි 

දියුණු කිරීම සඳහා විශ්වවිද්යාල පර්ෙේෂ යන්ට අවශය සහෙයෝගය ලබා ෙද්යි. 

 

ශික්ෂණ ක්රේත්රවලට අද්ාළ සද්ාචාොත්තමක සලකා බැලීම් 

 
විවිධ ික්ෂණ ක්ෙෂ්රයන්ට අද්ාළ ආචාරධාර්මි  සල ා බැලීම් විශ්වවිද්යාලෙේ 

අද්ාළ පීඨෙේ, ආයතනෙේ පර්ෙේෂණ  මිටු (RCs) සහ / ෙහෝ ආචාර ධර්ම 

සමාෙලෝචන  මිටු (ERCs)  විසින් සල ා බලනු ලැෙේ.ෙම් සඳහා ෙ ාළඹ 

විශ්වවිද්යාලෙේ සෑම පීඨයක් ෙහෝ ආයතනයක්ම ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලෙේ 

පර්ෙේෂණ ප්රතිපත්තති මාර්ෙගෝපෙේශ මඟින් සපයනු ලබන මාර්ෙගෝපෙේශ පිළිපැදිය 

යුතු අතර ආචාර ධර්ම සමාෙලෝචන  මිටුවක් පත්ත  ර, ආචාර ධර්ම 

මාර්ෙගෝපෙේශ ස ස්ත්ර  ර, ආචාර ධර්ම නිෂ් ාශන ක්රියාවලියක් හා ක්රියා 

පටිපාටියක් ස ස්ත්ර  ර එි ික්ෂණ ක්ෙෂ්රෙයි ආචාර ධර්ම නිෂ් ාශනයට 

අද්ාළ වන ලිපි ෙල්ඛන ස ස්ත්ර  ළ යුතු අතර එම ක්රියාවලිය නිසි පරිදි ක්රියාත්තම  

 ළ යුතුය.  ආරම්භ  අදියෙර්දී පර්ෙේෂණ ෙයෝජ්නා (ආචාර ධර්ම නිෂ් ාශනය 

ලබා ගැනීම සඳහා) ෙමන්ම වයාපෘතිෙේ අවසානෙේ ඇති අවසාන පර්ෙේෂණ 

ප්රතිඵල (ආචාර ධර්ම පිළිපැදීම පරීක්ෂා කිරීම සඳහා) මානව හා සත්තව විෂයයන් හා 

සංෙේදී / පුේගලි  ද්ත්තත ඇතුළත්ත වන එක් එක් පීඨෙේ ෙහෝ ආයතනය  ආචාර 

ධර්ම සමාෙලෝචන  මිටුව විසින් සමාෙලෝචනය  ළ යුතුය. 

 

ශික්ෂණ ක්රේත්රවල ට අද්ාළ ආචාෙ විද්යාත්තමක නිේකාශන 

 

ආචාර ධර්ම නිෂ් ාශනය ලබා ගැනීම සඳහා වන අයදුම්පත්ත සම්ූර්ණ  ර 

පර්ෙේෂණ වයාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට ෙපර පර්ෙේෂණ ෙයෝජ්නාව  සමග ERC ෙවත 

ඉදිරිපත්ත  ළ යුතුය. ERC නිතිපතා නියමිත ෙේලාවට ආචාර ධර්ම සමාෙලෝචන 

පවත්තවා පහත සඳහන් ක්ෙෂ්ර සම්බන්ධෙයන් ප්රතිෙපෝෂණය සපයනු ඇත: 

  

අ) පර්ෙේෂණය නවය වන අතර ික්ෂණ ක්ෙෂ්රෙේ පවත්තනා ද්ැනුම් පද්නමට 

නව යමක් එක් රයි.  

 

ආ) පර්ෙේෂණ ප්රතිඵල එි පාර්ශ්ව රුවන්ට ප්රෙයෝජ්නවත්ත ෙේ. 
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ඇ) ෙයෝජිත වයාපෘතිය ක්රියාත්තම  කිරීමට පර්ෙේෂ ෙයෝ සුදුසු ම් ලබති.  

 

ඈ) ෙයෝජ්නාව ජනති , මූලය, වෘත්තීය, ආචාර ධර්ම සහ ෙවනත්ත 

මාර්ෙගෝපෙේශයන්ට අනුකූල ෙේ.  

 

(ඉ) පර්ෙේෂ යින් සහ අෙනකුත්ත සහභාගිවන්නන්ට සිදුවිය හැකි අවද්ානම් සහ 

හානිය අවම කිරීම සඳහා සුදුසු ක්රියාමාර්ග ෙයෝජ්නා ෙ ෙර්.  

 

(ඊ) පර්ෙේෂණ වයාපෘතිෙේ ප්රතිලාභ අෙේක්ිත පිරිවැය හා අවද්ානම් 

ඉක්මවයි.   

 

පර්රේෂණ ආචාෙ ධර්ම උේලංඝනය කිරීම් වාර්තා කිරීරම්දී අනුගමනය 

කළ යුතු ක්රියා පටිපාටිය 

 

පර්ෙේෂණ ආචාර ධර්ම උල්ලංඝනය කිරීම සඳහා වූ ක්රියා පටිපාටිය අනුගමනය 

කිරීම සහ බලාත්තම  කිරීම සිය වෘත්තති යන් අතර ආචාර ධර්ම වැඩි දියුණු කිරීම 

සඳහා ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලෙේ  ැපවීම මූර්තිමත්ත  රයි. ෙමම ක්රියා පටිපාටි 

සැලසුම්  ර ඇත්තෙත්ත සද්ාචාරාත්තම  ප්රමිීන් පවත්තවාෙගන යාම දිරිමත්ත කිරීම සහ 

එවැනි උල්ලංඝනයක් සිදුවූ බවට ෙචෝද්නා එල්ලවන  අවස්ත්රථාවලදී එවැනි ප්රමිීන් 

බලාත්තම  කිරීම අරමුණු  ර ගනිමිනි. 

 

පර්ෙේෂණ ආචාර ධර්ම උල්ලංඝනය කිරීම් නිසි ෙලස වාර්තා  ළ යුතු අතර, 

පර්ෙේෂණ ක්රියාවලිෙයි සියලු අංගවල ආරක්ෂාව සහති  කිරීමට පියවර ගනු 

ලැෙේ. ඒ  ක්රියාමාර්ගයට ඇතුළත්ත වන්ෙන්: 

 

 අ) පර්ෙේෂණ සංවර්ධන මධයස්ත්රථානෙේ අනුග්රහය යටෙත්ත සමාෙලෝචන 

මණ්ඩලයක් පිිටුවීම එමඟින් පර්ෙේෂණ ආචාර ධර්ම උල්ලංඝනය කිරීම් 

පිළිබඳ ෙචෝද්නා පරීක්ෂා කිරීම, පැමිණිලි විභාග කිරීම සහ ඒවාෙේ ෙයෝගයබව 

ීරණය කිරීම .  

 

ආ) මණ්ඩලෙේ සංයුතිය:  

I. පීඨෙේ පර්ෙේෂණ  මිටුෙේ සාමාජි ෙයක්  

II.  නීති උපෙේශ වරෙයක්  

III. ික්ෂණය පිළිබඳ විෂය විෙශ්ෂඥෙයක්  

IV. බාිර සංවිධානය  විෂය විෙශ්ෂඥෙයක්  

 

ඇ) වාර්තා කිරීෙම් ක්රියාවලිය:  

 

නිර්නාමි භාවය සහ රහසයභාවය: ෙබාරු ෙචෝද්නාවක් ෙේතුෙවන් කීර්තියට 

සිදුවිය හැකි හානිය නිසා නිර්නාමි  ෙචෝද්නා කිරීම් තහනම් ෙේ. ෙ ෙස්ත්ර ෙවතත්ත, 

පර්ෙේෂණ ආචාර ධර්ම උල්ලංඝනය කිරීම වාර්තා  රන පුේගලයාෙේ 

අනනයතාවෙේ රහසිගගතභාවය ආරක්ෂා  ළ යුතුය.  
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ඈ) ආචාර ධර්ම  මිටු ීරණය සහ නිෙයෝග 

 

විමර්ශනෙයන් පසුව, ආචාර ධර්ම සමාෙලෝචන මණ්ඩලය විසින්  විමර්ශන වාර්තාව 

මත පද්නම්ව අද්ාළ  රුණු හා ෙසායාගැනීම් ඇතුළත්ත පරීක්ෂණ සාරාංශයක් ස ස්ත්ර 

 රනු ඇත. ආචාරධර්ම උල්ලංඝනය කිරීම් පිළිබඳ අවසන් ීන්දුවක් සහ විනය 

ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ ප්ර ාශයක් ලබා ෙද්නු ඇත. ීරණෙයි පිටපත්ත සහ නිෙයෝග 

වග උත්තතර රු සහ පැමිණිලි රු ෙවත යවනු ලැෙේ.   

 

ඉ) ෙල්ඛන වාර්තා කිරීම: 

 

ආචාර ධර්ම උල්ලංඝනයක් ඇති බව ඔේපු වී ඇති විට සුදුසු ක්රියාමාර්ග ගනු ඇත. 

ෙමම ක්රියාමාර්ගවලදී අද්ාළ උල්ලංඝනය කිරීෙම් බරපතල ම සල ා බලනු ඇත. 

පහත ද්ැක්ෙවන ක්රියාමාර්ග ඊට ඇතුළත්ත වන අතර එෙහත්ත අද්ාළ ක්රියාමාර්ග 

ෙම්වාට සීමා ෙනාෙේ.  

 

  

i) අද්ාළ පර්ෙේෂ යාෙේ/ පර්ෙේෂ යන්ෙේ පුේගලි  ලිපිෙගානුව / ලිපිෙගානු 

ෙවත  සටහනක් සිත ෙපෞේගලි  තරවටු කිරීම 

  

ii) ප්රසිේිෙේ තරවටු කිරීම  

 

(ඊ) නැවත සල ා බැලීෙම් හැකියාව: මණ්ඩලය විසින් විභාග  රනු ලබන්ෙන් 

ආචාර ධර්ම ප්රතිපත්තතිය බලාත්තම  වී  එක් වසරකින් පසුව සිදුවන ආචාර 

ධර්ම උල්ලංඝනය කිරීම් පිළිබඳ වාර්තාකිරීම් පමණි.  

 

ජ්ාතයන්ධතෙ ප්රමිතීන්ධට අනුකූලව ආචාෙ ධර්ම කාර්යාලයක් පිහිටුවීම 

 

පර්ෙේෂණයන්ි විවෘතභාවය සුරක්ිත කිරීම උෙද්සා ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලෙේ 

ආචාර්යවරුන් විසින් සිදු  රන සියලුම පර්යෙෂණ ෙසායාගැනීම් පරීක්ෂාව හා 

විෙේචනයන් සඳහා ලබාගත හැකි වියයුතුය.  

 

පර්ෙේෂණ ක්රමෙේද්ය හා අද්ාළ ිල්ප ක්රම මගින් පර්ෙේෂණ ආචාරධර්මවල 

ස්ත්රථාපිත වෘත්තීය සම්මතයන් උල්ලංඝනය ෙනාවිය යුතුය.  

 

ෙම් අනුව, ආචාර ධර්ම  ාර්යාලයක් පිිටුවීමට සහ ආචාර ධර්ම නිලධාරිෙයකු 

පත්ත කිරීමට ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලයට අයිතියක් ඇත. ෙමම  ාර්යාලය සියලුම පීඨ 

හා ආයතනවල ක්රියාත්තම  වන ආචාර ධර්ම සමාෙලෝචන  මිටු සමඟ 

සහෙයෝගෙයන්  ටයුතු  රනු ඇත.  

 

ෙමම  ාර්යාලෙයි අරමුණ වන්ෙන් ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලෙේ ආචාර්යවරුන් විසින් 

සිදු  රන කිසිම පර්යෙෂණයකින් කිසියම් පුේගලයකුෙේ ෙහෝ ප්රජ්ාව  ෙසෞඛයය, 

ආරක්ෂාව, ෙපෞේගලි ත්තවය හා ෙවනත්ත පුේගල අයිීන්ට හානිවීම සහ සතුන්ට 
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සිදුවන තුවාල හා ෙේද්නා වළක්වා ගැනීමයි.  

 

 

පර්රේෂණ ද්ත්තත සහ වාර්තා කළමනාකෙණ ප්රතිපත්තතිය  

 

පර්ෙේෂණ ද්ත්තත අර්ථ ද්ැක්ෙවන්ෙන් “තර් යක්, නයායක් ෙහෝ පරීක්ෂණයක් 

පද්නම් වූ  රුණු, නිරීක්ෂණ ෙහෝ අත්තද්ැකීම් වශෙයනි. ද්ත්තත සංඛයාත්තම , 

විස්ත්රතරාත්තම  ෙහෝ ද්ෘශය විය හැකිය. ද්ත්තත ද්ළ ෙහෝ විශ්ෙල්ිත, පර්ෙේෂණාත්තම  

ෙහෝ නිරීක්ෂණ ඒවා විය හැකිය. රසායනාගාර සටහන් ෙපාත්ත; ක්ෙෂ්ර සටහන් 

ෙපාත්ත; ප්රාථමි  පර්ෙේෂණ ද්ත්තත (ද්ෘඪ පිටපත්ත ෙහෝ පරිගණ ගත කියවිය හැකි 

ආ ාර පර්ෙේෂණ ද්ත්තත ඇතුළුව); ප්රශ්නාවලි; ශ්රවය ද්ෘෂය පටි; වීඩිෙයෝ ද්ර්ශන; 

ආ ෘති; ඡායාරූප; ිරපට; පරීක්ෂණ ප්රතිචාර ද්ත්තත ගනයට අයත්ත ෙේ. පර්ෙේෂණ 

එ තුවට විනිවිද් ; ෙ ෞතු  වස්ත්රතු; නිද්ර්ශ ; සාම්පල ඇතුළත්ත විය හැකිය. ද්ත්තත 

පිළිබඳ ප්රභව ෙතාරතුරුවලට: එය රැස්ත්ර  ෙේ ෙ ෙස්ත්ර ද්,  වද්ා ද්, ෙ ාතැන ද් සහ 

ෙ ායි ආ ාරෙයන් ද්  (උද්ා: ෙමවලම) යන්න ඇතුළත්ත විය හැකිය. ද්ත්තත උත්තපාද්නය 

කිරීමට, විශ්ෙල්ෂණය කිරීමට ෙහෝ භාවිත කිරීමට භාවිතා  රන මෘදු ාංග ෙක්තය 

ද් ඇතුළත්ත විය හැකිය ” (ෙමල්බර්න් විශ්ව විද්යාලය, ඕස්ත්රෙේලියානු පර්ෙේෂණ ද්ත්තත 

ෙපාදු, 2019: 1).  

 

වර්තමානෙේ ආයතනි  මට්ටමින් පර්ෙේෂණ ද්ත්තත විිමත්ත ෙලස  ළමනා රණය 

කිරීම ෙේතු කිිපයක් නිසා වැද්ගත්ත අංගයක් වී තිෙේ. එය ෙවනත්ත පර්ෙේෂ යන්ට 

ද්ත්තත ෙසායා ගැනීමට, අර්ථ නිරූපණය කිරීමට සහ නැවත භාවිත කිරීමට 

හැකියාව ලබා ෙද්යි. එමඟින් ෙසායාගැනීම් සතයාපනය කිරීමට හැකි වන අතර 

එමඟින් ද්ත්තතවල වැරදි සිදුවීම හා පිරිසැ සුම් කිරීම් වළක්වා ගත හැකිය. එමගින් 

ද්ත්තත සමුද්ා දිගු  ාලීනව සංරක්ෂණයට හා ප්රෙේශ වීමට ද් පහසු ම් සපයමින්  

අරමුද්ල් සම්පාද්නය  රන  බලධාරීන්ට  ආෙයෝජ්න සඳහා ප්රතිලාභ ගැන ද්ැනුම 

සපයයි. එබැවින් අරමුද්ල් සම්පාද්න ආයතන ෙබාෙහාමයක්  විසින් ද්ත්තත 

 ළමනා රණය ප්රසම්පාද්න අයදුම්පත්තවල අතයවශය අංගයක් බවට පත්ත  ර ඇත.  

 

විෂය පථය 

  

ෙමම පර්ෙේෂණ ප්රතිපත්තතිෙේ විෂය පථය ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලෙේ  ාර්ය 

මණ්ඩලය, සිසුන් සහ අනුබේධ ආයතනවල පර්ෙේෂ යන්  විසින් සිදු  රන ලද් 

පර්ෙේෂණ ආවරණය  රයි.  

  

ප්රතිපත්තති ක්රියාත්තමක කිරීම  

 

අ) වගකිවයුතු නිලධාරියා [ප්රතිපත්තති මාර්ෙගෝපෙේශ සංවර්ධනය කිරීම, 

අධීක්ෂණය කිරීම සහ සමාෙලෝචනය කිරීම සඳහා ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලය 

විසින්  වගකිවයුතු නිලධාරිෙයකු පත්ත කිරීම අවශය ෙේ]. 

  

(ආ) ක්රියාත්තම  කිරීෙම් නිලධාරියා [ඉහත හඳුනාෙගන ඇති විෂය පථයට 

අනුකූලව ප්රතිපත්තතිය ක්රියාත්තම  කිරීම සඳහා ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලය විසින් 

වගකිවයුතු නිලධාරිෙයකු පත්ත  ළ යුතුය]  
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(ඇ) සමාෙලෝචනය - ෙමම ප්රතිපත්තතිය සෑම වසර තුන ටම වරක් [ෙහෝ 

විශ්වවිද්යාල බලධාරීන් විසින් ීරණය  රනු ලබන පරිදි] සමාෙලෝචනය  ළ 

යුතුය. 

 

ප්රතිපත්තතිය 

 

1.පර්රේෂණ ද්ත්තත සහ වාර්තා කළමනාකෙණය  

 

 අ) ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලෙේ  ාර්ය මණ්ඩලය, සිසුන් සහ පර්ෙේෂ යන් විසින් 

නිර්මාණය  රන ලද් පර්ෙේෂණ ද්ත්තත සහ වාර්තා රෙට්, විශ්වවිවිද්යාලෙේ 

සහ අරමුද්ල් සපයන සංවිධානවල නිසි නීති රීතිවලට අනුකූලව හඳුනාගත 

හැකි පරිදි සහ අවශය විෙට  ලබා ගත හැකි පරිදි ආරක්ිතව පවත්තවාෙගන 

යන බවට  විශ්වවිද්යාලය සහති   ළ යුතුය.  

 

(ආ) පර්ෙේෂණ වයාපෘතිය නිම කිරීෙමන් පසු අවම වශෙයන් අවුරුදු පහක් 

ෙහෝ පර්ෙේෂ යා විසින් ඊට වැඩි  ාලයක් තබා ගත යුතුයයි නිශ්චය  රනු 

ලබන විට ඊට වැඩි  ාලයක් ෙහෝ විශ්වවිද්යාලය විසින් පර්ෙේෂණ ද්ත්තත හා 

වාර්තා රඳවා තබා ගත යුතුය. ද්ත්තත හා වාර්තා බැහැර කිරීම ශ්රී ලං ාෙේ 

ජ්ාති  ෙල්ඛනාගාරෙේ අද්ාළ චක්රෙල්ඛයට අනුකූල විය යුතුය.  

 

ඇ) පර්ෙේෂණ ද්ත්තත සහ වාර්තා නඩත්තතු කිරීම සඳහා සුදුසු මෘදු ාංග භාවිත 

 රමින් විශ්වවිද්යාලය විසින් ද්ත්තත සුරක්ිතාගාරයක් (ෙහෝ සුරක්ිතාගාර) 

පවත්තවාෙගන යා යුතුය. [ ළමනා රණය විසින් ීරණය  රන පරිදි 

සුරක්ිතාගාරය මධයගතව ෙහෝ පීඨ මට්ටමින් පවත්තවා ගත හැකිය.] 

 

ඈ)අද්ාළ සියලු පර්ෙේෂණ ද්ත්තත වාර්තා කිරීම සඳහා පර්ෙේෂණ ද්ත්තත  

සුරක්ිතාගාරයට  අමතරව විශ්වවිද්යාලය විසින් පර්ෙේෂණ ද්ත්තත ෙල්ඛනයක් 

පවත්තවාෙගන යනු ඇත (ෙමි නිශ්ිත රඳවා ගැනීෙම්  ාලය අවසානෙේ ද්ත්තත  

සුරක්ිතාගාරෙයන් ඉවත්ත  රන ලද් ද්ත්තතවල වාර්තා අඩංගු ෙේ. ) 

 

1.පර්රේෂකයන්ධ   

 

අ) ප්රද්ාන අයදුම්පත සමඟ පහත  රුණු ආවරණය වන පරිදි පර්ෙේෂ යන් 

විසින් ෙ ටි පර්ෙේෂණ ද්ත්තත  ළමනා රණ සැලැස්ත්රමක් (RDM)  

විශ්වවිද්යාලයට ඉදිරිපත්ත  ළ යුතුය.  එ තු  රන ලද් / නිර්මාණය  රන ලද් 

ද්ත්තත වර්ගය;  එ තු කිරීමට / නිර්මාණය කිරීමට ෙයාද්ාගත්ත ක්රමය; ලබා ෙද්න 

ලියකියවිලි සහ පාර-ද්ත්තත; ආචාරධාර්මි  ගැටලු, ප්ර ාශන ිමි ම සහ 

බුේිමය ෙේපළ අයිතිවාසි ම්  ළමනා රණය ෙ ෙරන අන්ද්ම; සහ 

පර්ෙේෂණ අතරතුර ද්ත්තත ගබඩා රණය හා උපස්ත්රථ (back up) කිරීම ෙ ෙරන 

අන්ද්ම; ද්ත්තතවල ආරක්ෂාව පවත්තවා ගන්නා අන්ද්ම; ද්ත්තත වලට ප්රෙේශ වන 

ආ ාරය  ළමනා රණය ෙ ෙරන අන්ද්ම; රඳවා ගත යුතු ද්ත්තත ෙමානවාද් 

සහ ෙ ාපමණ  ාලයක් රඳවා ගත යුතුද් යන්න ; ෙවනත්ත පර්ෙේෂ යන් සමඟ 

ෙබද්ාගත යුතු ද්ත්තත ෙමානවාද් යන්න සහ ෙ ෙස්ත්රද් යන්න; ද්ත්තත ෙබද්ා ගැනීම 

සඳහා සීමාවන් (එනම් රහසය ෙහෝ ෙපෞේගලි ) ද්ත්තත); රඳවා ගැනීෙම් 
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 ාලපරිච්ෙේද්ය අවසානෙේ ද්ත්තත විනාශ කිරීම සිදු  ළ යුතු ආ ාරය සහ 

RDM සැලැස්ත්රම ක්රියාත්තම  කිරීම සඳහා අවශය සම්පත්ත ෙමානවාද් යන්න 

 

 ආ) පර්ෙේෂ යා ෙහෝ පර්ෙේෂ   ණ්ඩායම  නම් ප්රධාන විමර්ශ යා විසින් 

ෙම්වා  සහති   ළ යුතුය;  

 

i) ස ස්ත්ර  රන ලද් ෙල්ඛනයට අනුව සහ RDM සැලැස්ත්රම ක්රියාත්තම  ෙේ. කිසියම් 

ෙවනස්ත්ර මක් සිදු වන සැමවිටම සංෙශෝිත RDM සැලැස්ත්රමක් විශ්වවිද්යාලයට 

ඉදිරිපත්ත  ළ යුතුය. 

 

ii) විශ්වවද්යාලයට ඉදිරිපත්ත  රන ලද් පර්ෙේෂණ ද්ත්තත සහ වාර්තා නිවැරදි, 

සම්ූර්ණ, අවයාජ් සහ විශ්වාසද්ාය  ඒවා වියයුතුය. 

 

iii) පර්ෙේෂණ ද්ත්තත සහ වාර්තා ආපසු ලබා ගත හැකි ආ ාරෙයන් ගබඩා  ර 

ඇත. 

 

iv) පර්ෙේෂණ අවසානෙේ ද්ත්තත හා වාර්තා පර්ෙේෂණ ද්ත්තත  

සුරක්ිතාගාරෙේ තැන්පත්ත කිරීමට විශ්වවිද්යාලයට ඉදිරිපත්ත  රනු ලැෙේ.  

 

v) වයාපෘතිය සහෙයෝගී වයාපෘතියක් වන විට අවශය ද්ත්තත හා වාර්තා 

සමගාමීව විශ්වවිද්යාලයට ඉදිරිපත්ත  රනු ලැෙේ.  

 

vi)  පුේගලි  ෙහෝ සංෙේදී ද්ත්තත විශ්වවිද්යාලයට ඉදිරිපත්ත කිරීෙම්දී සුදුසු පියවර 

ගැනීෙමන්  ද්ත්තතවල රහසයභාවය පවත්තවාෙගන යනු ලබයි. 

 

vii) රඳවා තබා ගැනීෙම්  ාලය අවසානෙේ RDM සැලැස්ත්රම අනුව ද්ත්තත සහ 

වාර්තා විනාශ ෙ ෙර්.  

 

viii) පර්ෙේෂ යා ෙහෝ ප්රධාන විමර්ශ යා පර්ෙේෂණෙයන් ඉවත්තව යන 

විට ෙහෝ විශ්වවිද්යාලය හැරයාෙම්දී   RDM සැලැස්ත්රම ක්රියාත්තම  කිරීෙම් වගකීම් 

භාර ගැනීම සඳහා සුදුසු පුේගලෙයකු ෙහෝ පුේගලයින් හඳුනාෙගන නම්  රනු 

ලැෙේ.  

 

ix) RDM සැලැස්ත්රම සහ අවසාන ද්ත්තත විශ්වවිද්යාල ද්ත්තත ගබඩාවට ඉදිරිපත්ත 

කිරීම පිළිබඳව පර්ෙේෂණ සහාය යින් ෙහෝ සිසුන් ද්ැනුවත්ත  රනු ලැෙේ. 

 

1.පීඨාධිපතිවරු සහ අධයයන අංශ ප්රධානවරු  

 

පීඨාිපතිවරුන් සහ අධයයන අංශ ප්රධානීන් විසින්,   

 

 අ) RDM  සැලැස්ත්රම සහ විශ්වවිද්යාලෙේ ක්රියාත්තම  කිරීෙම් උපායමාර්ගය 

පිළිබඳව ද්ැනුවත්ත වියයුතුය.  
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ආ) සියලුම පීඨ සාමාජි යින් සහ පර්ෙේෂණ සිසුන් අතර RDM  සැලැස්ත්රම පිළිබඳ 

ද්ැනුවත්තභාවය ඇති  ළයුතුය.  

 

 ඇ) ප්රද්ාන අයදුම්පත්ත සමඟ RDM සැලැස්ත්රමක් ඉදිරිපත්ත  ර ඇති බවට තහවුරු 

 රගත යුතුය.  

 

ඈ)  පර්ෙේෂ යන් විශ්වවිද්යාලයට ඉදිරිපත්ත  රන ලද් RDM සැලැස්ත්රම හා 

ප්රතිපත්තතියට අනුකූල වන බවට සහති  වියයුතුය. 

 

 (ඉ) සතුටුද්ාය  යටිතල පහසු ම් සැපයීෙමන් විශ්වවිද්යාල ද්ත්තත ගබඩාව 

නඩත්තතු කිරීමට සහාය වීම (පීඨ මට්ටමින් පවත්තවා ෙගන යන්ෙන් නම්)  

 

(ඊ) පර්ෙේෂණ ද්ත්තත ෙල්ඛනෙේ වාර්තා වරින් වර යාවත්ත ාලීන වන බවට 

සහති   රගැනීම 

 

1.විශ්වවිද්යාල පුස්තකාලය 

 

විශ්වවිද්යාල පුස්ත්රත ාලයාිපතිවරයා විසින්:  

 

අ) RDM සැලැස්ත්රම සහ විශ්වවිද්යාලෙේ ක්රියාත්තම  කිරීෙම් උපායමාර්ගය පිළිබඳ 

ද්ැනුවත්ත වියයුතුය. 

 

ආ) RDM සැලැස්ත්රම පිළිබඳව සියලුම  ාර්ය මණ්ඩල සාමාජි යින් ද්ැනුවත්ත 

 ළයුතුය. 

 

ඇ) සුදුසු මෘදු ාංග භාවිතා  රමින් RDM සැලැස්ත්රම ස ස්ත්ර කිරීෙම්දී 

පර්ෙේෂ යන්ට සහාය වියයුතුය. 

 

ඈ)සුදුසු ෙමවලම් හා පුස්ත්රත ාලයාිපතිවරුන්ෙේ කුසලතා භාවිත  රමින් 

(මධයම ෙහෝ පීඨ මට්ටෙම්) පර්ෙේෂණ ද්ත්තත ගබඩාව සහ මධයම පර්ෙේෂණ 

ද්ත්තත ෙල්ඛනය නඩත්තතු කිරීම සඳහා සහාය විය යුතුය.   

 

ද්ැනුම ෙබද්ාහැරිම   
 

ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලය පර්ෙේෂණ ෙසායාගැනීම් ෙබද්ා හැරීම දිරිගන්වමින් ඊට 

පහසු ම් සපයයි. ෙම් සඳහා:  

 

අ) ශාස්ත්රීය ෙල්ඛනය හා පර්ෙේෂණ  ප්ර ාශනය පිළිබඳ පුහුණුව හා වැඩමුළු 

විශ්වවිද්යාලය විසින් සපයන අතර  තමන්ෙේම ඩිජිටල් හා මුද්රණ පහසු ම් 

ස්ත්රථාපිත  රනු ඇත.  

 

ආ) ශ්රී ලං ාෙේ භාවිත පිළිබඳ සාක්ි පද්නම්  රගත්ත ප්රතිපත්තති, සැලසුම් කිරීම 

සහ ක්රියාත්තම  කිරීම සඳහා උප ාරී වන නිගමන හා පර්ෙේෂණ ෙසායාගැනීම් 

ෙබද්ා හැරීමට විශ්වවිද්යාලය පහසු ම් සහ දිරිගැන්වීම් ලබා ෙද්නු ඇත.  
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ඇ) විශ්වවිද්යාලය විසින් සිසුන්ට, නව  පර්ෙේෂ යින්ට සහ  නිෂ්ඨ 

ආචාර්යවරුන්ට සිය පර්ෙේෂණ ප්ර ාශන සහ ඉදිරිපත්ත කිරීම්වල 

ගුණාත්තම භාවය වැඩිදියුණු කිරීමට සම්පත්ත සහ උප ාර  ෙස්ත්රවා සපයනු ඇත.  

 

ඈ) සිය පර්ෙේෂණ ෙසායාගැනීම් විේවත්ත ෙේක්ෂ යින් සමග පමණක් ෙනාව  

සාමානය ජ්නතාව ෙවතද් ෙබද්ා හැරීමට පර්ෙේෂ යන් උනන්දු  රනු ලැෙේ. 

අධයයනයට සහභාගිවන්නන් අතර ෙහෝ ප්රතිපත්තති සාරාංශ, පුවත්තපත්ත ලිපි, 

වීඩිෙයෝ යනාදිය ෙමයට සම්බන්ධ ෙේ. 

 

ඉ) පර්ෙේෂ යන් (ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලෙේ සිසුන්,  ාර්ය මණ්ඩලය, අනුබේධ 

පර්ෙේෂ යන්) ඔවුන්ෙේ විශ්ෙල්ෂණයන් සහ ෙසායාගැනීම් ඉදිරිපත්ත කිරීෙම්දී 

ආචාර ධර්ම පිළිපැදිය යුතුය.  ඔවුන්ට කීමට ෙහෝ භාවිත කිරීමට අවශය ෙේට 

සරිලන පරිදි ද්ත්තත හැසිරවීම ෙහෝ “HARKing1”   වැනි භාවිතයන්ෙගන් වැළකිය 

යුතුය.  

 

(ඊ) පර්ෙේෂණ වයාේත කිරීෙම්දී   ස්ත්රවයං ෙල්ඛන ෙචෞර අන්තර්ගත ද් ඇතුළුව 

ෙල්ඛන ෙචෞර අන්තර්ගත   ඇතුළත්ත ෙනාවිය යුතුය. 

  

උ) ෙ ාල්ල ාරී සඟරා, සම්මන්රණ සහ ූර්ව පර්ෙේෂණය ට සමාන ප්ර ාශන 

(Salami publications)  පර්ෙේෂණ වයාේත කිරීෙම් පිළිගත හැකි ආ ෘති ෙනාෙේ. 

පර්ෙේෂ යන් ෙමම මාර්ගවලින් සිය පර්ෙේෂණ ප්ර ාශයට පත්ත කිරීෙමන් වැළකී 

සිටිය යුතුය. 

 

ඌ) පර්ෙේෂණ අධීක්ෂණය ෙහෝ අරමුද්ල් සම්බන්ධව කිසිදු ලැදියා අතර ගැටුමක් 

ෙනාතිබිය යුතුය. පර්ෙේෂණෙේ දිශානතියට සහ එි ෙසායාගැනීම් ෙ ෙරි 

අනවශය බලපෑමක් ඇති ෙනා ළ යුතුය.  

 

(එ) ෙවනත්ත ආයතන සඳහා සිදු රන සහෙයෝගිතා පර්ෙේෂණ ෙහෝ 

පර්ෙේෂණවල ආරම්භෙේ සිටම පර්ෙේෂණ ද්ැනුම වයාේත කිරීම පිළිබඳව 

ප්රතිපාද්න ඇතුළත්ත විය යුතුය. ද්ත්තතවල ිමි ාරිත්තවය ද් ෙේටන්ට් බලපර, 

ප්ර ාශන වැනි ආනුභවි  නිමැවුම් ගැනද් ද්ත්තත මත පද්නම්වූ ෙවනත්ත නිමැවුම් 

ගැනද් ඇති  රගන්නා ගිවිසුම් මීට ඇතුළත්තය.   

 

ඒ) ද්ැනුම ෙබද්ාහද්ා ගැනීෙම්දී අධයයනය සඳහා ද්ාය  වූ ඕනෑම පාර්ශවය  

ද්ාය ත්තවය පිළිගත යුතුය. පිළිගත්ත උපුටාගැනීම් සම්මතයනට අනුගත ෙවමින් 

පර්ෙේෂණයට ලැබුණ ශාස්ත්රීය ද්ාය ත්තවයන් ෙමන්ම මූලය සම්පාද්න ප්රභව හා 

පර්ෙේෂණ සහාය ෙස්ත්රවාවන්ෙේ ( සංඛයාන විශ්ෙල්ෂණ, පරිවර්තන වැනි) 

ද්ාය ත්තවයන් පිළිගත යුතුය. 

 

ඔ) ශ්රී ලං ාව තුළ සිංහල හා ෙද්මළ පර්ෙේෂණ ප්ර ාශන සඳහා සුිගත ෙේදි ා 

ෙනාමැති බැවින් සිංහල/ ෙද්මළ ශාස්ත්රීය පර්ෙේෂණ ෙල්ඛනෙේදී පිළිගත්ත 

                                                           
1 1 (Hypothesizing After the Results are Known). HARKing යනු කිසියම් පර්ෙේෂණය  ප්රතිඵලයකින් ලත්ත ද්ැනුම මත 

පද්නම් වූ පශ්චාත්ත උප ල්පිතයක් ූර්ව උප ල්පිතයක් ෙලස ඉදිරිපත්ත කිරීමයි. 
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ශාස්ත්රීය ෙල්ඛන රටාව ට අනුගත වීමටත්ත:  ප්ර ාශන ඉදිරිපත්ත කිරීම 

නිසියා ාරව සිදු කිරීමටත්ත, ඒවා දිවයිෙන් පිළිගැනීමට ලක්වූ කීර්තිමත්ත ප්ර ාශන 

ආයතනවල ප්ර ාශනයට පත්ත කිරීමටත්ත, ශාස්ත්රීය සම-විමර්ිත සංස්ත්ර රණ 

ක්රියාවලියක් අනුගමනය කිරීමටත්ත වගබලා ගත යුතුය. 

 

ඕ) පර්ෙේෂ යන් ද්ත්තත සුරක්ිත කිරීම, රහසයබව ආරක්ෂා කිරීම හා 

එ ඟවන ලද් ගිවිසුම්වලට  (NDAs) ගරු කිරීෙම් භාවිතයන්ට අනුගත විය යුතුය.  

 

 ) ෙපාදු පරිහරණය උෙද්සා ෙහෝ පර්ෙේෂණ ද්ැනුම ෙබද්ාහද්ා ගැනීමක් ෙලස 

ද්ත්තත ඉදිරිපත්ත කිරීෙම්දී (උද්ා: සඟරා ෙහෝ හුවමාරු ෙේදි ාවලදී) පර්ෙේෂණයට 

සහභාගි වූවන්ෙේ රහසයබව හා ෙපෞේගලි ත්තවය ආරක්ෂාවන පරිදි එම 

ඉදිරිපත්ත කිරීම් සිදු ළ යුතුය. 

 

ග) පර්ෙේෂණවලට ප්රෙේශයන් සැපයීම වඩා පෘථුල ද්ැනුම ෙබද්ා ගැනීම ට හා 

ඉෙගනුම්, ප්රතිපත්තති හා පරිචයන්ිදී වැඩි ප්රෙයෝජ්නය ට ෙේතු ෙේ. සඟරාෙේ/ 

හුවමාරු ෙේදි ාෙේ අවයාජ්ත්තවය අනුව පද්නම්ව විවෘත ප්රෙේශය සිත 

සඟරාවල ප්ර ාශන ඉදිරිපත්ත කිරීම දිරිමත්ත ෙ ෙර්. පර්ෙේෂ යන් ෙ ාළඔ 

විශ්වවිද්යාලයීය  පුස්ත්රත ාලෙේ ඉ- පර්ෙේෂණ ද්ත්තත ගබඩාව මගින් ෙහෝ පීඨෙේ/ 

අධයයන අංශෙේ ෙවේ පිටුව තුළින් සිය ප්ර ාශනවලට ප්රෙේශ සැපයිය යුතුය 

(සඟරා ෙ ාන්ෙේසිවලට යටත්තව).  

 

ජ්) පර්ෙේෂණ සංරච යක් සිත සියලුම ද්ර්ශනසූරී, ද්ර්ශනපති, විද්යාපති හා 

ශාස්ත්රරපති උපාිවල නිබන්ධ විශ්වවිද්යාලයීය පර්ෙේෂණ ද්ත්තත ගබඩාෙේ 

තැන්පත්ත  ළ යුතුය. උපාි ප්රද්ාෙනෝත්තසවෙේදී උපාි සහති ය පිරිනැමීමට 

ෙපර පර්ෙේෂ යන් ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලයීය ප්රධාන  පුස්ත්රත ාලය විසින් 

පහසු ම් සපයනු ලබන බුේි ෙචෞරත්තව පරීක්ෂාවකින් පසු සිය නිබන්ධනෙේ 

විද්ුත්ත පිටපත විශ්වවිද්යාලයීය පර්ෙේෂණ ද්ත්තත ගබඩාවට භාරදිය යුතුය. 

නිබන්ධනය උඩුගත ෙනාකිරීමට ෙේතු ඇත්තනම් (උද්ා: ෙේටන්ට් බලපත්ත අයදුම් 

කිරීෙම් හැකියාව) ලිඛිතව ඉදිරිපත්ත  ළ යුතුය.  

 

ට) විශ්වවිද්යාල ප්ර ාශන විද්ුත්ත ගබඩාව නිරන්තරෙයන් යාවත්ත ාලීන  ළ 

යුතුය සම්මන්රණ  ටයුතු සහ පිළිගත්ත සාරාංශ විද්ුත්ත ගබඩාවට උඩුගත  ළ 

යුතුය  

 

 ඩ) සෑම වසර ම පර්ෙේෂණ දීමනා අයදුම්පත්ත ඉදිරිපත්ත  රන විට 

පර්ෙේෂ යන් පර්ෙේෂණ සාරාංශය විද්ුත්ත ගබඩාවට උඩුගත  ළ යුතුය 

.එෙස්ත්රම සම්මන්රණ  ටයුතු ඇතුළුව පර්ෙේෂණ සාක්ිවලට සම්බන්ධ වියහැකි  

සබැඳියක් සැපයිය යුතුය.   

 

න) පර්ෙේෂ යන් සෑම විටම ඔවුන්ෙේ පර්ෙේෂණ ඉහළ පිළිගැනීමක් ඇති 

සඟරාවල පළ කිරීමට උත්තසාහ  ළ යුතුය. එෙස්ත්රම ඉහළ පිළිගැනීමක් ඇති සඟරා 

විසින් පිළිගනු ලබන අන්ද්මට  හැකිතාක් නවීන ක්රමෙේද්යන්ට අනුකූලව උසස්ත්ර 

තත්තත්තවෙේ පර්ෙේෂණ අධයයනවල නිරත වියයුතුය.  
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 ත) ඉහළ පිළිගැනීමක් ඇති  සඟරාවලින් පිළිගනු ලබන පරිදි සාර්ථ ව සිය  

ප්ර ාශන ප්ර ාශයට පත්ත  ළ යුතු ආ ාරය පිළිබඳ  නිෂ්ඨ පර්ෙේෂ යන්ට මග 

ෙපන්වීම සඳහා විශ්වවිද්යාලය විසින් සෑම ක්ෙෂ්රය ම ඉහළ ෙපෙේ 

පර්ෙේෂ යන්  සම්පත්තද්ාය යින් ෙලස ෙයාද්ා ගනිමින් වැඩමුළු සංවිධානය 

 රනු ඇත.  

 

ද්) වැද්ගත්ත ක්රමෙේද් හා ආචාරධාර්මි  ගැටලු සම්බන්ධව වයාපෘති 

සමාෙලෝච යන්ට සමාෙලෝචනය  ළ හැකි වන පරිදි අධයයනයට ෙපර ෙහෝ 

අධයයනය අතරතුර පර්ෙේෂණ ක්රමෙේද්ය ප්ර ාශයට පත්ත කිරීමට උසස්ත්ර 

තත්තත්තවෙේ පර්ෙේෂණ වයාපෘති අරමුණු  ළ යුතුය. ෙමය පසුව ඉහළ 

පිළිගැනීමක් සිත සඟරාව  ප්ර ාශයට පත්ත  ළ හැකි උසස්ත්ර තත්තත්තවෙේ 

පර්ෙේෂණ අධයයන ක්රියාත්තම  කිරීමට ද්ාය  ෙේ. 

 

 න) ස්ත්රවාධීන ෙේණිගත කිරීෙම් ආයතනවලට විශ්වවිද්යාලයීය ප්ර ාශනවලට 

ප්රෙේශ විය හැකි වන පරිදි සෑම අධයයන  ාර්ය මණ්ඩල සාමාජි ෙයකුටම 

Researchgate, Publons, Academia.edu හා Google ප්රසිේධ ගිණුම් (public accounts) 

තිබිය යුතුය. ORCID හැඳුනුම්පත්ත ලබා ගැනීම සඳහා ද් පර්ෙේෂ යන් දිරිමත්ත 

 රනු ලැෙේ.  

 

සංජ්ානනය සහ අගතිය  

 

අ) විශ්වවිද්යාල අධයයන අංශවල   ෙජ්යෂ්ඨ පර්ෙේෂ ෙයෝ / වෘත්තීය සගෙයෝ 

(colleagues)    නිෂ්ඨ  පර්ෙේෂ යින් / සගයන් විසින්  රන පර්ෙේෂණ ෙ ෙරි  

අනවශය ෙලස බලපෑම්  රති. පර්ෙේෂණෙයි සැලකිය යුතු ෙ ාටස්ත්ර   නිෂ්ඨ 

පර්ෙේෂ යින් ලවා ඔවුන්ෙේ  ාර්යභාරය නිසි ෙලස පිළිගැනීමකින් ෙතාරව සිදු 

 රවා ගැනීම,  ඔවුන්ෙේ අද්හස්ත්ර  අත්තපත්ත  ර ගැනීම සහ ඒවා තමන්ෙේම ඒවා 

ෙලස සම්මත කිරීම සහ ඇතැම් විෂය ක්ෙෂ්රවල පර්ෙේෂණ සක්රීයව 

අජධර්යමත්ත කිරීම ආදී ක්රියාෙමයට ඇතුළත්ත ෙේ. ෙමම භාවිත  ඍණාත්තම  

ෙලස හඳුනාෙගන ක්රියාශීලීව ඒවා  අජධර්යමත්ත  ළ යුතුය 

 

ආ)  නිෂ්ඨ සගයන් විසින්  රන ලද් පර්ෙේෂණ සඳහා අරමුද්ල් සම්පාද්නය 

කිරීෙම් අවස්ත්රථා ීරණය කිරීමට ෙජ්යෂ්ඨ සගයන්ට හැකි අවස්ත්රථාවල, උද්ා: කුඩා 

පරිමාණ ප්රද්ාන සඳහා පර්ෙේෂණ ප්රද්ාන නිර්ෙේශ  රන  මිටුවල සාමාජි යන් 

ෙලස), ඔවුන් විසින් ගනු ලබන ීරණවල විනිවිද්භාවය සහ වගවීම තිබිය යුතුය. 

 

 ඇ) ෙජ්යෂ්ඨ විධාය  මට්ටම්වල නිලධාරීන්ෙේ හැඟීම් සහ ආ ල්ප ෙයෝජිත 

පර්ෙේෂණ වැඩසටහන් සහ වයාපෘති සඳහා අනුමත කිරීෙම් නිර්ණාය  සඳහා 

පද්නම් ෙනාවිය යුතුය. එවැනි අවස්ත්රථාවලදී ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලය විසින් පත්ත 

 රන ලද් ස්ත්රවාධීන විෙශ්ෂඥ  මිටුවක් හමුෙේ සිය ෙයෝජ්නාව  ඉදිරිපත්ත  ර 

අගයනු ලබන ෙලස ඉල්ලීම මගින් ලැදියා අතර ගැටුම් නිරා රණය කිරීමට 

පර්ෙේෂ යන්ට අයිතිය තිබිය යුතුය.  
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රකාළඹ විශ්වවිද්යාලරේ පර්රේෂණ හා නරවෝත්තපාද්න සංවර්ධනය 

හා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වන ආයතනික පියවෙ 

 

 අ) මධයගත  ළමනා රණය:  

 

සියලුම පර්ෙේෂණ හා නෙවෝත්තපාද්න ආශ්රිත ක්රියා ාර ම් පර්ෙේෂණ 

සංවර්ධන මධයස්ත්රථානය යටෙත්ත විය යුතුය (ෙමතැන් සිට CRD ෙලස හැඳින්ෙේ). 

ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලෙේ තරුණ පර්ෙේෂ යන්ට පුහුණුව ලබා දීෙමන් හා 

වැඩමුළු සංවිධානය කිරීම මගින් ධාරිතා වර්ධ ෙයකු ෙලසද්  CRD   ටයුතු 

 රයි. 

 

ආ) ින්තන ටැංකියක් ස්ත්රථාපනය කිරීම: 

 

පර්ෙේෂණ හා පර්ෙේෂණ වාණිජ්ය රණ ෙජ්යෂ්ඨ උපෙේශ ෙයකුෙගන්, 

පර්ෙේෂණ හා නෙවෝත්තපාද්නවලට අද්ාළ සියලුම මධයස්ත්රථාන අධයක්ෂවරුන්, 

ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලෙේ, පර්ෙේෂණ හා නෙවෝත්තපාද්නවලට අද්ාළ සියලුම 

මධයස්ත්රථාන අධයක්ෂවරුන්, ෙජ්යෂ්ඨ පුස්ත්රත ාලයාිපති සහ විශ්වවිද්යාලෙේ 

නීති නිලධාරීෙගන් සමන්විත ින්තන ටැංකියක් පිිටුවීම 

 

 ඇ) පර්ෙේෂණ  මිටු ; 

 

පර්ෙේෂණ ආචාර ධර්මවලට අනුකූල වීම සහ පර්ෙේෂණ අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා 

කිරීම අධීක්ෂණය කිරීම (මට්ටම් ෙද් ක් අධීක්ෂණය - ෙයෝජ්නා මට්ටමින් සහ 

පර්ෙේෂණෙේ ෙහෝ නෙවෝත්තපාද්නෙේ අවසාන ප්රතිඵලය)  උෙද්සා සියලුම පීඨවල 

පර්ෙේෂණ  මිටුවල  ාර්යභාරය සහති  කිරීම සහ ශක්තිමත්ත කිරීම  

 

ඈ) ද්ැනුම වයාේත කිරීම:  

 

ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලෙේ  ාර්ය මණ්ඩලය, උපාි අෙේක්ෂ  සහ පශ්චාත්ත 

උපාි සිසුන් විසින්  රනු ලබන පර්ෙේෂණ ප්ර ාශන දිරිගැන්වීම සඳහා ෙ ාළඹ 

විශ්වවිද්යාලයීය මුද්රණාලය සම්බන්ධ කිරීම 

 

උපග්රන්ථ:  

 

අ) පර්ෙේෂණ හා නෙවෝත්තපාද්න සංවර්ධනය සඳහා එක් එක් පීඨය විසින් 

හඳුනාෙගන ඇති ක්ෙෂ්ර ලැයිස්ත්රතුව 

 

 ආ) අරමුද්ල් සම්පාද් යින්ෙේ ලැයිස්ත්රතුවක්: සැලසුම් අරමුද්ල් සම්පාද් යකු ෙලස 

ෙ ා.වි.වි/ අභයන්තර අරමුද්ල් / බාිර අරමුද්ල්  

 

ඇ) පාර්ශව රුවන්ෙේ ලැයිස්ත්රතුවක්  

 

ඈ)  අධයයන අංශ / පීඨ / විශ්වවිද්යාල මට්ටම් යටතට ගැෙනන වයාපෘති සිත 

ක්රමවත්ත    ාල නියමය  
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ඉ) අරමුද්ල් උත්තපාද්නය හා වියද්ම් කිරීම පිළිබඳ පැහැදිලි මාර්ෙගෝපෙේශ 

ලැයිස්ත්රතුවක් / ෙපාදු  ාර්ය / ෙපාදු  ාර්ය ෙනාවන ප්රතිපත්තතිය සම්බන්ධව  

විශ්වවිද්යාලයීය  ාර්යභාරය / ජ්ාතයන්තර සහෙයෝගීතා සම්බන්ධව (පීඨයන්ි 

ප්රතිපත්තති හා මාර්ෙගෝපෙේශ ෙයාමුව)  

 

(ඊ) විශ්වවිද්යාල / ෙේශීය / ජ්ාතයන්තර මට්ටමින් පර්ෙේෂණ ප්රමුඛතා 

ලැයිස්ත්රතුවක්  

 

උ) වාර්ි  විශ්වවිද්යාල පර්ෙේෂණ දින ද්ර්ශනය / නයාය පරය  

 

ඌ) ආචාර ධර්ම නිෂ් ාශනයට අද්ාළ ලියකියවිලි  

 

එ) ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලෙේ සවිස්ත්රතරාත්තම  ආචාර ධර්ම ප්රතිපත්තතිය 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලය  
 ණ්ඩායම 

ආචාර්ය ජ්ානකී ජ්යවර්ධන, අධයක්ෂ, පර්ෙේෂණ සංවර්ධන මධයස්ත්රථානය, ෙ ා.වි.වි. 

මහා. ෂර්වන්ති ෙහෝමර් වන්නිසිං ම්, පර්ෙේෂණ හා පර්යෙේෂණ වාණිජ් රණ ෙජ්යෂ්ඨ 

උපෙේශ , ෙ ා.වි.වි. 

ආචාර්ය නිශාන්ත සම්පත්ත පුංිෙේවා  , අධයක්ෂ, විශ්වවිද්යාලයීය වයාපාර සම්බන්ධී ාර ය (UBL 

Cell), නීති පීඨය 

 මහා. ප්රියද්ර්ශනී ගලේපත්තති,  ඖෂධෙේද්ය අධයයන අංශය, ජවද්ය පීඨය 

මහා. නසීමා  මර්ීන්, වාණිජ් නීති අධයයන අංශය, නීති පීඨය 

මහා. කුමුදුනී දිසානාය ,  සංවිධාන අධයයන අධයයන අංශය ,  ළමනා රණ හා මූලය පීඨය,(ප.උ. 

අධයයන පීඨය නිෙයෝජ්නය  රමින්)  

 

මහා. පවිරා ජ ලාසපති,  මානව සම්පත්ත  ළමනා රණ අධයයන අංශය ,  ළමනා රණ හා මූලය 

පීඨය 

 

ආචාර්ය  ෙ ෞෂලයා ෙපෙර්රා, ෙජ්යෂ්ඨ  ථි ාචාර්ය, ඉංග්රීසි අධයයන අංශය, ශාස්ත්රර පීඨය 

 

මහා. දුෂයන්ති ෙමන්ඩිස්ත්ර, ඉංග්රීසි අධයයන අංශය, ශාස්ත්රර පීඨය 

  

ආචාර්ය  ජී.ඒ.එස්ත්ර. ෙේමකුමාර, ෙජ්යෂ්ඨ  ථි ාචාර්ය, ෙහද් පිඨය   
 

ආචාර්ය  ප්රදීපා විෙේතුංග, පුස්ත්රත ාලයාිපති, ෙ ාළඹ විශ්වවිද්යාලය.  
 

මහා. නිර්මලී පල්ෙලවත්තත, සත්තව විද්යා අධයයන අංශය, විද්යා පීඨය. 
 

  තරුි ා පතිරණෙේ මිය, ෙජ්යෂ්ඨ  සහ ාර ෙල්ඛ ාි ාරී විද්යා පීඨය. 
 

 එම්. ිෆාර් මයා, සහ ාර ෙල්ඛ ාි ාරී , අධයයන හා ප්ර ාශන අංශය.  


