
  

විශව්විද්යාල ප්රතිපාාද් ්ොම ිෂන් ්භාාව 

ොම ිෂන්  භාා චක්රොේඛ ලිපි අංම : 02/2023                                 අංම 20, ොවෝඩ් ොාොද්භ, 

                                                                                               ොම ළඹ 07. 

 

                                                                    2023 මාර්තු්මභ 01 ව  දි  

විශ්වවිද්යාල ප්කාලපල පාතිපවන්  

මණ්ඩාාධිාතිපවන්  

ආයත ්අධ්යක්ෂනවන්  
 

භාක්ෂෂි් ො  මැතිප, නිර් ාිෂම් ාැිෂණිලි් භහ් විශව්විද්යාල පවල ප් ාක්ක්ෂනඅ් අහිටුවීම ම් පිබඳ ප් ොා  ්

විධ්ා /මාර්ො ෝාොේශ. 

විශ්වවිද්යාල ප් රතිපාාද් ් ොම ිෂන් ් භාාව,් 2022.11.17් දි ් ාැවතිප් සිය් 1090් වැනි් භාාවාරොේ දී්

නිර් ාිෂම, භාක්ෂෂි්භටුත/භාක්ෂෂි්ො  මැතිප්ාැිෂණිලි්පිබඳ ප්ොා  ්විධ්ා /මාර්ො ෝාොේශ්භහ්භාක්ෂෂි්එමතු්

කික්ොේ්මුේ්අදියොර්දී්රහභයාාවය්භහතිපම්කික්ොේ්වැද් හිමම්අුමමත්මර ්ල පදී. 

ඒ්අුමව්ොයෝජිත්ොා  ්විධ්ා /මාර්ො ෝාොේශ්ාහත්ාරිදි්ොේ. 

අංමය මාරඅය රතිපචාරය 
 

1. අ ා තොේදී් ,CGEE/UGC භහ් විශ්වවිද්යාල ප්
මගි් ්  වම් වද්ය/ලිංගිමහිවය් භහ් භ්ත්රී් රුනන්
භමාජාාවය් ාද් ේ් මර හි් රචණ්ඩහිවය්
(SGBV) පිබඳ ප් නිර් ාිෂම් ාැිෂණිලි් ඉදිරිාහි්
කික්ොේ/්හැසිරම ොේ/්විමර්ශ ය්කික්ොේ්ක්රම. 

1. නිර් ාිෂම් -් භාක්ෂෂි් ො  මැතිප්
ාැිෂණිලි 
ාැිෂණිලිමනොේ්අ  යතාවය්ොහබඳ්
ො  මර් භහ් සිේධිය් භේ ් ධ්ොය් ්
වල පංගු් භාක්ෂෂි් ඉදිරිාහි් ො  මර්
ො  ුම්මරුම්ල ප  ් ාැිෂණිලි් විාා ්
මළ් ො  හැකි්  ව් මනඅාොව් ්
භල පම්  . 
 

2. නිර් ාිෂම් -් වල පංගු් භාක්ෂෂි් භටුත්
ාැිෂණිලි් 
ාැිෂණිලිමනොේ්අ  යතාවය්ොහබඳ්

ො  මර, එොහහි් සිේධිය්

භේ ් ධ්ොය් ් වල පංගු් භාක්ෂෂි්
ඉදිරිාහි් මරුම් ල ප  ් ාැිෂණිලි්
විාා ් මළ් හැකි්  ව් මනඅාොව් ්
භල පම්  . 
 
 



2. ාක්ක්ෂනඅ් අඛණ්ඩව් ාවහිවාො  ් යාම් භපහා්
මූලිමවම් භාක්ෂෂි් එමතු් කික්ොේ් අදියොර්දී්
රහභයාාවය් ාවහිවා්  ැීමොේ් වැද් හිමම්
පිබඳ පව්විශ්වවිද්යාල ප්ොවත්ම ොා් ම ම. 

රහභයාාවය්ාවහිවා් ැීමොේ්වැද් හිමම 
 

සි ම ේවල පට් භේ ් ධ්් ාාර්ශ්වය් ොේ්
ොාෞේ ලිමහිවය් භහ් රහභයාාවය්
භහතිපම් මර ් අතරම්
භ් ද්ර්ාය/අවභ්ථාව් මත් ාද් ේව්
ොත රතුන්රැභ්්කික්ොේදී්සු සු්රොේශය් ්
අුම ම ය්කික්මට්ොයෝජ ා්ොමොර්. 
 
තවද්, ාැිෂණිේල ප/ාැිෂණිේලි් හා්්
ාැිෂණිලිමන් /ාැිෂණිලිමනව් ොේ්
ොාෞේ ලිමහිවය් භහ් රහභයාාවය, 
විමර්ශ ් ක්රියාවලිය් රුරාවටම් ොම් ම්්
සිේධිය/මාර්යය්ොහෝ්විමර්ශ ය්අවභ් ්
කික්ොම් ් ාසුව් ද්් ාවහිවාො  ් යා්
යුතුය. 

 

මනඅාමර්ඒ්අුමව්මටයුතු්මර්  . 

අ.මොළේ.්්්්ොජයන්ඨ්මහාචාර්ය්භේාහි්අමරතුං ් 

                භාාාතිප 
 

පිටාහි : 

             1. ොේමේ/්කභභ්්අධ්යාා ්අමාතයාංශය 

්්්්්්්්්්්්්2.්භාාාතිප්මාර්යාල පය/්විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාාද් ්ොම ිෂන් ්භාාව 

්්්්්්්්්්්්්3.්කා්භාාාතිප/්විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාාද් ්ොම ිෂන් ්භාාව 

්්්්්්්්්්්්්4.්විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාාද් ්ොම ිෂන් ්භාාොේ්භාමාජිමය්  

්්්්්්්්් ්්්5.්ොේමේ/්විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාාද් ්ොම ිෂන් ්භාාව 

 6. විශ්වවිද්යාල ප්ොේඛමාධිමාක්වන්  

 7. පීඨාධිාතිපවන්  

 8.් අමාධිමාක්/්විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාාද් ්ොම ිෂන් ්භාාව 

 9.්විශ්වවිද්යාල ප්මූල පයාධිමාක්වන්  

 10.්කභභ්්අධ්යාා ්ආයත /්ආයත වල ප්රුභ්තමාල පයාධිාතිපවන් /්ොජයන්ඨ්භහමාර්
රුභ්තමාල පයාධිාතිපවන් /්භහමාර්රුභ්තමාල පයාධිාතිපවන්  

 11.්මණ්ඩා/්ආයත වල ප්්නිොයෝජය්ොේඛමාධිමාක්වන් /්ොජයන්ඨ්භහමාර්
ොේඛමාධිමාක්වන් ්/්භහමාර්ොේඛමාධිමාක්වන් ්් 

 12.්මණ්ඩා/්ආයත වල ප්නිොයෝජය්මූල පයාධිමාක්වන් /්ොජයන්ඨ්භහමාර්මූල පයාධිමාක්වන් ්/් 
භහමාර්මූල පයාධිමාක්වන්  



13.රධ්ා ්අාය් තර්වි අම/්විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාාද් ්ොම ිෂන් ්භාාව 

14.්විශ්වවිද්යාල පවල ප්රජොේ්වි අම්අධිමාක්වන්  

15.කභභ්්අධ්යාා ්ආයත වල ප්ොජයන්ඨ්භහමාර්අාය් තර්වි අමවන්  

16.වෘහිතීය්භිෂතිප්ොේමේවන්  

17.වි අමාධිාතිප 

 

ලිපි්ො  ුම්අංම:්UGC/CGEE/PO_D-01 

 


