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ායාාංලඹ  

පුළුල් නර යාප්තවත ි ස ාංාථා ත ද ඹ ව ාංාකි සක ඳරිවාණිඹ භගින් ශ්රී රාාංකක 

යජනේ විලාවිදයාර ඳධතධ සඹබ ඵයඳතර වා ස දුදු ිත. නභභ ලිය ඹ භගින් දත ත ඳැැත්භ 

නකොනතක් දුයදි  න ොා ිත් දැයි ඳවදාලීභබ  සලාචිත  සදසුන් ඳඹන අතයභ, ඉන් මිදීභ 

වා  තයුතු ක්රිඹාභාගද ද නඹ ජනා කයමි. ශ්රී ජඹගදධනපුය විලාවිදයාරනේ යවාරික 

විදයා ඨයේනේ  ණිතඹ ය බඳඵ ාරාගදඹරිඹක ලනඹන් භා  තකශ දීගදව ිත්ය ඹ විවිතනේ 

අත්දැකීම් භත ය හිබා නභභ විලානල් නේ නඹදුනනමි. ද ඹ, ඵරඹ යුතු නර නඹොදා 

 ැනීභ, අ  ස ාමී හිතත්-ාංග්රවඹ, අන්ත ාමී නධතලඳාරන භතාද, ාත්භාගදථකාමී 
උන්න සකාභඹ, යවය කකතතා, බිඹැධතදීනභන් නතුකය  ැනීභ ව  අදක්බාඹ භත 

ඳදනම් වූ අතඳසුරකම් ය බඳඵ නභහි විාතය වන් නකොබ ිත. අාභානය නර 

න ෞයනීඹ ව ප්රලාංනීඹ අාථා නකොනතුතත් ඳැ සඹද, නභභ විලානල් නඹහි ඳැවැදිලි 

 ස භනඹ න්නන් ද ඹ නවේතුනකොබන න යාජය විලාවිදයාර ඳධතධ සඹ උග්ර ඳරිවාණිඹකබ 

රක් ි ස ඵැවින් කභඟින් අනප්තව ශියඹන් වා භාතඹක් ලනඹන් මුළු යබභ දුඵර නකොබ 

ි ස ඵඹ. යවය කකතතා ව අදක්බාඹ නවේතුනකොබන න ඳධතධ සඹ තුශ ඳ සන 

අධීක්  ක්රිඹාලිඹන් ඳරිවාණිඹබ ඳත් ි ස ඵැවින්, අද නවිබ අනප්තව යාජය විලාවිදයාර 

ඹථා තත්ත්ඹබ ඳත්කයලීභබ ඍජු යජනේ භැදිවත්රකභක් අතයලයඹ. 

 භනේ විලානල් නේදී, දුසුන්, අධයඹන කාගදඹ භ්ඩලරඹ, ඨයේ ව විලාවිදයාර 
කශභනාකය ඹ නභන්භ විලාවිදයාර ප්ර සඳාදන නකොමින් බාන  කැඨයනඳනනන අඩුඳාඩු 

ිතුළු ඳරිඳාරනනේ දුගදරතා ඹන දු  තරඹ ැරකල්රබ බාජනඹ නකොබ ිත. ඵහුතයඹක්  

ජඹගදධනපුය යවිඹ තුශභ දුදු වූ නානාවිධ දුදුරකම් භත ඳදනම් නභභ විලානල් නඹහි  

නඹදුණු අතය, අ සනගදක ිමුණුම්   නාක් භගින් ඊබ ාක්ත  ඳඹා ිත. කඵැවින්, භනේ 

ලිය ඹ ව ිමුණුම්, ජ'පුය යවාරික විදයා ඨයේනේ ඳරිවාණිඹ ඳැවැදිබඳ ඉාභතු නකොබ 

නඳන්න ාධක න නවැය ඳෑද, කභගින් ශ්රී රාාංකක යවි දිවිඹ තුශ යාප්තවත ඳ සන 

දුගදරතා ය බඳඹිබු න ඵ  අනුභාන කරීභ යුක් ස ව තඹ. 

දුසු ඳයපුය රකන විබ, අනප්තව යාජය විලාවිදයාර මුහු  නදන ප්රඵරභ  ැබලු නර ඉාභතු 

නඳනනන්නන්, නඵොනව  අාථාර තගදජනනඹන්, ක්ඩලාඹම් කක් උසුළු-විසුළු කරීනභන්, 

ප්රර්ඩලත්නඹන් අලම්නත්්ටබම් කරීභ දක්ා දිනන, ඵහුර ඳ සන නක දඹයි. නක 

දඹ ව අන්ත ාමී නධතලඳාරනඹ අතය දැඩි ම්ඵන්ධතාඹක්ද ඳය . නජයාේ 

කශභනාකාරිත්ඹ ිතුළු අන්ත ාමී භතාදරබ අනුකූරතාක් දක්න  ජ'පුය අධයඹන 

කාගදඹ භ්ඩලරඹ  සවඬ නකදඹ අනුභත කයනු ඳභ ක් නනො, තභ තනතුරුර 

ඳැැත්භ තවවුරු කය ැනීභ ව දුඹ අන්ත ාමී අදවා යවි දිවිඹ තුශ ප්ර සාථාඳනඹ කරීභ 

වා අවිඹක් ලනඹන්ද ඊබ කකතතාඹ දක්න ඵ විදයභානඹ. නධතලඳාරන ම්ඵන්ධතා 

හිත නක දඹ ව ප්රර්ඩලත්ඹ ජ'පුය යවිඹ තුශ ැඩිරකභ භත අධයඹන  කබයුතු ර 

ය රිහීභ ව ඉාංග්රීදු ඉ ැන්රකනම් කබයුතු අලාරරකභ අතය ම්ඵන්ධතාඹක් ඳය . නම් දුඹලු  

 ැබලු විාතය ඉදිරිඳත්නකොබ ඒාබ විඳුම්ද නභභ ලිය නඹහි  සගදනධතල කනශමි.  

  



 
 

ිත් සඹබ නනො ැරනඳන නර, තභ රුචි-අරුචිකම් අනු ක්රිඹා කයන ඨයේ නාඹකත්ඹ  සා 

දුදු ි ස  අධයනාාංල අතය ඳ සන දුසු:ගුරු අනුඳාතනේ දැඩි අභතුලිතතා, අතයලය 

ඵා  ැනීම්රබ ඳා ඉලනනොනදන ඔවුන්නේ අනලය භැදිවත්රකම්, නාඹකත්නේ 

නධතලඳාරන දගදලනඹබ කකතන, ඔවුන්නේ දුත් න්නා අයුරින් වැදුනයන ව ඔවුනබ 

ාලන පුධත රඹන් අධයඹනාාංල භතබ ඵනරන් ඳැබරකභ නවේතුනන් දුදුන අධයඹන 

භ්ටබනභහි ඳරිවාණිඹ ාදී නවේතු  සා අනප්තව යාජය විලාවිදයාරර අධයඹන කාගදඹභ්ඩලරඹබ 

අනතොයක් නැ ස නානාවිධ හිරිවැය රබ මුහු  දීභබ දුදු ිත. නම් අතය ාරාගදඹරුන් 

ප්රභා ඹ ඉක්භා ඵාහිය කබයුතුර නඹනදමින්  සයන්තයනඹන් විලාවිදයාරඹබ නනොඳැමිමභ 

ව දුගදර නර දුදුනකනයන ඉ ැන්රකනම් ව ි යීනම් කබයුතුද දුසුන්නේ ය රිහීභබ 

නවේතුකායක ිත. ඵරත්භ  ැබලු රක ිත්නත්,  නම් දක්ාත් ාථීය ාරාගදඹ භ්ඩලරනේ 

ඵහුතයඹ න අාංක නනව භවන්දු නනොඵරා කබයුතු කයන ාරාගදඹරුන්, ඳබඳ ැනීම් 

රබ රක් න සයි  බිනඹන් ද  ව දුගදර කශභ ාකය ඹ ය බඳඵ  සවඬ මු සත 

රැකීභයි. 

උඳුතරඳ ස ව ඨයේාධිඳ සරු ිතුළු විලාවිදයාරනේ ඉවශභ කශභ ාකය ඹ, ද ඹ 

විලාවිදයාර ඳධතධ සනඹන් මුලිනුපුබා දැමීභබ ෑඹම් කශයුතු වුද අානාකබ දුදුනමින් 

ඳ සන්නන් ඒාබ ඉල වැරීභ, යවය කකතතා, දත ත කබයුතුරබ නඳශමරකභ ඔවුන' සන්භ 

දුදුරකභයි. නම් වා  සදසුන් නර,  භනේභ ඨයේනේ අධිඳ සයඹානේ ඵරඹ අයුතු නර නඹදීම්, 

ඵාධා ඳැමි රකම් ව යවය කකතතා   නාක් භවිදුන් ඉදිරිඳත් කයනු රැඵ ිත.  නම්ා 

ජ'පුයබ සීභා වුද,  නභැ ස දුදුරකම් අනනක් යාජය විලාවිදයාරර වුද දුදුවිඹ වැකඹ. 

අාන ලනඹන් භා ඉදිරිඳත්නකොබ ිත්නත් ප්ර සඳාදන නකොමිනභහි නල්කම්යඹානේ 

නුසුදුසු ඵ ව ාරාය ධගදභ රබ ඳබවැ ස ක්රිඹාකයන, තභන්නේ කූබ නයාඹ ඳත්රඹන් 

ක්රිඹාත්භක කරීභබ අලය ඵරත් අඹ ඔහු භ  දුාන්ධාන ත කබයුතු කයන ාකායඹයි. 

කඵැවින් අනප්තව යාජය විලාවිදයාර ද , නනොවැකඹා ව  විලාවිදයාර ාංාකි සඹ දුායා 

තර   නාක දුදුන ය රිහීභ ඹන  ැබ හිත ජාරනඹහි ඳැබලී ිත. ාකච්ඡාබ බාජනඹ 

කයන කක් කක් තරනේ ද  වා විලාවිදයාරඹ තුශ ව මනර ඳායික නර ක්රිඹාත්භක 

කශ යුතු සුවිනලේ ව ප්රානඹ ගික වූ ප්ර සඳත් සභඹ විඳුම්   නාක් භවිදුන් නඹ ජනා කයනු 

රැඵ ිත. නකනේතුදු, ඉතාභත් ැද ත් අලයතා න්නන් යජඹ ඍජු භැදිවත් රක, 

ප්ර සාංාකය ඹ කරීභබ  සඹමිත ඳධතධ සනඹන් මුළුභ සන්භ ඳරිඵාහිය වූ ාභාිකකඹන්න න් 

භන්විත නකොමිභක් ඳත් කරීභඹ. අනප්තව යාජය විලාවිදයාර, නධතලඳාරන ඵරඳෑම් රබ 

නතුන, අනගදථකාරී කශභ ාකය නඹන් යුතු, නනොනවොබිනා ඵරඹ තවවුරු කය ැනීම් 

හිත දත ත ාඹතන ඵබ ය රිනවමින් ඳය . යාජය විලාවිදයාරලින් ද ඹ ව දත තඹන් 

ඉත්නකොබ, ිත්ය භඹ  රුත්ඹ රැනකන, දාරායත්, භනා කශභනාකාරිත්ඹකන් යුතු, 

ලාාත්රීඹ විශිාබත්ඹ නවේතුනන් අන්තගදජා සක කීගද සඹබ ඳත්න, අනප්තව අභිභානත් ජා සඹබ 

හිමි විඹයුතු  සඹභ උා අධයාඳන ාඹතන ඵබ නැත ඳත්කරීභබ කාරඹ කශම ිත. 

  

වැඳින්රකභ  

නරො පුයා ි ස දවා   නක් විලාවිදයාරලින් ඉතා සුළුතයඹක ඳ සන " සදවා අධයාඳන 

යප්රාදඹ", උඳාධි අනප්තවක්කඹන් දුඹලු නදන භුක් ස විඳින ජා සක විලාවිදයාර ඳධතධ සඹ, අඳ 

යබබ අභිභානඹක් විඹ යුතුඹ. ිත්ත ලනඹන් භ ඉතාභත් කැඳරකනභන් ක්රිඹාකයන, දුඹ 

ම්භානනීඹත්ඹ  සා ජාතයන්තය කීගද සඹබ ඳාත්රවූ, දුසුන්, ාරාගදඹරුන්, ඳගදනේකයින්, 

ඳරිඳාරන  සරධාරීන් නභන්භ අධයඹනාාංල, ඨයේ ව ාඹතනද ෑනවන ඳභ  කතුශ ඳය . 

ක  ාටුදාඹක නර, නම් දුඹල්ර සුළුතයඹක් ඵබ ඳත් ිත. භාතඹක් ලනඹන්  ත් 

කර, යාජය විලාවිදයාර ඳධතධ සඹ තුශ ායධගදභඹන්හිද, අධයාඳන භ්ටබනභහිද, 



 
 

කශභනාකය නඹහිද,  ාඹත සක ව  නධතලඳාර සක ලනඹන්ද අඩුඳාඩු රැක් ඳැය භ 

ඵරත් අානාක. කහි ප්ර සපරඹක් ලනඹන්, යන්ට ාගදථිකඹ න ොල නැගීභබ ව ජන 

විවිතඹ ඳවසු කයන අයුරින් වින තත්ත්ඹ නාංාලීභබ නනොභ දාඹක විඹවැක 

පුයැදුඹන් ඵබ ඳත්රකභ වා අලය දැනුභ ව  සපු තා දැනේ දරුනබ රඵා දීභබ අඳ 

යවි ඳධතධ සඹ අනඳොනවොත් රක ිත. අන්තගදජා සක භ්ටබමින් න ෞයඹබ ඳාත්රවූ දුගදරබ 

 නනේ  අතනශොාක් වැරුනු විබ උා අධයාඳනඹ වා නකනයන ානඹ ජනඹබ රිරන 

ාකායනේ  කීගද සඹක් රක්භබ න නදීභබ භත් උ තුන් බිහිකරීභබද අඳ ජා සක 

විලාවිදයාර අභත් ිත. ාඹතන ත දත ත ක්රිඹා ැඩිනමින් ඳ සන අතය, අධයාඳන 

භ්ටබභ ඳවශ ැනබමින් ඳය . නඳෞධත ලික විලාවිදයාර කරකශ ඵැසීභ ය බඳඵ භෑත 

බා නේදී රාංකා පුයා භතනේද දක්නබ ිත. කභ ක සකානහි ඔබින-නනොනවොබිනඵ 

නකනේතුදු, යාජය විලාවිදයාර මුහු  නදන ඵැරෑරුම් ප්රලාන ව කහි ඳරිවාණිඹබ නවේතුභත 

න මලික ාධකඹ රක ිත්නත් කතුශභ ාංාථා ත ඳ සන  ද ඹ ව  නකනරසීභයි. 

                                                                                                                                         

භා කහිඳඹකබ නඳය අනප්තව ජා සක විලාවිදයාර ඳධතධ සනේ ඉදිරි  භනබ ඵාධක ලනඹන් 

ඳ සන අභිනඹ   වඳුනාන න, ඒා ජඹ ත වැක්නක් නකනේ දැයි  රකා ඵැලීභ වා කක් 

දින ැලමුළුක් ඳැැත්වූනඹමු. කහිදී ඉාභතු වූ  මලික ව ැද ත් කරුණු  ප්රධාන නත්භා 

වතයක් ඹබනත් නභහි න න වැය දක්නු කැභැත්නතමි. 

1. දුසුන් 

2. ිදුයන්, අනනුතත් ිත් සකඹන් ව ඳාේභාරා 

3. ඳරිඳාරනඹ 

               4. මනර ඳායික කශභනාකාරිත්ඹ, ප්රභාද නද  ව නධතලඳාරනීකය ඹ 

 

භාතඹක් නර අඳනේ භතඹ වූනේ උක්ත දුවු තරනඹහිභ අඳ යවි ඳධතධ සඹ තුශ ඳ සන 

 ැබලු ඔඩුදුා, ාථාය ත රක වභාය ඵැවින් ඒා විඳීනභහි රා කතුබඳන් භ විඳුම් නඹදීභබ ඳභාරක 

ැඩි ඵඹ. කඵැවින් යජඹ භැදිවත් රක විලාවිදයාර ඳධතධ සනඹන් ඳරිඵාහිය, ප්රඵර 
ප්ර සාංාකය  ක්රිඹාත්භක කශ යුතු ඵත්, කඵඳු ප්ර සාංාකය  ඵරාත්භක කරීභබ නඳොදු 

භවජනතා යජඹ උනන්දු කයවිඹ යුතු ඵත් අය  තයනේ විලාා කයමු.  

1. දුසුන් 

1.1 ශ්රී රාාංකක ශිය ප්රබුධතධත්ඹ භවා ඳරිභා  ප්ර සාංාකය ඹකබ බාජනඹ විඹ යුතුඹ. 

දලක   නාක් මුළුල්නල්  අලය   සබ  නභභ  ප්ර සාංාකය   වා   අලය ඳරි්රභඹ 
විලාවිදයාර තුබඳන් නඹදීභබ ි ස නනොවැකඹා ඳැවැදිලි භ විදයභානඹ. ශිය බයත්නේ 

ඍනාත්භකඵ ය බඳඵ විලාවිදයාර දයන්නන් ිල්භැරුණු ප්ර සඳත් සඹක. ැඵැවින් භ 

දුදුන්නන්, ඳරිඳාරනඹ ව භවය ාරාගදඹරු නභභ ායධගදභ න දාඳාලුබ ඹම් තයභකන් 

අතදීභත්, තභතභන්නේ අාථාාදී නඳෞධත ලික අයමුණු ාගදථක කය  ැනීභ වා කඹ 

දලමීභා කය  ැනීභත්ඹ. ඵහුතයඹකබ යවක් නනොන, දුසුන්නේ අප්රබුධතධඵ විදවා 

දැක්නන රක්  නඵොනවොභඹක. මින් භවයක් නම්: 

1.1.1 දුසුන් ඵහුතයඹක් තුශ ි ස තභාබ හිමිවිඹ යුතු යප්රාද ය බඳඵ අධි තක්නේරු. 

යවිඹබ ිතුළුරකභබ භත් වූ  ඳභණින්, යවිනඹන් ය බවූ විබ ාගදථක විවිතඹක් වා 

ය බඳ ත් ිත් සඹක් අනප්තවක්ාකශ වැක ඵබ ි ස විලාාඹ භත න ොලනැගුණු, දුඹ ප්ර  සඹ 

ය බඳඵ නනොරකා වැය,  සවඬ ව අර දුටීනම් ාබාඹ.   



 
 

1.1.2 යවිඹ ැ ස විශිාබ අධයාඳ සක ාඹතනඹක වය ඳධතධ සඹ විඹ යුතු ලාාත්රීඹ 

ුතතුවරනඹන් වා දැනුභ ය බඳඵ ය ඳානඹන් නතොය රකභ. දුසුන්න න් අ ස ඵහුතයඹ විශිාබ 

උ තුත රකනම් අභිරාඹ ි සකය නු තඵා ලාාත්රීඹ දිවිඳැැත්භක න ෞයනීඹබාඹ ය බඳඵ 

ත් තැකීභක් නනොකරීභ.  
1.1.3  විනලේනඹන් භ භාන ලාාත්ර ව භාජ විදයා ඨයේර ඵහුතය දුසුන්නේ යවි දිවිඹ 

 තන්නන් අධයඹන කබයුතුරබ ලා ඉන් ඳරිඵාහියවූ නධතලඳාරන ාංවිධානඹන්නේ 

අලයතාඹන් ඉටුකරීභ ැ ස කබයුතු උනදාඹ. නභනර ප්රභා ඹ ඉක්භා විඹ ඵාහිය 

කබයුතුරබ ප්රමුතත්ඹ දීභ නනත් යබල්රබ ලා  ඉවශ භ්ටබභක ඳය .  නභඹබ ප්රධාන 

නවේතු න්නන් ඵාහිය නධතලඳාරන ප්ර තා යවි භමිඹ තුශබ රිාං ා  ැනීභඹ. ශිය 

විනය ධතා යාඳාය නරො පුයා ඳ සන අතය ඒා න විලාවිදයාර ඉ සවානේ නකොබක් 

ඵබ ඳත් ි සඵද නනොයවක.  කනේතුදු අඳ යවි දුසුන්නේ විනය ධතා යාඳාය 

ඔවුන්නේ නව  අන් කනයුතනේ නව  අයි සාදුකම් ායක්ා කය  ැනීභබ නනොන .  නභඹබ 

කදිභ  සදසුනක් නම් දුතණු ාදුඹානු තාක්ණික ව වදය ාඹතනඹබ (SAITAM) 

විරුධතධ අඳ යවිනේ වදය දුසුන් දිඹත් කය ි ස විනය ධතා යාඳායඹයි. විලාවිදයාර 

ප්රධාන නදොයටු අර කාරගද   භඩුක් ාදා න න වදය දුසුන් ක්ඩලාඹම් ඵැගින් 

කතුශ දුටිමින් දින 300 කබ අධික කාරඹක් මුළුල්නල් දුඹ විනය ධතා ඳශ කයමින් දුටි ස. 
දුඹ ඨයේනේ භවාරාගදඹරු 7 නදනනක් දැනබ භ SAITAM භගින් ඵාන න ි ස ඵැවින්, 

ඔවුන්නේ කක් ඉල්ලීභක් නම් "SAITAM ාරාගදඹරුන්නේ ැටුප්තව අඩුකශ යුතුඹ" ඹන්න ඵ 

යක් භඩුන  දුටි දුසු දුසුවිනඹ  භා භත ඳැසව. SAITAM දුසුන්බ උඳාධි ප්රදානඹ කරීභ 

ය බඳඵද ඔවුන් විරුධතධඹ (ිමුණුම් [1.1]). ැඵැවින් භ නම් විනය ධඹ, කරුණු  ය බඳඵ 

 ැඹුරින් රකා ඵරා වබ ත්තක් භ නනොන . කඹ ඊබ ලා පුළුල් ඳක් නධතලඳාරන 

අනප්තවක්ාන් භත ඵැඳී ඳ සන්නක. තද නම් දුසුන් දුඹ අධයාඳනඹ නනුනන් ශ්රී රාංකා 

යජඹ නකොඳභ  මුදරක් ැඹ කයන්නන්ද ඹන්න ය බඳඵ අනඵ ධඹකන් කබයුතු 

කයන්නන්ද ඹන්න ඳා ැකහිතඹ. ඳසුගිඹ යක  ණිත විනලේ උඳාධිඹ වා වැදෑර 

දුසුවිඹකනේ යාඳි සඹකන් අනාය ඹ වූනේ 2013 නයහි ශ්රී ජඹගදධනපුය 

විලාවිදයාරනඹන් වදය උඳාධිධයඹුත බිහිකරීභ වා යජඹ රුය ඹල් මිලිඹන 4 කබ ලා 

ැඹ කශ ඵඹ.  තදනන්තය දුදුවූ ැටුප්තව ැඩි රකම් (ිමුණුම් [1.2]) ාදිඹ නවේතුනන් නම් 

නවිබ  විඹදභ රුය ඹල් මිලිඹන 5 ද  ඉක්භා න ොා  සබිඹ යුතුඹ. 

1.1.4 දුසුන් නධතලන රබ නනොඳැමිමනම් ප්ර තා තත් ඵැරෑරුම්  ැබලුක. 2016 
ඔක්නත ඵය භානේ නාතන බා රැාරකනම්දී භාන ලාාත්ර ව භාජ විදයා ඨයේාධිඳ සයඹා 

ප්රකාල කනශේ අධික දුසුන් ප්රභා ඹකනේ නධතලනරබ ඳැමිමභ දුගදර ඵත් , කදුදු 

නධතලනඹකබ වබාගි රක නනොභැ ස දුසුන් 135ක් ඵත්, ඉන් 108 කබ ඔවුන් විදුන් ඳඹනු 

රැබ  සදවබ කරුණු රකා, අාන ඳරීක් ඹබ වබාගි රකභබ අය දිඹයුතු ඵ ඨයේඹ 

 සගදනධතල කයන ඵත්ඹ. ඳැමිමනම් ප්ර සලතඹ ූනනය දුසුන් 108 නදනනුතබ විබා ඹබ 

නඳනීදුටීභබ ඉල දීභ සුදුසු දැයි  ිස ඳැනඹබ ය බඳතුරු නර ඔහු ප්රකාල කය දුටිනේ, "කභ 

දුසුන්බ විබා ඹබ නඳනී දුටීභබ අය නනොදුන්නනොත් ඔවුන් අනනක් දුසුන්බද කඹ කයන්නබ 

ඉල නනොවරිනු ිත" ඹන්නඹ. 

නභභ  සදසු සන් ඳැවැදිලි න්නන් යවි අධයාඳනඹ ය බඳඵ දුසුන්නේ ි ස උදාසීන 

ය බඳනත ඳභ ක් භ නනොන . විලාවිදයාර ඳරිඳාරනඹ දුසුන් නධතලන රබ නනොඳැමිමභ සුළු 

නකොබ රකා දුසුන් දඬුභබ ඹබත් නනොකරීනභන්, (ඒ ය බඳඵ දක්න උදාසීන ප්ර සඳත් සඹ 

නවේතුනන්) කඹ නැත නැත කරීභබ අනුඵර දීභක්ද දුදුන ඵ නනොරකා වැරීනම් 

 කීනභන් නතොය ාබාඹයි. තත්ත්ඹ ඵැරෑරුම් රක ිත්නත් ඳරිඳාරනඹ දිගින් දි බභ 

අනු භනඹ කයන නභන් වනශීලී ප්ර සඳත් ස  සාඹ. නකනේතුදු මින් ය බඳබිඹු න ශිය 

ප්රර්ඩලත්ඹ ය බඳඵ අධානඹ නඹොමු කයනු කැභැත්නතමි. විබා  කලාකප්තවඳල් කරීභබ 

කදුනේත් ඉලදිඹ නනොවැක අතය, නභඹ අන් කදුදු යබක ිසීභබ ඳා නනොභැ ස නදඹක. 



 
 

අාන ලනඹන්, ශ්රී රාාංකක භාජනේ කදුවිබකත් දක්නබ නනොරැනඵන අනගදථකාරී ව 

ය බඳුතල් ව ත වූ, නජයාේත්ඹ, ඵර ඳයාරභඹ ව ර්ඩල-ඳරුඵ භත ඳදනම් වූ, 

විලාවිදයාරනේ කීගද සනාභඹ නකනරන  සන්දිත යවි උඳාංාකි සඹබ අඹත් නක දඹ  

යවි ඳධතධ සඹ තුශ ෑභ ඨයේඹකභ ඳානවේ  (ජ'පුය යවාරික විදයා ඨයේඹ තුශ වැය)  

තදුයබත් ක්රිඹාත්භක රකභබ ඉලවරිනු රැඵ  ිත. 

නභභ ාංාකි සක න දාඳාලුනහි කැඨයනඳනනන අාං ඹක් න්නන් නකොනතුතත් අන්නබ 

රැනඵන අභානුත ක නක දඹයි. නම්  සයලාචීන ක්රිඹාදාභඹ අඳ අභිභානත් යබබ  සග්රවඹක. 

(ිමුණුම් [1.3]) යවිඹ තුශ ඳභ ක් නනො නන්ාදුකා ාය තුශද නක දඹ ය ව්ර නර 

ඳය . දුසුන් ත ස ත ස නක දඹබ ඵඳුන් රකභබ අභතය දුසුන්බ ක්ඩලාඹම් ලනඹන්ද ඊබ 

මුහු  දීභබ දුදුන . අතබ කැබ රැන න, නජයාේඹන් වා මුදල් කකතු කරීභබ නකඹන් 

ඵා යථඹන් දක්ා නඳ ලිනම්  භන් කයනු භභ දැක ිත්නතමි. නම් රජ්ජා දනනසුළු ක්රිඹාලි 
නතා දැමීභ වා යවි ඵරධාරීන් ප්රභා ත් උත්ාවඹක නඹනදන ඵක් නනොනඳනන්. 

අානාකබ, නක ද ක්රිඹාලිඹබ විරුධතධ දුසු ක්ඩලාඹභබ රැබිඹ යුතු  සදු වනඹ  ඹද 

නනොරැනේ (ිමුණුම් [1.4]).  

1.2   සගදනධතශිත විඳුම්:  

දුඹ මලික අභිප්රාඹන් අධයාඳනඹ, ඉන නීභ, න නොඹා ැනීම්, ුතරතා ගදධනඹ, ලාාත්රීඹ 

ජඹග්රව  ව ිත්ය ඹ සුදුසුකම් න ශිය ප්රජාක් ි සකරීභ අනප්තව අයමු  විඹ යුතුඹ.  

නජයාේත්ඹ භත ඳදනම් තගදජනනඹන් බිඹ ැධතදීභ නනුබ අනනය නය  රුත්ඹ හිත 

වවිනනඹන් කබයුතු කයන දුසු ඳයපුයක් බිහිකරීභබ නය දැරිඹ යුතුඹ. කනභන්භ, දුසුන්නේ 

ය බඳ ත නනොවැක වැදුරීම්රබ ඉලනදනු නනුබ, ඔවුන්බ විශිාබ  නනේ අධයාඳනඹක් 

ැඳයීනභන් විලාවිදයාරඹ තභානේ  කීභ ඳැවැය නනොවැය ඉටු කරීභබ  ඵරා  ත යුතුඹ.  

නභභ අයමුණු ාක්ාත් කය ැනීභ වා අනු භනඹ කරීභබ රකා ඵැලිඹ වැක ප්ර සඳත් ස 

නම්: 

1.2.1 යප්රාද රත් දුසුන් ලනඹන් යවිඹ ව යබ ය බඳඵ ඔවුන්නේ  කීභ ඳවදානදන 
අ සාගදඹ නධතලනඹකබ ඳශමු ව නදැ ස  ය දුඹලු දුසුන් ගදඹ ායම්බනේදී වබාගි විඹ 
යුතුඹ. නභහිදී කදුදු ාකායඹක නක ද කබයුත්තකබ නව  තගදජනනඹන් බිඹ ැධතදීභකබ 
නව  වබාගි නනොරකනම්ද, අත්ඩල නධතලන රබ ඳැමිමනම්ද අලයතා දුහිඳත්කය දිඹ 
යුතුඹ. නම්  කීම් ඳැවැය වැරීභ ඔවුන්නේ ශියබාඹ අනව දු කරීභබ වුද නවේතුන ඵබ 
අනතුරු වැතවිඹ යුතුඹ.  
1.2.2 නකදඹ නභන්භ දුඹලුභ ාකායනේ ඵරවත්කායකම් ව ප්රර්ඩලත්ඹ පුයා 
තවනම් නකොබ, කභ නී ස දැඩිනර ක්රිඹාත්භක කශ යුතුඹ. නධතලඳාරනඹ ව නධතලඳාරන 
ඵතා රබ කකත විඹ වැකා ඳභ ක් නනො ාදයනඹන් ය බඳ ැනීභබ ඳා වැක වුද, 
ශිය ප්රර්ඩලත්ඹ ව යවිනේ ාභකාමී ඳැැත්භබ ාංවිධානාත්භක ඵාධා කරීභ ය බඳ ත 
නනොවැක අතය කැ ස බන්කාමිත්ඹන්බ ක්රිඹ කනයහි විඹ යුතුඹ. දුසුනුත නභැ ස 
තවනම් ක්රිඹාක නඹදී වසුවූ ඳශමු අාථාන  ඳන් ස තවනභකබ ඵඳුන් කශ යුතු අතය, 
නැතත් කභ යද නකොබ වසුවුනොත් යවිනඹන් ඳරා වැරිඹ යුතුඹ.   
1.2.3 නකයින් නජයාේයින් වා ම්ඵන්ධ රකභබ ඳශමු, ෑභ නකඹුත වාභ 
මිනත්ර ඳනධතලකනඹුත ඳත්කශ යුතුඹ. නභහි ඳයභාගදථඹ ඔවුන් නජයාේයින් භත ඵතා 
ඳැැත්රකභ ැශකීභ නනොන . ඔවුන් විනඹානුකූර භ බ නඹොමුනකොබ ඔවුන්නේ 
අධයාඳනනඹන් උඳරිභ පර නනශා ැනීභබ වැක පුහුණු රඵා දීභඹ.   
1.2.4 දුසුන්බ අන් ඳරීක් ඹබ නඳනී දුටීභ වා අභ ලනඹන් 80% ඳැමිමභ  සබිඹ 
යුතු නී සඹ දැඩි නර ක්රිඹාත්භක කශ යුතුඹ. ාරාගදඹරු දුසුන්බ අත්ඩල ි යීම් ඳයා, 
දුසුන් තය ලනඹන් භ ඳැර අබයා ාන ත්ාවනඹන් කයන්නන්ද ඹන්න නඳෞධත ලික 

අධීක්ෂ ඹ කශ යුතුඹ.. 



 
 

   

2. අධයඹන කාගදඹ භ්ඩලර, අනධයඹන කාගදඹ භ්ඩලර ව ඳාේභාරා 

2.1 යවි ිදුයන්නේ ව ඳරිඳාරනනේ අකාගදඹක්භතා නවේතුනන් ජා සක 

විලාවිදයාරර නඵොනව  දුසුන් ඵරානඳොනයොත්තු සුන්වූන් ඵබ ඳත් ිත. කඩිනම් 

අධානඹ නඹොමු විඹ යුතු  ැබලු යාශිඹක් ඳ සන අතය, ඉන් ලාත් ැද ත් කහිඳඹ භතු 

වන් න .  

2.1.1   නකදඹ, නධතලනරබ වබාගි නනොරකභ, කල්ලිාදඹ ව කලාකප්තවඳල්කාරී 

විනය ධතා ැ ස දුසුන්නේ අදවා  ත නනොවැක ාකායනේ වැදුරීම් යබා දිගින් දි බභ 

තූානීම්බානඹන් ය බඳ ැනීභ. කලින් කරබ ඉදිරිඳත්න භවය විශිාබඹන්නේ න ෞයනීඹ 

භැදිවත් රකම් වැරුනුනකොබ, නභභ  ැබලු ය බඳඵ ය බඳඹම් නරකනම් රා ාථාය ත 

අකගදභ යතාක් යවි ිදුයන් තුශ ඳය . භවය අාථාර අාථාාදී ාරාගදඹරු ව 

ඳරිඳාරන  සරධාරීන් ඔවුන්නේ නඳෞධත ලික අභිරාඹන් මුදුන්ඳමුණුා  ැනීභ වා නභැ ස 

ක්රිඹාන්බ අනුග්රව දක්න අාථා ඳා ිත. ාදගදලභත් නු නනුබ, භවය අාථාරදී 

ාරාගදඹරු ඳඹන්නන් ැයදි පූගදාදගදලඹන්ඹ (ිමුණුම් [1.5]). 

2.1.2 නඵොනව  අධයඹනාාංල ඉ ැන්රකභ වා ම්ඵන්ධ කබයුතු නනොරකා වැරීභ සුරබඹ. 

භවය ාරාගදඹරු ඳාේභාරා ායම්බනේදී ඳාේභාරා විාතයඹ ඳා  දුසුන්බ රැනඵන්නබ 

රාන්නන් නැත. භවය ාරාගදඹරු දුඹ නධතලනඹබ ඳා නනොඳැමින න අාථා ඳය . 

භධය-අගදධාගදත ක ඳරීක් , ඳාේභාරා ඒකක රභඹක අතයලය අාං ඹක් වුද භවය 

ාරාගදඹරු  කනේ ඳරීක්  ඳැැත්රකභබ ත් කයදය නනොන ස. අත්ඩල ි යීම්ද දුදු කයනු 

නනොරැනේ.  ප්රලාන ඳත්ර ැකසීභ, උත්තය ඳත්ර රුතණු කරීභ ාදිනඹන් ාරාගදඹරුන්නේ 

නභන්භ දුසුන්නේත් ැල ප්රභා ඹ ැඩිකයන්නන් භන්දැයි ඔවුහු විභ ස. ජා සක තරනේ 

නානාවිධ කබයුතු ර නඹනදමින් ඉ ැන්රකම් කබයුතු ඳැවැය වරින භවය ාරාගදඹරු 

අගදධාගදත කඹ අානනේ තභාබ අභිභත ාකායනේ ප්රලාන ඳත්රඹක් කා දුසුන් ඵරත් 

අසීරු තත්ත්ඹකබ ඳත් කය ස.  

නභැ ස අර ප්ර සඳත් ස නකනේත් ය බඳ ත නනොවැක. මීබ අභතය, ඳගදනේ  උඳාධිර 

තත්ත්ඹ මීබත් ලා දරුණුඹ. ඳගදනේ  උඳාධි වා දුසුන් නත්රීනම් විධිභත් 

රභන දඹක් නැත. භවය ාරාගදඹරු දුසුන්නේ අනා තඹ ය බඳඵ රකා නනො, දුඹ 

අභිප්රාඹන් මුදුන්ඳත් කය  ැනීභ වා ඳගදනේ  උඳාධි වා දුසුන් ලිඹාඳදිාංචි කය   ස ස. 

 සදු නත්රීනම් රභඹක් අනු භනඹ කනශොත් ඳගදනේ  උඳාධි වා දුසුන් නොඹා ත 

නනොවැක නු ිතැයි ඹන්න ඔවුන්නේ  සදවබ කරු යි. ඳගදනේ  උඳාධි ය රිනැමුණු 

විබ ඔවුන්  ශ්රී රාංකාන  විලාවිදයාර ඳධතධ සඹ තුශ භ ාරාගදඹරු  ඵබ ඳත්විඹ වැක ඵ නම් 

ාරාගදඹරු නනොරකා වරි ස. භවය අාථාර තභානේ නධතලඳාරන දගදලනඹ ය බඳ න්නා 

දුසුන් කනර යවි ාරාගදඹ භ්ඩලරර ාථාය ත කරීනම් යාඳායඹක්ද ඳය . ප්රභා ත් 

බුධතධි භ්ටබභක් නව  ඳගදනේ ර නඹදීනම්  සදු පුහුණුක් නනොභැ ස, ඉ ැන්රකනම් කබයුතු 

ර නඹදීභබ නව  දුසුන්බ භ  නඳන්රකභබ නව  වැකඹාක් ඔවුන් තු නනොන .  කඹ විභ 

පුනයාගදතන නවේතුපර රරඹක. විලාවිදයාර ාරාගදඹරුන්නේ ගු ාත්භකබාඹ ඉතා 

වා සදාඹක නර ය රිනවමින් ඳය . තත්  ැබලුක් නම්, ඳගදනේ  උඳාධි වා මුදල් 

ම්බායඹක් ව දුඹ විවිතනේ ටිනා භ කාරනඹන් ය කහිඳඹක් කැඳකරීනභන් අනතුරු 

දුසුන් අතයභාං කරීභඹබ තයම් භවය ාරාගදඹරුන් අකාරුණික රකභයි.  කීනභන් නතොය 

ාරාගදඹරුන්බ දඬුම් ඳැමි රකනම් රභන දඹක්ද නැත. අනනක් අතබ, භවය දුසුහු 

ලිඹාඳදිාංචි රකනභන් ඳසු අතුරුදන් දුබ, ය කහිඳඹකන් උඳාධි  සඵන්ධඹ භත නඳනී 

දුටි ස. ඳැවැදිලි නරභ, ඳගදනේ  උඳාධි ක්රිඹාලිඹ වා ාරාගදඹරුන්නේ නභන් භ 

දුසුන්නේද භනා කැඳරකභක් අලය න අතය, කඹ යුවාත්භක නනා නකොබ 

 සයන්තයනඹන් ප්ර  ස භානර රනනේ නඹදීනභන් ගු ාත්භකබාඹ තවවුරු කශ යුතුඹ. 



 
 

2.1.3 ඳගදනේ  අඳරාය ය බඳඵ කනාල්ර දනනසුලු ලිහිල් ාකල්ඳඹක් අධයඹන 

කාගදඹ භ්ඩලරඹ තුශ ඳය . පූගද කාලීන ාරාගදඹ භ්ඩලරනේ ඳගදනේ  ය බඳඵ නභන් භ 

ශියයින් ලිඹන ඳගදනේ   සඵන්ධ ය බඳඵ සුඳරීක්ෂ නේදීද නභභ  ැබලු කකනේ භතුන . 

භවය ාරාගදඹරු, දුසුන්නේ ඳගදනේ   සඵන්ධර යරනා නරෞගදඹඹ දුදුනකොබ ිත් දැයි 

ඵැලීභ තභ  කීභක් නර නනොරක ස. නභභ අඳරායනේ ඵැරෑරුම්කභ නකොනතක් දැයි 

ඔවුන්බ ැබහීභක් නැත. භබ භ මුහු  දීභබ දුදුවූ අාථාක් වන් කරීනභන් නභහි 

ඵැරෑරුම්කභ ඳැවැදිබඳ නු ිත. කක්තයා ාරාගදඹයනඹුතබ, ඔහුනේ විදයාඳ ස උඳාධි 

දුසුවිඹනේ  සඵන්ධනඹහි යරනා නරෞගදඹඹ දුදුනකොබ ි ස තැන් නඳන්වූ විබ, ාතු ස කයනු 

නනුබ කඹ නඳන්රකභ ය බඳඵ භා භත උය  වූ නවනතභ   "භනේ ාරාගදඹ උඳාධි 

සුඳරීක්කයඹා භා  සඵන්ධඹ ලිරකනභන් ඳසු කහි රනඹුතදු ඵැලුන  නැත" ඹනුනන්ද 

ඳැසීඹ. ඔහු නභනේ ප්ර සක්රිඹා කනශේ, ඊබ නඳය විදයාඳ ස ක්ඩලාඹනභහිද ඔහුනේ 

සුඳරීක් ඹබ ඵඳුන් වූ ශියානේ දැඩි යරනා නරෞගදඹඹ භවිදුන් නඳන්ා නදනු රඵා 

 සබිඹදීත්ඹ. ලාාත් රීඹ අාංකබාඹ ය බඳඵ නභැ ස ාකල්ඳ ඕනෑභ අධයඹන ාඹතනඹක් 

වමුලින්භ ප්ර සනක්ෂේඳ කශ යුතු වුත්, ශ්රී රාාංකක විලාවිදයාර ඳධතධ සඹ තුශ ඒා මුල් 

ඵැන න ිත. 

ඔවුන්න න් දැනුභබ දුදුන න දාඹකත්ඹ පුළුල් ඳාේක   ඹක් භත නඵදා  ැනීභබ ව 

යරනා නරෞගදඹඹ ැශැක්රකභබ, දුසුන්නේ  සඵන්ධ අන්තගදජාරනඹහි ප්රදුධතධ කශයුතු ඵ 

විලාවිදයාර නාතන බාන දී මීබ නඳය දුටි ඳලාරාත් උඳාධි ඨයේාධිඳ ස සඹබ ඹබඳ ඹබඳත් 

නඳන්ා දුන්නත්, ඨයේඹ අයමා දලක නදකකබ අධික වුද, නම් නතුරු කකභ  සඵන්ධඹක්ත් 

ප්රදුධතධිඹබ ඳත්නකොබ නැත. න ඨයේාධිඳ ස සඹ ඒ ය බඳඵ උනන්දුක් දක්නු  දැකීභබ රැබීභ 

තුබක. 

2.1.4 ප්රධාන  ැබලුක් නම් නඵොනව  ාරාගදඹරු ඳභ ක් නනො අධයඹනාාංල ප්රධා සරුන් 
ඳා පුරුධතදක් ලනඹන් විලාවිදයාරඹබ නනොඳැමිමභඹ. නඵොනව  ාරාගදඹරු දිනඳතා 
යවිඹබ නනොඳැමින  ස.  භවරු තභ ඉ ැන්රකනම්  කීභ ඳා ඳැවැය වරි ස. අධයඹනාාංල 
ප්රධා සරු, අනනුතත් ාරාගදඹරුන්නේ කබයුතු අධීක් ඹ කශයුතු වුත්, අධයඹනාාංල 
ප්රධා සරුන්න න් භවයුත විලාවිදයාරඹබ ඳැමින න්නන්ත් කරාතුයකන් න අතය 
ඔවුනුත් දුඹ කබයුතු ව  කීම් ඳැවැය වරි ස. කැඳරකනභන් කබයුතු කයන ාරාගදඹරුන් 

නකොනතුතත්  දුටිඹත්, අධයඹනාාංල ප්රධා සකභබ ඨයේාධිඳ සනේ  සගදනධතලඹ රැනඵන්නන් ඔහුබ 

ඡන්දඹ දුන් ඵබ ව සක ඔහුනේ  ඹුතබ ඳභණි. ජ’පුය නබෞ සක විදයා අධයඹනාාංලඹ 

නභඹබ කදිභ  සදසුනක. (3.1.3 ඵරන්න.)  

2.1.5 යවිඹ තුශ ඳ සන තූාමම්බානේත්, ය බඳ ැනීනම්ත්, කල්ලි ාදනේත්, යවය 

කකතඵන ත්  ප්ර සපරඹක් ලනඹන් නම් දුඹලු අඩුඳාඩු ප්රදුධතධිඹබ ඳත්රකභබ ඉල නනොදී 

යවයබාඹ රැක නු රැඵ ිත. දුසුන් කදුවිබකත් ාරාගදඹරුන්බ විරුධතධ ඳැමිණිලි 

නනොකයන අතය නධතලනරදී ප්රලාන අන්නන්ත් නැත. ාරාගදඹ සුජාතා   භනේ ඳන 

ඹකල-ත්රිනක   නයාඹ නාථ කයමින්, අධයඹන වා අනධයඹන කාගදඹ භ්ඩලර 

නනොැරකලිභත් අධයඹනාාංල ප්රධා සරුන්බ ලාත් කැභ සඹ. තභන්නේ නනොඳැමිමභ නව  

ප්රභා ත් භ්ටබමින් යාජකාරි නනොකරීභ ය බඳඵ ප්රලාන කරීභක් කැ ස අධයඹනාාංල 

ප්රධා සයඹුතන න් දුදු නනොන ඵැවි ස. ඔවුනනොවුන්නේ ඕනෑ-කඳාකම් රැනකන ඳරිදි වූ 

ුතභන්ත්ර කාරී ාරඳඹක් උසුරන  සවඬතාක් දුසුන්, ාරාගදඹරුන් ව අධයඹනාාංල 

ප්රධා සරුන් අතය ඳය . නභභ තූාමම්භතබාඹ යවි දුසුන්නේත්, යවිනේත් ප්ර  සඹබ 

ඉභවත් ඵාධකඹක් ඵ නනොකභනාඹ.  

2.1.6 අධයඹනඹනාාංල භත අනලය ඵයක් ඳැබනන ඳරිදි, නනො ැරනඳන ඳලාරාධත උඳාධි 

ඳාේභාරා විලාර ප්රභා ඹක් කරකබඳ දකමින් ඳය . යවි ඳධතධ සඹ තුශ ය බතබ දිානන 

ාකායඹබ, නාමික පූගද කාලීන වූ  ඳලාරාධත උඳාධි ඩිප්තවනර භා ව විදයාඳ ස ඳාේභාරා 



 
 

යාශිඹක් බිහිරක ිත. තය පුත නම්, නම්ානේ නධතලන ඳැැත්නන්නන්  ස අන්තනේ, 

නඵොනව විබ නනසුයාදා ඳභ ක් ඵඹ. දුසුහු,  සඹ පුයා ඳැඹ 40කබ අධික ප්රභා ඹක් දුඹ 

රැකඹාන  නඹදී, නනසුයාදා පුයා ඳැඹ අබක් කක දි බ නධතලන රබ වබාගි න ස. නභභ 

ඳසුබිභ තුශ ඔවුන්නේ විඹ කරුණු ග්රව ඹ කය  ැනීනම් වැකඹා ඉතා අඩු භ්ටබභක ඳය . 

මීබ අභතය, ාරාගදඹරුන්නේ ඨයලා තදුයබත් ය ව්ර කයමින් ඵාහිය උඳාධි ඳාේභාරා 

ාංතයාන  අනලය ගදධනඹ රකභක් දක්නබ ිත. විලාවිදයාර නභභ ඳාේභාරා ාංතයාත්භක 

ගදධනඹ කයන්නන් දුසුන්නේ සුඵදුධතධිඹ රකා නනො ාදාඹභ ැඩිකය  ැනීනම් 

අභිරානඹ ස. දුඹ කැභැත්නතන් නතොය, නභභ ඳාේභාරා ලින් රැනඵන විලාර උත්තය ඳත්ර 

මිටි රුතණු කරීභබ දුදු රකභ නවේතුනන් ක සාේ ාරාගදඹරු ඨයලාබ ඳත් දුටි ස. 

2.1.7 අනලය ප්රභා ඹකන් ැඩින නධතශීඹ ඳගදනේ  ඳලාරාධත උඳාධි අාථා, උා 

අධයාඳන ඳධතධ සඹබ භ උදුයක. උග්ර ජා සක චින්තන ාංකල්ඳඹකන් නඳ ත ත, ජා සකත්ඹ 

කයය න්නා ත් ය රික් අතය, ාරාගදඹ උඳාධි ැ ස ඳගදනේ  ඳලාරාධත උඳාධි දුසුන්බ නව  

ඔවුන්නේ සුඳරීක්කරුන්බ විනධතල පුහුණු අනලය ඹැයි දැඩි භතාදඹක් ඳය . අනනක් 

අතබ භවය ාරාගදඹරු, තභානේ උාරකම්රදී ාධාය න ඵැවින්, නඳෞධත ලික රාබඹ 

රකා ැඩි ැඩිනඹන් ඳලාරාධත  උඳාධි දුසුන්නේ  සුඳරීක්කඹන් රකභබ කැභ සඹ. නභහි 

ප්ර සපරඹක් ලනඹන් ඳගදනේ  ය බඳඵ භනා ඳශපුරුධතදක් නව   සඹභ ඳගදනේ  

ාංාකි සඹකබ විිත රක රද අත්දැකීම් නව  නනොභැ ස තරු  ාරාගදඹරු දුඹ 

සුඳරීක්කත්ඹ ඹබනත් ඳලාරාධත උඳාධි දුසුන්   නාක් තඵා   ස ස. ඳගදනේ  

කාගදඹාලිනේ නඹදීභබ අලය විබඹ නනොභැ ස ඵැවින්, නභොවුන්න න් භවනයක් ඊබ 

නුසුදුසුඹ. නකනේතුදු, ැඩිභනත් අාථාරදී ැරකඹ යුතු ාගදථකත්ඹක් නනොභැ ස 

ඔවුන්නේ  සඵන්ධ වා උඳාධිඹ ය රිනැමීනභන් අනතුරු, කභ ඳලාරාධත උඳාධිධයඹා අඳ 

විලාවිදයාර ඳධතධ සනේ භ ාරාගදඹයඹුත රකනම් ප්ර තා ඉතා ඉවශඹ. නභනතක් කල් ඹම් 

තයභකබ නව  ායක්ා රක ඳැතුණු ලාාත්රීඹ භ්ටබභ නම් ක්රිඹාලිඹ නවේතුනන් තදුයබත් 

ය රිහීභබ ඳත්නනු  ිත.   

 2.2  සගදනධතශිත විඳුම්:  

2.2.1 අධයඹනාාංල ප්රධා ස ැ ස ඳරිඳාරන තනතුරු දයන්නන් ිතුළු දුඹලුභ අධයඹන කාගදඹ 

භ්ඩලරඹ  සඹකබ ඹබත් ය රිනයින් ඳැඹ 30ක් ත් විලාවිදයාරඹ තුශ රැඳී දුටිඹ යුතුඹ. නම් 

කාරඹ තුශ ඔවුන් ත ස නව  අන් අඹනේ වඹ හිත ඳගදනේ ඹන්හි නඹදීභ, දුසුන්නේ 

ඳගදනේ  යාඳිය න්බ වඹ දීභ  ව දුඹ ඉ ැන්රකම් කබයුතුර නඹදීභ කශ යුතුඹ. මීබ 

අභතය, ාඹතනනේ ප්ර  සඹබ ඉවල්න ඳරිදි ාඹතනනඹහි ඳගදනේ  ාංාකි සඹ දියුණු 

කරීභබ නය දැරීභ, විනඹානුකූර වැදුරීභබ අත දීභ ව ඳාේභාරා ාංගදධනඹ ැ ස 

කබයුතුර නඹදීභ කශ යුතුඹ. දුඹ ඉ ැන්රකනම් ව ඳගදනේ  කබයුතුරබ අභතය 

ාරාගදඹරු ප්රනවේලිකා තයත, නධතලන ව කාලීන භාතිකා ඹබනත් විාද ඳැැත්රකභ ැ ස 

අගදථාන්විත ක්රිඹාකායකම් ාංවිධානඹ කශ යුතුඹ.  

2.2.2 විලාවිදයාරඹබ ඳරිඵාහිය වූ ාඹතනඹක් භගින් ෑභ ාරාගදඹයඹානේ භ  ලාාත්රීඹ 

කබයුතු, ඉ ැන්රකභ ව අනනුතත්  කීම් දැරීභ ය බඳඵ රභානුකූර ව විධිභත් 

ඳරීක් ඹක් ඳත්ා  සලාචිත ි යීභකබ ඵඳුන්නකොබ, උා කරීම්රදී ව අනනුතත් 

ාන ච්රා තනතුරුරබ ඳත්කරීනම්දී අ සාගදඹනඹන් ක්රිඹාත්භක කශ යුතු  සගදනධතල ඳඹනු 

රැබිඹ  යුතුඹ.  

2.2.3 දුඹලු විලාවිදයාරර ෑභ ඳලාරාධත උඳාධි  සඵන්ධඹක්භ අන්තගදජාරඹ භගින් 

ප්රදුධතධිඹබ ඳත් කයනු රැබිඹ යුතුඹ. කභගින් යරනා නරෞගදඹඹ අඩුරකභද, ාරාගදඹරුන් ව 

දුසුන් කක් දැඩි අධානඹකන් යුතු කබයුතු කරීනභන් ඔවුනබ ාලම්ඵයවිඹ වැක, උා 

භ්ටබනම් කිය න් බිහිරකභද දුදුනු ිත. තද, නම් නවිබ නඵොනව  යබර යරනා නරෞගදඹඹ 



 
 

ව  අනනුතත් ලාාත්රීඹ අඳරාය ය බඳඵ නොඹා-ඵරා දඩුම් ඳැමි රකභ වා කාගදඹාරඹක් 

ිත. දුසුන්නේ ඳභ ක් නනො ාරාගදඹරුන්නේ නභන්භ නජයාේ ඳරිඳාරනනේද නභැ ස 

අඳරාය ය බඳඵ නොඹා ඵැලීභබ  සදු ඵරතර හිත කැ ස කාගදඹාරඹක් ශ්රී රාංකා තුශද ි ස 

කරීභබ දැනබභත් ඳභා වූා ැඩිඹ.   

2.2.4 ඳලාරාධත උඳාධි ඳාේභාරා තදුයබත් ැඩි කරීභ නතා දැමිඹ යුතු අතය, දැනබ ඳ සන 

භවය ඳාේභාරා ලින් බිහිනන උඳාධිධයඹන් ය බඳඵ රකා ඵරා, අලය නම් ඒා 

ප්රභා ාත්භක අඩු කශ යුතුඹ. නවො සුදුසුකම් හිත අනප්තවක්කඹන් ඳභ ක් දගදලනඳ ස ව 

ාරාගදඹ උඳාධි වා ලිඹාඳදිාංචි කශ යුතුඹ. ඔවුනබ යවිඹ තුශ පූගද කාලීන අධයඹන 

කබයුතුර නඹදීභබ ඉලකල ව ඳවසුකම් ැරදුඹ යුතුඹ. කභ දුසුන්බ ාගදථික  ැබලු 

ිනතොත් දුඹ තාකාලික කාගදඹ භ්ඩලරඹ නනුබ කභ දුසුන් උඳනධතලකරුන් ව 

ප්රදගදලකරුන් නර ඳත් කශ යුතුඹ.  සුඳරීක්කරු ඳත්කරීනම්දී, ඳලාරාධත උඳාධි ඨයේඹ ව 

නාතන බා, ාරාගදඹයඹානේ අය ත ාගදතා, ගදතභාන තත්ත්ඹ, නවනතභ ඒ නවිබ  

කනම් ශිය ාංතයාක් වා සුඳරීක්කයනඹුත ලනඹන් ක්රිඹා කයමින් දුටින්නන්ද  ඹන 

කරුණු ැරකල්රබ  ත යුතුඹ. 

2.2.5 ම්ප්රදාඹානුකූර විලාවිදයාරර ඳත්න දුඹලු ඵාහිය උඳාධි ඳාේභාරා නතා දැමිඹ 

යුතුඹ. කැ ස උඳාධි රඵා ැනීභබ රිදු අඹ ශ්රී රාංකා විිත විලාවිදයාරඹ නත නඹොමුකශ 

යුතුඹ.   

 

3. කශභනාකාරිත්ඹ  

අඳ විලාවිදයාර මුහු  නදන ප්රධානතභ ව නක්න්්රීඹ ප්රලානඹ ඳ සන්නන් ඒානේ 

කශභනාකාරිත්ඹ තුශඹ. අධිකාරී ඵරඹ ඳැරී ි ස අඹ කඹ අ සදු නර නඹොදා  ැනීභ තුශඹ. 

ාංාථා ත ද ඹ, අරඵ, නනොැරකලිභත්කභ ව අනනය නය ාදුඹ රකා කකනනකා 

ායක්ා කය  ැනීභ  සයතුරු දක්නා රැනේ. නභහි බඹානක ප්ර සපරඹක් ලනඹන් ාකීඹ 

ාදුඹ තකා අාධාය   ව අභිභත ය ය   ැනීභ යවි ාංාකි සනේ යාකූරත්ඹබ 

තුඩුනදන ප්රධාන ාධකඹ ඵබ ඳත් ිත. දුසු ප්රජා ඨයලාබ ඳත් කයන  ැබලු ව 

තූානීම්භතබාඹ ිතුළු ාරාගදඹ භ්ඩලරඹ ඳත්ාන න ඹන ය බඳ ත නනොවැක 

ාංාකි සනේ ඳැැත්භබ නවේතු, ඒ වා නජයාේ  කශභනාකාරිත්නඹන් රැනඵන 

අනුඵරඹයි. 

  

3.1 විලාවිදයාර කශභනාකාරිත්නේ ඳ සන අඩු-ලුහුඬුකම් තදුයබත්.  

3.1.1. භවය අධයඹනාාංලර අනලය තයම් නේක ාංතයාක් දුටීභ.  

අභාතයයඹානේ රැයිාතුනන් ය බ ඵා  ැනීම් නනොකශ යුතු ඵබ වූ, භාන අයි සාදුකම් 

උල්රාංවනඹ නකනයන, රර නල්තඹබ අනු නඵොනවොභඹක් අධයඹනාාංල තුශ ප්රභා ත් 

යාජකාරිඹක් නනොභැ ස අ සරික්ත අනධයඹන කාගදඹ භ්ඩලරඹක් ිත. කක් අනඹුත අලය 

කබයුත්තබ  සනදනනක් දුටින විබ, කදුක් දුදුනනොරකභ නවේතුනන් කඹ අරඵ ව 

අකාගදඹක්භතාබ ඉවල් රක ිත. නම් අ සරික්ත කාගදඹ භ්ඩලරනේ භවනයුතබ ඳයා ි ස 

කදුදු යාජකාරිඹක් නැත. භවයුත දක්නබ රැනඵන්නන් ිත්ය ඹ ාං ම් ක්රිඹාභාගද ඹක් 

ඳ සන කානුන දී ඳභණි. කනේ වුද, ැරකඹ යුතු නදඹක් නම්, තභානේ ඳැැත්භ තවවුරු 

කය  ැනීභ වා ව අ සනගදක රාබ ප්රනඹ ජන උනදා ඨයේාධිඳ සයඹාබ වඹ ඳශ 

කරීනභන්, නභොවුන් භවනයක් අධයඹනාාංල-නධතලඳාරනනේ ැද ත් භමිකාක් යතඳෑභයි. 



 
 

භවය ඨයේාධිඳ සරු ඵා  ැනීම් ම්ඵන්ධ  සීභා ඉක්භා ඹමින් දුඹ ඵරතර අ සදු 

නර ඳාවිච්චි කය ස. අධයඹනාාංල ප්රධා ස ව භවාරාගදඹ රැාරකනම්දී කක්තයා 

ඨයේාධිඳ සයනඹුත ඳැසුන  පුයප්තවඳාඩු නැතත්, ඹම් අධයඹනාාංලඹකබ අලය නම් ාරාගදඹරු 

ඵා  ැනීභ කශ වැක ඵඹ.  ඵා  ැනීනභන් ඳසු, කභ තනතුය රඵා  ැනීභබ තභාබ වැක 

ඵ ඔහු ඳැසීඹ. කදුදු ඨයේාධිඳ සයනඹුතබ, ඵා  ැනීම් ම්ඵන්ධනඹන් නභඵඳු ඵරතර 

නනො සබිඹ යුතුඹ.   

3.1.2 භවය අධයඹනාාංලර ප්රභා ත් තයම් නේක ාංතයාක් නනො දුටීභ 

අනනක් අතබ යවි ඳාරන අධිකාරිඹබ භවය අධයඹනාාංල රබ 

අතයලය ඵා  ැනීභක්ත් කය ැනීභබ නනොදී ශකාලිඹ වැකඹ. (ිමුණුම්[1.6]). භනේ භ 

අධයඹනාාංලනේ දැනබ අධයඹන කාගදඹභ්ඩලරඹ වා පුයප්තවඳාඩු 5ක් ඳය .  භනේ නේා 

කාරඹද භකන් අන් න ඵැවින් ැඵැවින් භ පුයප්තවඳාඩු 6ක. ෑභ යකභ ම්භතඹක් 

නර ැප්තවතැම්ඵයනේ පුත්ඳත්ර ඳශ කශ යුතු පුයප්තවඳාඩු ය බඳඵ දැන්රකම් නම් නගද 

ඳභ ක් නම් දක්ාත් ඳශ නකොබ නැත්නත් ුතභන නවේතු නඳයදැරි දැයි නරකභ ටී. නභහි 

ප්ර සවිඳාකඹක් ලනඹන්, නදැම්ඵයනේ ියනමන න අධයඹන ගදනේදී දුසුන් 1000 කබ 

ාන්න ප්රභා ඹකබ ඉ ැන්රකම් කබයුතු කරීභබ දුටින්නන් ාරාගදඹරු න නදනුත ඳභණි. 

ිමුණුම් [1.6], [1.7] ව [1.8] න් නම් ය බඳඵ ඳැවැදිලි ැබහීභක් රැනඵනු ිත. 

අධයඹනාාංලඹබ ඳභ ක් නනො,  ණිතඹ ඉන නීනම් අනප්තවක්ානන් ඳැමින න දුසුනබත් 

වා සකය වූ නභභ තත්ත්ඹ කදුනේත් ය බඳ ත නනොවැක.  අානාකබ, නඳය වන් කශ 

ඨයේාධිඳ සයඹා භ ඳරිඳාරන  සරධාරින් භත කක්  ණිත අධයඹනාාංලඹබ න ාරාගදඹරු 

ඵා  ැනීභ ශකාරමින් දුටී. නභඹ, තභා තු ඵරතර  සදුනර ඳාවිච්චි කරීභබ අභත් 

පුධත රඹන්බ ප්රභා ඹ ඉක්භා ඵරතර ඳැරීනම් බඹානකකභ විදවාරන කදිභ  සදසුනක. 
නභඹබ නවේතු, විධාඹක ඵරතර හිත පුධත රඹානේ දුගදරතාඹ ඳභ ක් භ නනොන . කදුදු 

අඩු-ලුහුඬුකම් නොඹාඵැලීභක්, තවාංචිඹක් නව  අධීක් ඹකන් නතොය නභැ ස 

පුධත රයින්බ අසීමිත ඵරතර ඳයන ඳධතධ සනේද  නනොය බඳ ත වැක ඵයි. ඳලි ැනීම් රබ 

බාජනඹ නතැයි බිනඹන් තූා සම්බානඹන්, දුඹල්ර වි දයාන න දුටින යවි ිදුයන්ද 

ඳාරනාධිකාරිනේ අධිඳ සාදී වැදුරීභබ  ක යුතුඹ.  

3.1.3 අධයඹනාාංල ප්රධා ස තනතුයබ ඳත් කරීනම්දී දුදු න අරමිකතා  

අධයඹනාාංල ප්රධා සන් වාද භවය අාථාරදී ාකීඹ ාදුඹ තකා, 

නුසුදුාන් ඳත්කරීභ දුදුන . විලාවිදයාර ඳනතබ අනු, අධයඹනාාංල ප්රධා සන් ඳත්කරීභ 
ාභානයනඹන්  දුදුකයන්නන් උඳුතරඳ සයඹා වුද කඹද, ඵරඳෑභක් ි සකශ වැක 

ාථානර තභ හිතතුන් දුටීනම් ාදුඹ රකා කබයුතු කයන   ඨයේාධිඳ සන්නේ  නනොභනා 

අත ැසීම් රබ ඹබත්න .  සදසුන් නර ාරාගදඹ උඳාධිරාභීන් 10 නදනනුතද ිතුළු අධයඹන 

කාගදඹ භ්ඩලරනේ 16 නදනනුතන න් භන්විත ජ'පුය නබෞ සක විදයා අධයඹනාාංලනේ 

නභනතක් අධයඹනාාංල ප්රධා ස නර කබයුතු කනශේ, ඳැ ස ම්ප්තව යදාඹ වූ ඊශතබ දුටි 

නජයාේතභ ාරාගදඹයඹා නනො, ඨයේාධිඳ සබ ඡන්දඹ දී, කකබ දුටි උඳුතරඳ සයඹානේ 

කාභයනේ  සයන්තයනඹන්  ැසුණු පුධත රනඹක. ජා සක විලාවිදයාර   නක දැනබ දුටින 

ාරාගදඹරුන්බ නේනේ ාථීය රකභබ ව නජයාේ කථිකාරාගදඹ තත්ත්ඹබ උා රකභබ 

වැකන ඳරිදි නබෞ සක විදයා ඳභ ක් නනො,  ණිතඹ ය බඳඵද ාරාගදඹ ව දගදලනඳ ස 

උඳාධි   නාක් ප්රදානඹ කශ කකබ දුටි නබෞ සක විදයා භවාරාගදඹයඹාන න් ාරාගදඹ 

උඳාධිඹ රත් නභොහුනේ විනලේත්ඹක් ිත. කනම්, නබෞ සක විදයා විනලේ උඳාධිඹක් 

ඳභ ුතදු නනොභැ ස, ාභානය උඳාධිඹ වා වැදෑර දැනුභ ඳභ ක් හිත දගදලනඳ ස ව 

ාරාගදඹ උඳාධි නදකභ, කකභ පුධත රනඹුතනේ සුඳරීක්කත්ඹ ඹබනත් රඵා  ත් 

පුධත රනඹුත රකභඹ. කඳභ ක් නනො, දැනබ අධයඹනාාංලනේ දුටින නජයාේතභ ාරාගදඹරිඹ 

වූ, ඔහුබ ප්රථභ අධයඹනාල ප්රධා ස නර කබයුතු කශ වාඹ භවාරාගදඹරිඹ ප්රදුධතධිනේ 



 
 

විරුධතධ රකභද නනොරකා, ඨයේාධිඳ සයඹා විදුන් ඔහු භ නදන ස යබත් අධයඹනාාංල ප්රධා ස 

නර ඳත්කයන රදී. අානනේ ඔහුනේ ඵයඳතර අ සදු වැදුරීම් ය බඳඵ ඵැරෑරුම් ඳැමිණිලි 

ඉදිරිඳත් රකභ නවේතුනන් නවනතභ නරල  සාඩු දභා යවිඹබ නනොඳැමිමභ අයමා දැනබ 

නතභකබ අධික කාරඹක්  ත වුද, නම් නතුරු නනත් අනඹුත න අධයඹනාාංල ප්රධා ස 

නර ඳත්නකොබ නැත්නත්, දැනබ අධයඹනාාංල ප්රධා ස තනතුයබ ඳත් කශ යුතු ඊශතබ දුටින 

නජයාේතභඹාබ, ඨයේාධිඳ සයඹා අකභැ ස රකභඹ. ිඹබ ඨයේාධිඳ සයඹා අකභැ ස රකභබ 

නවේතු, ඔහු ප්රථභ තාබ ඡන්දනඹන් ඳත්රකනභන් අනතුරු, ඔහුනේ අ සදු ක්රිඹාකරාඳඹන් 

විදවාඳාමින්, "කාබද ඡන්දඹ දුන්නන්?" ඹැයි ිස ඳැ ඹබ, ඔහුබ ඡන්දඹ නනොදුන් ඵ ිඹ 

ඳැසීභඹ. ඳසුගිඹ  සනේ නබෞ සක විදයා අධයඹනාාංලඹබ න ොා, ඔහු ඳා ිත්නත් හිබපු 

අධයඹනාාංල ප්රධා ස ව ඔහු අකභැ ස නකනනුතබ අධයඹනාාංල ප්රධා ස රකභබ ඉල නනොතඵන 

ඵයි.  තභාබ ඡන්දඹ දුන් ඵබ ාථිය අනඹුත කභ තනතුය වා ඳත්කරීභබ නනොනඹුතත් 

උඳාඹන් නඹොදමින් නය දයන ඨයේාධිඳ සයඹා, තභාබ ඡන්දඹ නනොදීභ නවේතුනන්, දුඹලු 

සුදුසුකම්  සබු ද අධයඹනාාංල ප්රධා සකභ නනොදීභබ තැත් කයන්නන්, බ්රිතානයනේ නක්ම්බ්රිජ් 

විලාවිදයාරනේ ාරාගදඹ උඳාධිරාභි සඹක් න  නජයාේත්ඹ අනු මීශතබ අධයඹනාාංල 

ප්රධා ස තනතුය හිමි, යබබ කීගද සඹ න නනදන ාකායනේ ාරාගදඹ උඳාධි  සඵන්ධඹක්  සභ 

නකොබ, කහි උා භ්ටබභ නවේතුනන් කභ කි සඹ නඳොතක් ලනඹන්  අන්තගදජා සක 

භ්ටබනභන් අනරවි කරීභ වා  Amazon හි ඳශ කරීභබ භත් ි ස ජ'පුය 

විදයාගදථි සඹකබභඹ.  

නභනරභ ජ'පුය  ණිත විදයා අධයඹනාාංලනේ දුදුවූක් නම් යවි නධතලඳාරනනේ 

ප්රඵරත්ඹක් ඉසුල තැනැත් සඹක්, යක් නනො නදයක් භ දුඹ ධය කාරඹ අන් 

නනොනකොබ ඉල්රා අා වුත්, ඳත්කරීභබ සුදුසු ාරාගදඹරු නකොනතුතත් දුටිඹදී, මීබ  ප්රථභ  

දුටි  උඳුතරඳ සයඹා  විදුන්   යවාරික  විදයා ඨයේාධිඳ සයඹානේ ඵරඳෑම්රබ ඹබත්, 

තුන්ැ ස යබත් අධයඹනාාංල ප්රධා ස තනතුයබ ඳත් කයනු රැබීභඹ. නභනර අනනය නය 

වනඹ  නඹන් දුඹ ධයකාරඹ අන් රකභබ ප්රථභ හිටි අඩිනේ අනඹක් අධයඹනාාංල ප්රධා ස 

තනතුරින් ඉත්රකනම්ත්, තනනකක් ඳත් රකනම්ත් ජ සකා කයබඳඹබ කන්නන්, අධයඹනාාංල 

ප්රධා ස කභබ ලාත් භ සුදුසු තැනැත් සඹ ඒ නවිබ තාකාලික විනධතල ත දුටීභ 

නවේතුනන් ිඹබ හිමි අාථා නැ ස කරීනම් අයමුන  ස. නභැ ස උඳරභශීලී ක්රිඹාලි 

න ෞයනීඹ අධයඹාඳනාඹතනඹක දුදුනතැයි නකනරක ත් ඵරානඳොනයොත්තු විඹ 

නනොවැක. මීබ අදාශ තැනැත් සඹ දැනබ වි්රාමික වුද, නනොනඵ දා ඳැැ ස විදයා ඨයේ 

්ර ා ායඹ විිත කරීනම් උත්ඹබ කැා, යවාරික විදයා ඨයේාධිඳ සයඹා තභාබ 

ඡන්දඹ දීභ ය බඳඵ නභද වන් නකොබ ප්රදුධතධිනේ ාතු ස කරීනභන් ඨයේනේ දැනබ ඳ සන 

දාරායඹ ය බඳඵ, විරාය බුධතධිඹ ි ස ඕනෑභ නකනනුතබ ැබනවනු ිත. මින් ය බඳබිඹු 

න්නන්  ප්ර  සඹ වා   අලය ප්රධාන ාධකඹ න්නන්, ිත්ය ඹ විශිාබතා නනො 
පුධත ලික ව නධතලඳාර සක ම්ඵන්ධතා ඵ නනොන ද? නභහි දක්ා ිත්නත් අධයඹනාාංල 
ප්රධා ස ඳත්කරීනම් රා අාථා නදකකදී, කකභ ඨයේඹක දුදුවූ  අරමිකතා ය බඳඵ භා නවොඳින් 

දන්නා කරුණු වුද, නභන් අරමිකතා ශ්රී රාාංකක විලාවිදයාර ඳධතධ සඹ තුශ දුඹලු භ්ටබම් 

ර ඳත්රකම් රදී නකොනතුතත් දුදුනනා විඹ වැකඹ.  

3.1.4 දුසුන් ඳාේභාරා රබ නත යා ැනීනම්දී ව ප්ර සපර  සුතත් කරීනම්දී දුදුන  
         අාධාය කම්      
  ය බඳ ත නනොවැක ාකායඹබ දුසුන්නේ රුතණු ඉවශ දභා භත් කරීභබ නයදැරීභ අඳ 
විලාවිදයාරනේ ඳැර-ඳදිඹම් ි ස දුගදරතාඹක. භනේ නේාකාරඹ තුශ මුහු නදන්නබ 
දුදුවූ, නකනේත් අනුභත කශ නනොවැක දුදුරකම් යාශිනඹන් කකක් නම්, මීබ නඳය දුටි 
උඳුතරඳ සයඹා ශියනඹුතනේ රුතණු ය බඳ ත නනොවැක ප්රභා ඹකන් ඉවශ දැමීභබ 
උත්ාව කයනවිබ භා ඊබ විරුධතධ රකභත්, කවිබ ඔහු ඹටිගිරිනඹන් කෑ ැසීභ දක්ා වූ 
භ්ටබභකබ ිද ැටීභත්ඹ. ඹනථ ක්ත ශියඹා දුසු  ැටුභකදී තුාර රැබ  සා 



 
 

ානුකම්ය ක රකා ඔහුනේ රුතණු ඉවශ දැමිඹ යුතු ඵ ඔහුනේ තගදකඹ විඹ. කනේතුදු 
නභභ රුතණු ඉවශ දැමීභබ සදානම් වූ විඹ, ඵාය ාරාගදඹයඹා නඳන්ා දුන්නන්, ශියඹාබ 
අඩු රුතණු ි ස කභ විඹ අන් නකොබ ිත්නත්, තුාර රැබීභබ නඳය ඵඹ. ැඵැවින් භ 
ඳාේභාරා ඒකක රභඹ ඹබනත් විබා  ඳැැත්නන ඵැවින් දුසුන් තභ ප්ර සපර, රැාරකභබ නඳය 
භ ද ස ස. නභැ ස ය බඳ ත නනොවැක, කදුදු අධීක් ඹකන් නව  රභන දඹකන් නතොය, 
කකනනකානේ අභිභතඹ අනු රුතණු ඉවශ දැමීම්  දුදුකයන ඳරීක්ක භ්ඩලර රැාරකම් 
ඳැත්රකභ අනලය අබයාඹක.  ෑභ දුසුුතබ භ කදුදු නේදඹකන් නතොය, තභා 
න ෞයනීඹ නර රඵා ත් ප්ර සපරඹ ාධාය  තභා තු කය ත වැකනු ය ණි, 
ඳාේභාරා ඒකක රභඹ ායම්බ කශ යබර නභන්, ඳරීක්ක භ්ඩලර රැාරකම් නනොතඵා 
දුටීභ ලාත් උචිතඹ.  

මීබ අභතය, අධයඹනාාංලනේ ය ය ඹබ අනු, සුදුසු දුසුන්බ විනලේ උඳාධි ඳාේභාරාබ 
කක්රකභබ ඉල නනොදීභ භා නකොනතුතත් දැක ි ස ක  ාටුදාඹක දුධතධිඹක. නභඹබ ප්රධාන 
නවේතු ම්ඳත් නඵදීනම් විභතාඹයි. රභානුකූර, ශිය අනප්තවක්ාන්ද ැරකල්රබ 
 ැනනන, පුධත රඹාන න් පුධත රඹාබ නනා නනොන, ය බඳ ත වැක රභන දඹකබ අනු 
විනලේ උඳාධි වා දුසුන් නත්රීභ කශ යුතුඹ. අානාකබ, ය ය   ැනීනම් ඵරඹ 
 සඹභාකායනඹන් ය ය   ැනීභබ අභත්ඵ නැත නැතත් ප්රදගදලනඹ කශ පුධත රයින්නේ 
අතබ ඳත් ිත. නභඹ භාත යවි ඳධතධ සඹ භ පුයා ඳ සන්නක් විඹ යුතුඹ.   
3.1.5 නධතලඳාරන ාරඳඹක්  ැනනන, යවාරික විදයා ඨයේනේ ඉාංග්රීදු බාා 

භගදදනඹ     

           විධතත් ප්රජානේ අන්තගදජා සක බාා ඉාංග්රීදුඹ. මීබ අභතය, න  ලීඹකය ඹබ 

ඵඳුන් වූ නර කනේ ශ්රී රාංකා ඉදිරිනඹන් දුටීභබ නම් අනප්තව උඳාධිධයඹන්බ යක්ත නර 

ඉාංග්රීදු බාා වැදුයවිඹ වැක විඹ යුතුඹ. අනප්තව භ බාා ව ාංාකි සඹ අඳ ජා සක විනේ 

වදත විඹ යුතු අතය භ, ඒ ය බඳඵ අභිභානනඹන් නරොබ වඬ ා ක වැකඹ. ඒ භත භ 

ශියයින් ැනොභ ඉාංග්රීදු බාා නවොඳින් ඉන නීභද අතයලයඹ. දුසුනබ අන්තගදජා සක 

භ්ටබනම් අධයාඳනඹක් රැබීභබ නභන් භ න  ලීඹ පුයැදුඹන් ලනඹන් අඳ යන්ට ලක් සඹ 

න ොලනැගීභබද ඉාංග්රීදු දැනුභ අලයඹ. නම් නවේතුනන් ෑභ යවිඹක භ  දුඹලු භ ඨයේ, 

නක දුසුන් ඳැමිණි වාභ  දුසුන්නේ ඉාංග්රීදු බාා  සපු ත්ඹ ඳරීක්ාබ රක් කරීභබ 

විබා ඹක්  ඳත්ා, ඉන් අනතුරු ය ව්ර ඉාංග්රීදු ඳන් ස ඳත් ස. නවේතු නඵොනව  ඨයේර 

අන් ඳරීක්  ඳත්නු රඵන්නන් ඉාංග්රීදු භාධයනඹන් රකභඹ. 

ජ’පුය යවාරික විදයා ඨයේඹ නධතලඳාරනභඹ නවේතු භත ඳදනම්, දිගින් දි බභ දුසුන්නේ 

ඉාංග්රීදු ඉන නීනම් අයි සඹ ඳැවැයන න ිත. නභඹ කක භ ඨයේඹකබ ඳභ ක් සීභාවූ නදඹක් 

වුද නභහි දක්නු රඵන්නන්, කඹ අඳ යවි ඳධතධ සඹ පුයා ඳ සන කශභනාකාරිත්නේ 

දුගදරතාරබ තුඩුනදන මරබීජඹ  සරඳ ඹ කයන ඵැවි ස. 

ඉාංග්රීදු  ඉන නීනම්  ටිනාකභ  ය බඳඵ ජ’පුය යවාරික විදයා ඨයේඹ කදුදු  තැකීභක් 

නනොකයයි. නකයින් යවිඹබ ිතුළු වූ ැනනහි ඉාංග්රීදු බාා විබා ඹ ඳත්නු නනුබ 

කඹ විවිධ කාර ඳයාඹන්න න්, භවයවිබ  ස   නාකන් ඳභා නකනගද. කවිබ ඉාංග්රීදු 

අභත් න දුසුහු නඵොනවොභඹක් (අගදධාගදත කඹ අයමා  ස 10 කබ ඳභ  ඳසු ඉාංග්රීදු ඳන් ස 

ඳබන්  න්නා ඵැවින් ඉාංග්රීදු වා කාරඹ  තකරීභබ නනොවැකඹානන්,) කැඳරකනභන් යුතු 

කඹ  වැදෑරීභබ අභත් න ස. කනරභ කනේ කැඳරකභකන් ඉන නීභ වා කදුදු නඳශමරකභක් 

නව  අ සාගදඹ කරීභක්  දුදු නනොනකනගද. ඉාංග්රීදු බාා ඳරිරඹ ඉතා දුගදර ව කඹ ැඩිදියුණු 

කය  ැනීභබ වැක නතැයිද ඵරානඳොනයොත්තු විඹ නනොවැක දුසුන් 500ක් ඳභ , කනම් ඨයේ 

ශිය ාංතයානන් වරි අලක් ඳභ  නම් නවිබත් ඨයේඹ තුශ දුටි ස. ඔවුන්නේ අභිප්රාඹන් ඉටු 

කය ැනීභ වා ඉාංග්රීදු  සපු ත්ඹක් අලය නනොන ඵබ වැීමභක් දුසුන් නකොබක් අතය 

ඳය . නභහි අනගදථකාරී ප්ර සපරඹ න්නන්, ඉාංග්රීදු නභන් භ අනනක් විඹ කරුණුත් 

නනොදන්නා උඳාධිධයඹන් බිහිරකභඹ. නඵොනව  ාරාගදඹරු නම් ය බඳඵ දන්නා නමුත්, බිඹ 

 සා නව  කශභනාකාරිත්ඹබ වනඹ  ඹ දැක්රකභක් ලනඹන් නව  කථා නනොකය ස. නම් 



 
 

දුඹලු  ැබලු රබ මලික නවේතු න නධතලඳාරන ාංවිධාන රබ ම්ඵන්ධ ාරාගදඹරුන් 

ප්රභා ඹ රභරභනඹන්  ැඩිනමින් ඳ සන අතය, මින් භවයුත තනතුයබ ඳත් ිත්නත් 

නධතලඳාරන ම්ඵන්ධතා නවේතුන ස. නභහි ප්ර සපරඹක් නර බිඹ ව වනඹ  ඹ නවේතුනන් 

අඩු-ලුහුඬුකම් ා  ැනීනම් ාතාය ඹක් ාරාගදඹරුන් අතය ඳය .  

                  භෑත බා නේ ඨයේනේ ශිය ාංතයා නඵනවවින් ැඩි කශ නමුත්, ඊබ භ ාමී නර ඉාංග්රීදු 
ඉ ැන්රකනම් කබයුතු ැඩිදියුණු නනොකරීභ ද ඉාංග්රීදු ප්රලානඹ උග්රරකභබ තත් නවේතුක. ය 

2010 දුබ ඨයේනේ ඉ ැන්රකනම් ව විබා  කබයුතු මුළුභ සන් භ නකනයන්නන් ඉාංග්රීදුනඹ ස. 

නභභ ඳරිගදතනඹ දුදු කරීභබ ඳශමු ඨයේ බානන් ඉාංග්රීදු බාා ය බඳඵ  ත යුතු ය ඹය 

 සගදනධතල කරීභබ ඳත් කශ කමිටුන  ාගදතා (ිමුණුම් [1.9]) ය බඳඵ කදුභ තැකීභක්  කය  
නනොභැත. ඉාංග්රීදු ඉන නීභ  වා දුසුන්  උනන්දු  කයරකභ  නනුබ, ශ්රී රාංකා නර කනේ 
විශිාබ නක්න්ද්රාථානඹක් ඹයිද දුසුන් විශිාබ  බුධතධිභතුන් ඹයිද ඒත්තු  ැන්රකභබ අනුඵර 

නදනු රනේ. ඉාංග්රීදු භාධයනඹන් විබා රබ ඉදිරිඳත් න නඵොනව  දුසුන්බ ප්රලාන ඳැවැදිලි 
නත්රුම්  ත නනොවැක.  කැ ස දුසුන්බ යක්ත නර ඉාංග්රීදුනඹන් ය බඳතුරු ැඳයීභබද 

නනොවැක ඵ නනොකභනාඹ. නකනරක නව  ඔවුන් භත් කරීභ දුදුන . නම් නවේතුනන් 

ජ’පුය දුසුන්නේ ඳභ ක් නනො ාරාගදඹරුන්නේද ලාාත්රීඹ භ්ටබභ ය රිනවමින් ඳය . නභඹ 

යබබ නඵනවවින් වා සකයඹ.  අධයාඳනඹ ය බඳඵ ප්රානඹ ගික බුධතධිඹ ව ලාාත්රීඹ භ්ටබභ 

ප්රකි ස තත්ත්ඹබ ඳත්කරීභ වා  ඵාහිය භැදිවත් රකභක් අතයලය ාතාය ඹක්  උදාරක 

ි ස නඹක.  

                         3.1.6 යවාරික විදයා  ඨයේඹබ තඵා කදුදු  නනත් ඨයේඹකබ   ිතුළුරකභබ සුදුසුකම් 

නනොභැ ස දුසුන් ක්රීලා විදයා මුානන් යවාරික විදයා ඨයේඹබ ිතුශත් 

කරීභ. 

             රාංකාන  ජා සක විලාවිදයාරඹකබ ිතුශත් රකභ භවත් අභිනඹ  ඹක් ඵ නනොයවක. 
නකොශම ව තදාන්න ප්රනධතලර ි ස විදයා ඨයේඹකබ ිතුශත් රකභ නඵනවවින් අසීරුඹ. 
උා නඳශ විබා ඹ විදයා අාංලනඹන් නවොඳින් භත් යවි යම් රැබීභබ නනොවැක 
රතන තරු  තරුණිනඹ  රැක් දුටි ස. දිාත්රික් ඳදනභ නවේතුනන්, නකොශම අටින් 
ැනවන ප්රභා ඹක් නම් තත්ත්ඹබ ඳත් දුටි ස. නකනේතුදු, ක්රීලා නකෞලරයඹ ි ස තරු  
තරුණිඹන් ාකගද ඹ කය ැනීභ වා යවාරික විදයා ඨයේාධිඳ සයඹා ය කහිඳඹකබ 
නඳය, ක්රීලා උඳාධි ඳාේභාරාක් ියඹීඹ. ඕනෑභ විඹ ධායාකන් අභ ලනඹන් ාභානය 
ාභාගදථ  තුනක් ි ස නකනනුතබ මීබ ඉල්ලුම් කශ වැකඹ. යවාරික විදයා ඨයේඹ යක් 
ඳාා, ඵය මු විලාවිදයාරඹ භත කක්, කකභ  න රාන දී  ඒ ඒ විලාවිදයාරරබ 
ඉල්ලුම් කශ දුසුන් වා ඵහුය  ප්රලාන ඳත්රඹක් භගින් ඳරීක් ඹක් ඳත්නු රැනේ. 

නභභ ප්රලාන ඳත්රඹබ රුතණු 40% ක්ද,  තභා තු ක්රීලා ව සක රබ රුතණු 30% ක්ද, 
ලාරීරික නඹ  යතා ඳරීක් ඹකබ රුතණු 30% ක් නර රකා යවි නදනකන්භ දුසුන් 

100 ඵැගින් න රැයිාතු නදකක් ප්ර සඳාදන නකොමිභබ ඹනු රැනේ. කභ 200 න් යවි 
නදකබ 50 ඵැගින් කරකභ වා 100 ක් නත්රීභ ප්ර සඳාදන නකොමිනම් කබයුත්තයි. නානාප්රකාය 
විඹ ධායා ලින් උානඳශ විබා ඹබ මුහු  දුන් නභොවුන්නේ z-රුතණු  අනු ුතරතා 
රැයිාතු ත කරීභ කදුදු විදයාත්භක ඳදනභකන් නතොයඹ. නකනරක නව  නම්  අනු විවිධ 
විඹ ධායාලින් උා නඳශබ නඳනී දුබ, කදුදු යවිඹකබ ඹාභබ අභත් වූ දුසුන් ඳනවක් 
ඳභ  යවාරික විදයා උඳාධිඹ රැබීභ වා යක් ඳාා ඨයේඹබ ිතුළු න ස. අඩුභ 
ලනඹන් නභොවුන්බ, යවාරික විදයා උඳාධිඹ නනුබ, ක්රීලා විදයා උඳාධිඹක් 
ය රිනභන්නැයි නකොනතුතත් ඉල්ා දුටිඹද, කඹ බීරි අලිඹාබ රක ා  ෑභක් ැ සඹ. ඔවුන්නේ 
විනලේ ාබාඹ අනු භ ඔවුන්බ විනලේ ැරකලිද රැනේ. නන්ාදුකා ාය ප්රභා ඹ ඉතා 
සීමිත ඵැවින්, ඉතා ඈත දුාකය ප්රනධතල ලින් යවිඹබ ිතුළුන දුසුන්බ ඳභ ක් හිමි 
නන්ාදුකා ාය, ක්රීලා විදයා ඳාේභාරා වා ිතුළු න දුඹල්රන්බ   සතැ සන් භ හිමින . 
නනත් විඹන්රදී නභන් ාරාගදඹරුන් නනො, ඔවුන්නේ විබා  ඳරීක්කරු, අලය 



 
 

සුදුසුකම් යහිත ක්රීලා උඳනධතලකරුඹ. නභභ දුසුන් ාභානය යවාරික විදයා දුසුනබ 

වාත්ඳදුන් භ නනාඹ.   
                යවිඹ තුශ ව අන්තගද විලාවිදයාර භ්ටබනම් ක්රීලා, විලාවිදයාර විවිතනේ අාං ඹක. 

කභගින් අධයඹන කබයුතුර නඹනදන දුසුනබ ලාරීරික යාඹාභ, ක්ඩලාඹභක කබයුතු 

කරීනම්  සපු තා, නඳෞරු ගදධනඹ ව නඳොතඳ සන් ඵැවැය අගදථත් කබයුත්තක් කරීනම් 

අාථා උදාන . ජ'පුය ක්රීලා විදයා දුසුන් නම් නවිබ අන්තගද විලාවිදයාරයීඹ ක්රීලා 

තයතරදී දුඹල්රන් අභිබමින් දුටිනු ඳභ ක් නනො, අන්තගදජා සක ක්රීලා තයතරබ 

සුදුසුකම් ද රඵ ස.  

                කනමුත්, ඒ නවිබත්, ඵය මු විලාවිදයාරනේ  සබුණු ක්රීලා උඳාධි ඳාේභාරා යන්ට 
අලයතා පුයා ැනීභබ උභනාබත් ලා ප්රභා ත්  සබිඹදී, ජ'පුය තත් ඳාේභාරාක් 

ායම්බ කරීනම් ඹටි අයමු  යවාරික විදයා ඨයේ ශිය ාං භඹ (SSU) විනාල කරීභ ඵ නම් 
නවිබ නඵොනව  නදනනුතබ  නත්රී වභායඹ.  

               නම් නවිබ SSU  ය හිටුා ය 15 ක් න අතය, නම් කාරඹ පුයාභ ඨයේ දුසුන්නේ 
අ සඵහුතය ඡන්දනඹන් යක් ඳාා අත්ඩල ඨයේ බා ය හිටුරකභබ ඔවුනබ වැකරක  සනේ. 
නක දඹ ය ටුදැකීනම් අයමු  නඳයදැරි නකොබන න, ාභකාමී ඳැැත්භ තවවුරු 
කය ැනීනම් අයමුණින්  අයමන රද යවාරික විදයා ඨයේ ශිය ාං භනේ අයමුණු, අන්තගද 
විලාවිදයාර ශිය ඵර භ්ඩලරනේ නධතලඳාරන  අයමුණු  භත   නව    නනත්   ඨයේර  
ශිය බාක අයමුණු  භත  ැරනඳන්නන්  නැත.  ක්රීලා  විදයා ඳාේභාර නවේතුනන් 
ඳැනනැගී ි ස ප්රධාන  ැබලු තුනක.  
 විදයා ව  ණිත විඹ ධායාලින්  උා නඳශ විබා ඹ  සභා. නවො ප්ර සපර රඵා 

 සබිඹදීත් යවි යම් නනොරැබුණු දුසුන් විලාර ාංතයාක් දුටිඹදී, කදුභ විඹ 

ධායාකන් යවි ප්රන ලඹ රඵා න්නබ නනොවැකවූ  50 නදනනුතබ ාන්න දුසුන් 

ාංතයාක්  යක් ඳාා යවාරික විදයා ඨයේඹබ ිතුළු රකභ.  

 විලාවිවිදයාරනඹහි ක්රීලා ක්නේත්රඹ තුශ අධයඹන නැඹුරුක් ි ස දුසුන්බ හිමි තැන, 

විනලේ පුහුණු රත් ක්රීලා උඳාධි අනප්තවක්කයින්  සා, අහිමි රක ඹාභ නවේතුනන්, ඒ 

නනුනන් දයන ානඹ ජනනඹන් පරක් නැ ස රකභ.  

 ලාත් ැද ත් න්නන් ක්රීලා උඳාධි අනප්තවක්කඹන් භගින්  විදයා ඨයේ දුසුන්බ ව ශිය 

ාං භනේ ඳැැත්භබ ි ස තගදජනඹයි. මුළු විලාවිදයාර ඳධතධ සඹ තුශ භ නක ද 

විනය ධී දුසුන්නේ ඵරඹ ඳ සන්නන් විදයා ඨයේ ශිය ාං භඹ තුශ ඳභණි. ඉතා ාභකාමී  

ඳැතුණු යවාරික විදයා ඨයේ ඳරියඹ, ක්රීලා උඳාධි ඳාේභාරා ියඹීනභන් ඳසු  

නකනරසී ිත්නත් ඔවුන් අයමන ප්රර්ඩල ක්රිඹා නවේතුන ස.  2001 දී විදයා  ඨයේ ශිය 

ාං භඹ ායම්බකරීනභන් ඳසු, ඳරියනේ ඳැතුණු ාභකාමීඵ නක දුසුන් 

ඳැමිමනභන් අනතුරු, ඳසුගිඹ ය කහිඳඹ තුශභ කල කයන රධතනධත ක්රීලා දුසුන් විදු ස. 

විබා ඹ අන් නකොබ, දුසුන් ලාරානන් කනවිබ  නභයද කන් ඳවයදීම් දිඹත් විඹ.  

3.2  සගදනධතශිත විඳුම්:  

             3.2.1 ද ඹ ව කක් පුධත රනඹුතනේ  ඕනෑ-කඳාකම් අනු දුඹලු කබයුතු දුදුරකභ ැශැක්රකභ 

වා ඨයේාධිඳ ස ව අධයඹනාාංල ප්රධා ස ැ ස තනතුරු අවුරුදු 3ක කක් නේා කාරඹකබ දැඩි 

සීභා කරීභ ඉතාභත්  ැද ත්ඹ. ඨයේාධිඳ සයනඹුතබ කකභ ඨයේඹකබ නදයක් ඳත්විඹ නනොවැක 

විඹ යුතුඹ (ිමුණුම් [1.10.1]). 

                                                                                                                                                                                 



 
 

            3.2.2 ාරාගදඹරුන්නේ නභන්භ ඳරිඳාරකඹන්නේද ඳත්රකම් ව උාරකම්රදී ඨයේනේ අධයාඳන 

භ්ටබභ නැාංරකනම් රා දාඹකත්ඹ, නක දඹ ය ටුදැකීභ ිතුළු ශිය සුඵාධන කබයුතු වා 

කැඳරකභ ව කහි ාගදථකත්ඹ  ැරකල්රබ  ැනීභ ඉතා  ැද ත්ඹ. 

             3.2.3 කාගදඹ භ්ඩලරර ාං  නඹක් ඳත්ා අ සරික්තඹක් ිනතොත්,  සලාචිත රභන දඹකබ 

අනු න්දි හිත වි්රාභ  ැන්විඹ යුතුඹ. පුයප්තවඳාඩු ය යරකභබ දැන්රකම් ප්රදුධතධ කරීභ පුධත ර 

අභිභතඹ අනු නනො,  සඹමිත කාර ඳයාඹක් ිතුශත කශ යුතුඹ. පුයප්තවඳාඩු   න ය ය ඹ 

කරීනම්දී විනලේ ැරකලි නනොදක්ා ෑභ ක්නේත්රඹකබ භ කකනේ ැරකඹ යුතුඹ. ශිය 

ාංතයා ව උ න්න ඳාේභාරා භත ඳදනම් වූ  සලාචිත සුත්රඹකබ අනු අධයඹනාාංලඹකබ 

හිමි ඳදවි ප්රභා ඹ  සගද ඹ කශ යුතුඹ. විලාවිදයාරඹ යක් ඳාා දුඹ ඳදවි ාංතයා, ඒ 

ය බඳඵ රකා ඵැලීභ වා ඵරතර හිත නකොමිභකබ දැන්විඹ යුතුඹ. 

             3.2.4 පුධත ලික ාදුඹ රකා කබයුතු කරීභ ව නධතලඳාරන ඵරඳෑම් ලින් ායක්ා කය 

 ැනීභ වා, අධයඹනාාංල ප්රධා ස තනතුයබ ඳත්කරීභ  සලාචිතභ නජයාේත්ඹ ව අය ත 
 කීම් දැරීනම්  ාගදතා  භත ඳදනම්  උඳුතරඳ සයඹා විදුන් කශ යුතුඹ. ඹම් කදුුත ඊබ 

ප්රථභ  කයුතු තනතුයකන් ාධාය  නවේතුකන් නතොය ඉල්රා අාරක ිනතොත් නවනතභ 

අධයඹනාාංල ප්රධා ස ැ ස  කයුතු තනතුයකබ ඳත් නනොකශ යුතුඹ. 

            3.2.5  විනලේ උඳාධි වා දුසුන් නත්රීභබ,  සබිඹ යුතු  සලාචිත අභ GPA භ්ටබභක් ය ය ඹ 
කශ යුතුඹ. කභ භ්ටබභබ ශතාරක දුටින ඕනෑභ දුසුනුත ඉල්ලුම් කය ිනතොත් නත යා ත යුතුඹ.  

            3.2.6  නකදඹ ව බිඹැධතදීම් තුයන් කරීභබ  තයුතු ක්රිඹාභාගද  ය බඳඵ ලිත ත උඳනදා 

දුසුන්බත් ාරාගදඹරුන්බත් රඵාදිඹ යුතුඹ. විලාවිදයාර, නම් අඳරාය ැශැක්රකනම් 
ාගදථකත්ඹ ය බඳඵ ාගදතාක් යක් ඳාා අන්තගදජාරනේ ප්රදුධතධ කශ යුතුඹ. 

         3.2.7 ජ'පුය යවාරික විදයා ඨයේඹබ විනලේත ත වූ ප්රලාන ය බඳඵ විලාවිදයාරඹබ ඳරිඵාහිය 

විභගදලනඹක් කශ යුතුඹ. ාභානය උඳාධි අන් ය දුසුන්නේ ඉාංග්රීදු බාා  සපු ත්ඹ 

ි යීභබ රක් කරීභ නභභ විභගදලනනේ අාං ඹක් විඹ යුතුඹ. භවුඵ ව ාංාකි සඹ අනප්තව 

අභිභානඹ විඹ යුතු නමුත් නධතලඳාරන නවේතු භත ඉාංග්රීදු බාා නනොරකා වැරීභ දුසුන්නේත් 

අධයාඳන ක්රිඹාලිනේත් මුළු භවත් යන්ටත් ඉදිරි භනබ ඵාධාක. තද, ඳසුගිඹ ය 6 තුශ 

ඨයේනේ කක් කක් අධයඹනාාංලනේ නතොය ැනීනම් ක්රිඹාලිඹ ව ඵා ැනීම් ය බඳඵ ාාධීන, 

යවිනඹන් ඵාහියවූ භානර රනඹක් කශ යුතුඹ. අරමිකතා දුදු ිනතොත්, ඒා  සැයදි කශ 

වැක දැයි නොඹා ඵැලිඹ යුතු අතය, ඊබ නාඹකත්ඹ දුන් අඹලුන්බ ඳරිඳාරන තනතුරු ර 

තදුයබත් රැඳී දුටීභබ ඉල නනොදිඹ යුතුඹ.  

        3.2.8  යවාරික විදයා ඨයේනේ ක්රීලා උඳාධි ඳාේභාරා තදුයබත් ඳත්ා  ැනීභ අලය භ 

නම් ඒ වා  දුසුන් නත්රීභ වජරකඹ විදයා ව නබෞ සක විදයා  විඹ ධායා ඹබනත් උා 

නඳශබ මුහු  දුන් දුසුන් අතරින් ඳභ ක් , ත සකය ප්ර සඳාදන නකොමිභ භගින්  ඳභ ක් භ 

කශ යුතුඹ. විශිාබ ක්රීලා නකෞලරයඹක් ි ස කහිඳ නදනනුතබ, ඔවුන්නේ අනනක් අධයාඳන 

සුදුසුකම් ප්රන ලනභන් රකා ඵරා ිතුශත් කරීභ වා, ඉලප්රාතා  කහිඳඹක් නන් කශ 

වැකඹ. අාන ලනඹන්, අනනුතත් දුඹලු දුසුන්බ නභන් භ ක්රීලා විදයාද කභ දුසුන් වදායන 

විඹන් තුනනන් කකක් විඹ යුතුඹ. ත්භන් ක්රීලා උඳාධි අනප්තවක්කඹන්නේ  ප්රර්ඩලත්ඹ  ව 

හිාංාකාරී ක්රිඹා ය බඳඵ විභගදලනඹක් කශ යුතුඹ.   

      

    4. මනර ඳායික කශභනාකාරිත් ව අධීක්  නද  ව 
නධතලඳාරනීකය ඹ 

  



 
 

         4.1 ලාත් ිත්ය භඹවූ, ක්රිඹාබ නැගිඹ වැක ාකි සඹක් භඟින් විලාවිදයාර ප්ර සඳාදන 

නකොමිනභහි යුවාත්භක නනාකම් දුදුවිඹ යුතුඹ. කඹබ, ඳ සන නී ස රී ස ව ඵා 

 ැනීනම්  සගද ාඹක නැත නැතත්  නනා කයමින්  සයන්තයනඹන් රරනල්ත  සුතත් කරීභ 

ය බඳඵ අඳකීගද සභත් ඉ සවාඹක් ිත. විලාවිදයාර අධීක් ඹ කරීභ, අලය නභන්භ 

ාදයනඹන් ය බඳ ත යුත්තක් වුද, ප්ර සඳාදන නකොමිනම් කබයුතු භවයවිබ සීභා ඉක්භා 

ඹන අතය අනුචිතද න . කඹ, යවි ඳධතධ සඹ තුශ ඳ සන ඵැරෑරුම්  ැබලු නනොරකා  

අනලේ කරුණු රබ ැඩි අධානඹ නඹොමු කයයි. ප්ර සඳාදන නකොමිනභහි  

නනො ැරනඳන/අකාගදඹක්ෂභ කබයුතු ය බඳඵ ැබහීභක් රඵා  ැනීභබ ිමුණුම් [1.6], [1.8], 

[1.10.1]  ව [1.10.2] ඵැලීභ ප්රභා ත්ඹ. 

          මීබ අභතය නඵොනව  කරක දුබ අඳ යවිර ඉවශ භ භ්ටබනම් ඳරිඳාරනඹ ඳා 

නධතලඳාරන ඵරඳෑම් රබ ඹබත් ඳය .  විලාවිදයාර නධතලඳාරන ඵරඳෑම් රබ ඹබත් විඹ 

යුතුඹ ඹන ාකල්ඳඹ නජයාේ කශභනාකාරිත්ඹ ව අධයඹන කාගදඹ භ්ඩලරඹ වයවා ශිය 

ප්රජා දක්ාද ඳැමි  ිත. කනේ භ දැනබ ඳ සන ශිය නධතලඳාරනඹ, යන්ට ඵහුතය 

පුයැදුඹන්නේ නධතලඳාරන දගදලනඹබ ඉඳුයා නනාඹ.අන්තාදී නධතලඳාර සක භතාද දයන 

ශිය නකොබා විදුන් ඊ සඹා යවි උඳාංාකි සඹ ඳත්ාන න ඹනු රඵන්නන් දුඹ අදවා 

නකඹන් භත ඵරවත්කායනඹන් ඳැබරකභ වාඹ. ඳරිඳාරනනේ ව භවය 

ාරාගදඹරුන්නේත් වනඹ  ඹ ි ස, නධතලඳාරනඹබ නැඹුරුවූ දුසුන් විදුන්, විනලේනඹන් 

භ නක ද භනේදී කයනු රඵන නභභ ක්රිඹාලිඹ, විලාවිදයාර ඳධතධ සනඹන් නක දඹ 

තුයන් කරීභබ ි ස ප්රධානත භ ඵාධකඹයි. නධතලඳාරනීකය ඹ ව නධතලඳාරනීඹ ද  

යවි ාංාකි සනේ අාං ඹන් ඵබ ඳත්රක නඵොනව  කල්ඹ. කනමුත් යවි රබ ඳභ ක් 

නනො පුළුල් ලනඹන් මුළු භවත් ශ්රී රාාංකක භාජනේ භ ඉදිරි  භනබ ඵාධා ඳමුණුන නම් 

තත්ත්ඹ කදුනේත් ය බඳ ත නනොවැක අතය කඹ මුලිනුපුබා දැමිඹ යුතුඹ.  

4.2  සගදනධතශිත විඳුම්:  

               4.2.1 ඨයේාධිඳ සරුන් වා නභන් භ, ප්ර සඳාදන නකොමිනම් ව අනනක් දුඹලුභ උා 

අධයාඳන ාඹතන ර ඳරිඳාරන  සරධාරින් වාද කක් ාථානඹක, කක්  සරඹක නේඹ 

කශ වැක උඳරිභ කාර සීභාක් ඳැනවිඹ යුතුඹ. ප්ර සඳාදන නකොමිනම් ව උා අධයාඳන 

ාඹතන ර නේනේ  සයුතු ඳරිඳාරන  සරධාරින්ද ාථාන භාරුරකම් රබ ඹබත් කශ යුතුඹ. 

                                                                                                                                                            4.2.2. 

විලාවිදයාර ඳධතධ සනඹහි ාාධීනත්ඹ ව විශිාබත්ඹ ප්ර සාථාඳනඹ නකොබ, පුධත ලික 

ඕනෑ-කඳාකම් පුයා  ැනීනම් අයමුණින් දුදු කයනු රඵන අරමිකතා, ද ,  කීම් ඳැවැය 

වැරීම් ව නනොැරකලිභත්කම් ලින් මුදා ැනීනම් රභන ද ය බඳඵ යජඹ භැදිවත්රක 

නොඹා ඵැලිඹ යුතුඹ.  

                                                                                                                                                              
4.2.3. කක් විකල්ඳඹක් නම්, නභභ විලානල් නේදී විාතය වුණු, ශිය ප්රජා, ාරාගදඹ 

භ්ඩලරඹ, අනධයඹන කාගදඹ භ්ඩලරඹ, ඳරිඳාරනඹ ව මනර ඳායික කශභනාකාරිත්ඹ 

ඹන ෑභ භ්ටබභක් ය බඳඵ භ රභානුකූර ඳරීක්  නභනවඹා  සදු ප්ර සාංාකය  දුදුකරීභ 

වා නීතයනුකූර ඵරතර හිත භ්ඩලරඹක් ඳත් කරීභබ ය ඹය  ැනීභඹ. අයමු  විඹ 

යුත්නත්, දු නඹන්, නනොභනා කශභනාකාරිත්නඹන් ව නධතලඳාරනීකය නඹන් නතොය, 

දුසුන්බ ුතරතා භත ඉදිරිඹබ ඹා වැක, ලාාත්රීඹ නැඹුරුක් ි ස යවි ාංාකි සඹක් 

ප්ර සාථාඳනඹ නකොබ කභගින් අනප්තව තරු  ඳයම්ඳයාන  අනප්තවක්ාන් භල් පර  න්ා 

ාගදථිකනේත්, ජනවිවිතනේත්  සඹභාකාය ප්ර  සඹක් ි සකයලීභඹ.   



 
 

ාතු සඹ:   ාමිම විනජ්නේකය භවතාබ ඉතා නකටි කාරඹක් තුශ න දුඳත් කඹා 

අඩුඳාඩු ැකසීභ නනුනන් විදඹාං භ කිතඥතා ඳශ කයමි.  

         ය ටු අාංක  

ිමුණුම් අාංක [1.1] 

"පුධත ලික විලාවිදයාර" භැනඹන් 2012 යචිත අන්තගදජාරනේ ප්රකාශිත ලිය ඹ  

http://studentlanka.com/si/2011/10/09/do-we-need-private-universities-in-

sri- lanka/  

ANNEX [1.1] 

An article entitled "Private Universities" written in early 2012 

http://staffweb.sjp.ac.lk/?q=sunethra/blog/2012/05/private-universities  

   

ිමුණුම් අාංක [1.2] – Annex [1.2] 

Tables giving variation of student- intake from 1990-2015 and the             

government expenditure for each higher educational institute for 2014/15.  

New Admissions 

 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

General 

Education 

387314 

 
342386 

331643 

 
318089 

331992 

 
336164 

339143 

 
342450 

332827 

 

323,337 

 

Univ 

Education 

7152 

 

9245 

 

11805 

 

14520 

 

21547 22016 

 

28908*  

 

24198 

 

25200 

 

25,676  

 

 

Graduate Output 

 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

First 

degrees 

4476 4206 9374 12545 21248 22404 11711 21216 28231 29545 

Postgrad 

Degrees 

307 1048 2169 4589 6330 5231 7887 8636 8142 7513 

 

  

http://studentlanka.com/si/2011/10/09/do-we-need-private-


 
 

Government Grant 2014 (Rs. Million) 

 
Students On Roll 

(2014)  
Strength of Employees 

(2014)  
Capital  Recurrent  

UGC 18273  203  535  1045  

CBO 13789  1640  600  2100  

PDN 12594  3117  800  3400  

SJP 11420  1616  725  2000  

KLN 8674  1425  700  1900  

MRT 7486  1045  495  1400  

UJA 7495  1246  600  1415  

RUH 27460  1521  525  1650  

OUSL 4036  1092  80  1000  

EUSL 3248  616  680  860  

SEUSL 4956  479  260  642  

RUSL 3549  676  460  915  

SUSL 3261  673  385  770  

WUSL 1877  587  260  750  

UWU 2321  197  260  450  

VPA 18273  394  260  600  

 

Government Grant 2015 (Rs. Million) 

 
Students On 
Roll (2015)  

Strength of 
Employees 

(2014)  
Capital  Recurrent  

UGC        213        64.00  350.00  

CBO             15,278              (?) 17,172  (?)7,696.00  (?)22,926.00  

PDN             11,645                1,640        615.00  2,238.00  

SJP             13,395                3,340       900.00  4,081.00  

KLN             11,691                1,627        875.00  2,360.00  

MRT              9,252                1,613       700.00  2,264.00  

UJA              7,195                1,157       640.00  1,579.00  

RUH              7,918                1,305        721.00  1,722.00  

OUSL             29,780                1,500        535.00  2,152.00  

EUSL              4,435                1,107          80.00  1,040.00  

SEUSL              3,974                   672        740.00  967.00  

RUSL              5,462                   595        345.00  780.00  

SUSL              3,625                   723        500.00  959.00  

WUSL              3,429                   643        175.00  891.00  

UWU              1,954                   603        350.00  827.00  

VPA              2,261                   219       260.00  360.00  

  



 
 

ිමුණුම් අාංක [1.3]  - Annex [1.3] 

"Ways of Eradicating Ragging" an article written in 1998 following the sad death due 
to ragging of Peradeniya undergraduate Wardaraja Perumal, which was used by the 
then Minister of Higher Education in the parliament to pass the existing laws against 
ragging. Plus a few more newspaper cuttings of the same incident.     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

Annex [1.5] - ිමුණුම් අාංක [1.5]  

Article written in 1996 stating obligations of a university teacher reminding teachers 
such as "Disapamok Aachareen - දිාඳානභොක් ාරාරීන්" of yesteryear in 
the eastern culture   

 

   



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

ිමුණුම් අාංක [1.6]  -- Annex [1.6] 

Summary: 

This annex describes the case of a talented young academic who was selected by 
the properly constituted selection committee consisting of the VC, Dean/FAS, 
Senior Prof/Math, HoD/Math and two Council nominees formally on two separate 
occasions, but was arbitrarily blocked from appointment.  Attachments show how 
the Department of Mathematics unanimously agreed that he is most suitable for 
the appointment. Yet, the UGC refused to approve the appointment against the 
entire department's aspirations, giving different reasons in writing to each appeal.   
This case illustrates both abuse of power within a faculty, and collusion between a 
faculty dean and personal contacts at the UGC to maneuver the system.    

Dean going out of the way to stop recruiting a person three times acting 
against department's unanimous request in writing 

  
This is a case where the dean disregarded an entire department's aspirations to 
prevent the appointment of an individual he appears to have personally disliked, 
against the unanimous support of the department seeking to make the 
appointment.   
One of our brilliant permanent instructors who secured a B. Sc, (General) degree 
with First Class honors topping the batch subsequently finished a Masters Degree 
with research thesis from the School of Computing, University of Colombo. He in 
fact was selected to follow the Mathematics Special Degree but the then HoD, Math 
discouraged him. Because such instructors could have been absorbed in 
to the academic cadre, we selected him after holding the interview in 2011. After 
interviewing him, the then VC informed him about the selection and blessed him as 
well.   
He was invited to the Dept. meeting and we made him the secretary. Council 
approved his appointment and his appointment letter was ready 
by the time the UGC issued a circular prohibiting such appointments.  
 (At the time we didn't know the connections the Dean had with the management 
committee of the UGC.)  
Everybody at the Dept. was disheartened and the dept. decided to take him under 
category 3 of the Circular No. 621 as he was instrumental in the academic activities 
of the Dept at the time. So the dept. advertised and held presentations for all 
applicants except those who had Lower second class or below. He was the best 
presenter and one probationary lecturer even told me that he should have been 
taken to the dept. before them. ("අය බ කලින්  න්න  සබුණු නකනනක් නන්ද මිා?")  He 
was then selected again in February 2013 after interviewing but then his 
appointment was to be approved by the UGC as he fell under category 3. 
However, the Dean instructed the D/R who was on extension to write to the UGC 
with all details as if he was recruited under category 4. Dean even said that he was 
category 4 at the Senate meeting. I cannot go on typing the whole story but please 
see the attachments to learn how the entire Dept of Mathematics unanimously 



 
 

requested to appoint him by signing a letter to the UGC and UGC refusing to do so 
three times changing each time their reason for not approving!  
At last after more than a year of tug - of- war, in April 2014, the UGC said that we 
have to interview ALL applicants including lower second classes abandoning all their 
previous excuses.  
  
Head of the Department Mathematics & I caught the dean red-handed discussing 
against the appointment in the former UGC chairman's office together with dean's 
wife and the Mgt committee secretary of UGC, at the time he was supposed be with 
us promoting the appointment at the Vice Chairman's office.   
We advertised again; held presentations at the Dept in front of the academic staff. 
There were 31 applicants including a very capable PhD holder from Uni of Indiana, 
Bloomingdale. Yet, all the math academics gave highest marks for the person in this 
story not favoring but in fact that he was the best presenter. This time, after his 
presentation, another senior lecturer told me " සඹභ  Maths නන්ද මිා?" Interview 
was held on the 15th of October 2014. The dean was fully against recruiting him 
from the beginning. He had even brought a letter from the coordinator of the School 
of computing to try to disqualify his masters degree under the qualification 
framework. He had forgotten that the same interview board selected him twice 
before. However, knowing the entire story VC, very rightly took the department's 
side. After deciding to recruit him and the PhD holder to the Dept., VC left excusing 
that he has to go to an embassy and asking the dean to finalize the matter. Instead 
of putting the decision in black and white, the dean got together with his close 
friend council member (Who was given a plaque of appreciation by the dean and 
taken photos in front of the interview board before starting the interview though it 
was very late) and reversed the decision of the interview board. In the process of 
argument, he admitted in front of others including the HoD/Mathematics that he 
was the one who blocked  the  approval of the candidate's appointment previously 
at the UGC level! 
  
However, due to this unreasonable objection, the VC, who was at the tail end of his 
tenure, cancelled the entire interview w/o any consideration for the department 
or the wasting of public funds.  The Dept. lost not only this person who was 
approved by the entire dept including the two recently retired academics (Pl. 
see the scan signed by all academics in the department) but also the other PhD 
holder. He was subsequently recruited by the Dept. of Mathematics, Colombo.  
I also have information of irregular recruitment/promotions done by the same 
dean in other departments.   

Time line of the process of trying to recruit 

 Mr. J A G S N Jayasinghe for the Second time 

Advertisement:                                           30 – 07 - 2012   &    24 – 12 – 2012 

Interview:                                                     12 – 03 – 2013    

Council approval:                                       14 – 03 – 2013  



 
 

Request for U G C approval:                     18 – 04 -2013 

U G C letter of rejection:                          16 – 08 – 2013     (after 4 months)                                                                

Reasons: (1) Selection over & above category 1 candidates 

                 (2) M. Sc in IT is not relevant 

Appeal by the entire the Math dept:      10 – 09 – 2013   

U G C  rejecting again:                               18 - 02 -2014  (after 5 month & a week) 

 with an additional WRONG reason that the candidate is category IV          

Appeal by the VC/USJ:                               26 – 02 -2014   

(Stating he is in fact category III) 

U G C informing about circular No. 935:    14 -03 -2014  

                                              (Exactly one year from the date of council approval) 

Appeal by VC/USJ :                                   18 - 03 -2014           



 
 

  



 
 

 



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

  



 
 

 

   

   



 
 

  

  

  



 
 

  

   



 
 

   



 
 

   



 
 

 



 
 

 



 
 

  

  

  



 
 

  

   



 
 

  

  

  



 
 

  

  

  



 
 

  

  

  



 
 

  

  

  

  



 
 

Annex [1.7] - ිමුණුම් අාංක [1.7]  

This shows the disparity of human resource allocation among Departments. A faculty 
is allocated cadre positions mainly according to the student-number it possesses. 
However, the Faculty of Applied Sciences has had Deans from just one department, 
Chemistry for almost 20 years now. As shown in this annex, even though the student 
ratio among Chemistry and Math is 116:100, the academic cadre ratio between the 
same departments by March 2016 was 177:100 and the situation was even worse as 
Mathematics was not allowed to advertize during 2016 even its vacant positions.   
                        

 

න ඨයේාධිඳ සබ 

අය  ාධාය නඹන් උඳඹා ත් නදඹ යබබත්, දැඹබත්. අඳබත් ප්රනඹ ජනත් 

නඹොදා න්නබ කැභැත්නත  නමු. අඳබ හිමි ාධාය  නකොබ මි 

අාධාය නඹන් භාන නව  නනත් ද්රයභඹ ම්ඳත් රඵා  ැනීභ නවශා දකමු.  

ඨයේනේ දැනබ ඳ සන ම්ඳත් නඵදීනම් විභතා ය ලිඵ  සදසුනක්   

2009 අන  ාතු  සුතත්කශ ඨයේ වියණිකාබ අනු (According to the Faculty 

prospectus in 2009): 

                                                                                              No. Academics  

යාඹන විධත ඹා අධයනාංලඹබ (Dept. of Chemistry) ාරාගදඹරු           13 

 ණිත විදයා අධයනාංලඹබ (Dept. of Mathematics)ාරාගදඹරු           9  

2016 ජනාරි  සුතත්කශ ඨයේ වියණිකාබ අනු (According to the Faculty 

prospectus in 2016):  

යාඹන විදයා අධයනාංලඹබ(Dept. of Chemistry)  ාරාගදඹරු            19  

ජනරිනඹන් ඳසු  ත්  ාරාගදඹරු                                  3 

උඳකය  භධයාථානඹ                                                                            1 

මුළු යාඹන විදයා ාරාගදඹරු  (Total No. of Chemistry academics) 23                    

 ණිත විදයා අධයනාංලඹබ ාරාගදඹරු                                                     12   

 

වි්රාමික ාරාගදඹ රිඹක්  ණිත විදයා අධයනාංලඹබ ිතුරත් නකොබ ිතත්, 
යාඹන විදයා අධයනාංලනේ ිඹ භ භ වි්රාභ ගිඹ ාරාගදඹ රිඹ ිතුරත් 

නකොබ නැත්නත්, යාඹන විදයා රැයිාතු දි  ැඩි  සා ඹයි දුතමි. 

 ණිත විදයා අධයනාංලඹබ ාරාගදඹරු 12 ලනඹන් භා වන් කනශේ,  න 

ාධු සක කථිකාරාගදඹරිඹද   න්  ැනීනභ ස. (කභ තනතුයබ ඉල්ලුම් ඳත් 

කැරකභ වා වූ  අධයනාංලනේ  ඉල්ලීභබ ඵරත් නර විනය ධඹ දක්වූ   



 
 

 

 

 

 

 

 

ඨයේාධිඳ සයඹා ඳශමු පුත් ඳත් දැන්රකභබ ාධු සක කථිකාරාගදඹ තනතුය 

ිතුරත් නනොනකොබ, කභ දැන්රකභ වා රත් ඉල්ලුම් ඳත්ර අ ැයීභ වා නත්රීම් 

භ්ඩලරඹබ නාතන බා ාභාිකකඹන්  ඳත් කරීභබ සදානම් න විබ, භා 

නාතන බා භ්ටබමින් දැඩි ඳරි්රභඹක් නඹොදා නැත ඉල්ලුම් ඳත්ර කැා නභභ 

න ාධු සක කථිකාරාගදඹ රිඹබ අාථා රා දුන් අන්දභ නභහිදී දුහිඳත් 

කයනු කැභැත්නතමි. ඔහුනේ නේා කාරඹ තුර  ත් කකභ නජ්ාේ 

කථිකාරාගදඹයඹානේ ඳත්රකභ 20 භක් ඳභා රකභ ය බඳඵ Annex [8]  නඳන්ා දී 
ිත.)   

නකනරක  නව   2009 දී  13:9  (=144%) ලනඹන්  සබුණු යාඹන විදයා: ණිත 

ාරාගදඹ ාංතයා නම් න විබ  23:12 (=177%) දක්ා ඉවර ඹානභන් නඳනී 

ඹන්නන් කයක්ද?  

නම් නවිබ ාන්න ලනඹන් නභභ නදඳාගදතනම්න්තු ර ශිය අනුඳාතඹ 

1100:950  (=116%) ක. ඒ අනු, යාඹන විදයා අධයනාංලඹබ  ානප්තවක්, 

 ණිත අාංලඹබ ාරාගදඹ රු 20 නදනනුත, කනම් දැනබ දුටින ාංතා නභන් 

නදගු ඹක් (ාධු සක වකාය කථිකාරාගදඹ නදඳශක්  විනධතල  තන ඵැවින්) හිමි 

විඹයුතු   සනේ.  

නම් භා නවොඳින් දන්නා භාන ම්ඳත් නඵදා වැරීභ ය ලිඵ කක උදාවය ඹක් 

ඳභණි. නභභ සුළු ාරාගදඹ ප්රභා ඹ රඵා  ැනීභ වාද නකොනතක් නකනනහිලි 

කම් රබ මුහු  දීභබ දුදුවූනේදැයි මීබ නඳය භා කවූ ලිය  ලින් ිමුණුම් [6]න් 
අනඵ ධ න්නබ ිත. අනනුතත් ම්ඳත් ය බඳඵද තත්ඹ නම් වා භානඹ.  

ඨයේනේ ශිය ාංතා ැඩි කරීභ වා ඉභවත් දාඹකත්ඹක් දයා ි ස  ණිත 

අාංලඹබ න ොලනැගිලි අල්ඳ භාත්රඹක්  නව  නනොරැබීභ අභතක කයමු. M1 ව M2 

ලාරා නදක කක්නකොබ කක ලාරාක් නර ාදා නදන නභන් ඉල්න්නන් 

නකොඳභ  කාරඹක දුබද? අද දින ඳා NFC3 හී විදුලි ඳාංකා නව  විදුලි බුබුළු 

ක්රිඹාත්භක නනොවූ  ඵැවින් භනේ ශිය ක්ඩලාඹභ කැටි 8-10 නධතලනඹ වා 

8.15 න විබ  M1 ලාරාබ ඒභබ වැක වූනේ, මුළු ඨයේඹ තුරභ ඳශමු තාබ 

 ණිතඹ නදන ය ක්ඩලාඹම් නදකකබ නඵදා නධතලන ඳැැත්රකභබ ායම්බ  

කරීනම් ඹවඳත් ප්ර සපරඹක් ලනඹ ස.  M1 වා පුටු 200 ක් ඉල්රා අවුරුදු 3කබ 

අධික උද  නම් නතුරු දුඹල්ර නඵොරු නඳොනයොන්දු ඵබ ඳත්රක ිත.  

  

 



 
 

නම් අනු අඳ ඨයේඹ තුර භාන ව අනනුතත් ම්ඳත් නඵදා වැරීනම් ඳ සන 

විභතා ය බඳඵත්, කදුඳු හිරිකතඹක් නනොභැ ස වැන්ද අනත්  සබීභ  සා තභ 

නරන් තු අඹබ අත පුයා නඵදා දී, ත තත් ඔවුන්නේ දුත් දිනා  ැනීභබ කඹ 
නඹොදා  ැනීභත් ය බඳඵ  තත් අටුා ටීකා අනලයඹයි දුතමි. 

දැන් අය  ඨයේාධිඳ ස යඹානේ ලක් සඹ ලනඹන් නඵොනව  නදන වඳුන්න ශිය 

ාංතයා ැඩිකය  ැනීභ, ාරාගදඹ තනතුරු ැඩි කය  ැනීභ ව අනනුතත් ම්ඳත් 

ැඩි කය  ැනීභ ය ලිඵ දුත නඹොමු කයමු. නප්තවයානදණිඹ යවිනේ නී ස අාංලඹ 

ඳබන් න න දැනබ අවුරුදු 6ක. දුවු අවුරුදු ඳාේභාරා  සභා, නම් නවිබ 

ක්ඩලාඹම් නදකක් ය බරක ිත. නකොනතක් ඉල්රා දුටිඹද, 2016 නතුරු ඔවුන්බ 

ාරාගදඹරු නදනදනනුතනේ නේනඹන් ඳභ ක් ැහීභකබ ඳත න්නබ දුදුවූ 

අතය අඳ ඨයේාධිඳ සයඹා රාංකාන  සුදුාන් නනොදුටින ක්නේත්රඹක් න ක්රීලා 

විදයා ඳාේභාරා වා (නදඳාගදතනම්න්තුක් නව  නනොභැ ස) ායම්බනේදීභ 

තනතුරු 7 ක්ද, උඳකය  භධයාථානඹ වා  තනතුරු 3 ක්ද  රඵා  ැනීභබ 

භත්රකභ ය ලිඵද ඔඵ දුතන්නන් ුතභක්ද? ඔහු වා ප්රලා ස  ගී  ඹන අඹ නභඹ 
ඔහුනේ දක්තාඹක් නර හුා දකනු නනොඅනුභානඹ.  

භා  කඹ දකන්නන් රභ ව විධි නඹොදා, උා අධයාඳනඹබ නන්නකොබ ි ස සීමිත 

මුදල් ප්රභා ඹ ාධාය  නර නඵදවැරීභ නනුබ  සරධාරීන් යබා  න න   ා 

කෑභක් ලනඹ ස.  ජා සක විලා විදයාර ඳධතධ සඹ  සදවා අධයාඳනනේ  

භලාතකප්රාප්තව සඹ ඵද,  ඨයේනේ ුතභන  අධයනාංලඹකබ නව    යන්ට ුතභන ජා සක 

විලා විදයාරඹකබ නව  රැබිඹ යුතු නදඹ තනනකුත  ා කන්නන් නම් කඹ අඳ 

දියින තුර ුතලරතාන්ත්රීඹ  භාජඹක් න ොල නැගීභ දුහිනඹක් ඵබ ඳත් කරීභක් 

ඵද ඳනු කැභැත්නතමි. 

දරුන්බ කෑභබ  ව සුළු විනන ද රාරිකාක් ඹාභබ ෑනවන ඳභ  ඉඳයිඹ වැක 

ය නඹක්, භාජඹබ ය බඳරඹක් න භත්ද්රය විුත ා ඉතා මිර අධික ාවාය ඳාන වා 

තෑගී නබ   දිනඳතා න න කන්නන් නම් ඔහුනවේ දක්තාඹ ය බඳඵ ුතභක් ක 

වැකද? 

අඳ ඨයේනේ අද දුදු  න ක්රිඹාලිඹ ඉ සවා  තන ඵ ද සමි. කඹ යන් අුතරින් 

ලිඹරකභක්ද, ඉ සවානේ කළු ඳැල්රභක් රකභක්ද ඹන්න ය ය ඹ කරීභ ඔඵබ බායඹ. 

නතරුන් ය ! 

සුනන්ත්රා රකයනක න් 

2016 භාගදතු   

  

  

ිමුණුම් අාංක [1.8] - Annex [1.8]    

                  Summary 

 The first case reported in this Annex describes the use of false grounds to 

delay the approval of a well qualified candidate’s appointment in the Department 

of Mathematics. This also shows how the candidate's personal circumstances used 



 
 

to influence him and as with Annex 6, this case illustrates unethical behavior and 

abuse of power within a faculty. 

 The second case reported in the Annex describes a highly disturbing case in 

which underhand methods were used by the dean to ensure that a favoured 

student who had broken examination rules was given a degree with a class, 

despite the intention of the university to administer a severe punishment. 

Thirdly, the annex briefly relates other cases of inappropriate interference by the 

same dean in departmental appointments.  

Finally, the annex describes the inappropriate, premature issuing of results-

pending certificates by the same dean, to students who had not yet completed all 

the components of their degrees. This case also illustrates the failure of university 

authorities to intervene against corrupt activities. 

Although all the cases in this annex relate to the behaviour of one individual, it is 

likely that similar unacceptable conduct occurs in many of Sri Lanka’s public 

universities.    

1. Appointing the only senior lecturer recruited to the Dept. of Mathematics 

during the entire 7-yr tenure of the present dean took 20 months. 

The present dean purposely delayed this appointment for at least 8 months from 

July 2010 to March 2011. 

This well qualified candidate for a senior lectureship applied for the position around 

July 2009 from the USA. His interview was scheduled for the 8th of January 2010 but 

was cancelled due to the prohibition of new appointments during the transition 

period of the 2010 presidential elections.  

Eventually after further delays the interview was held in July 2010, one year after 

the original application. 

I was instrumental in the decision to recruit this individual as a permanent staff 

member, whereas the dean wanted to make his appointment temporary. The 

interview board agreed with me, and decided to recruit him with effect of August 

1st 2010. The dean was clearly displeased, and rather than professionally accepting 

the decision, raised the objection that the recruitment should be approved by the 

UGC, since the candidate’s first degree was not from a conventional university. I 

even asked at that time whether this was necessary, considering the candidate’s 

postgraduate qualifications. However, the dean affirmed. I never thought at the 

time that this was a falsehood 



 
 

The person had a honors degree from the Open University of Sri Lanka, an MSc in 

Industrial Mathematics (2 yr duration with research component by way of thesis), 

and an Masters and PhD from Oakland University, USA. There was in fact no 

necessity for the UGC approval, as confirmed by the relevant then-effective circular, 

Circular 721. Please see the No (02) section 3. & No. (06) of the then effective 

circular number 721 given below. 

http://www.ugc.ac.lk/attachments/652_Circular721Annex.pdf 

 Ultimately, the probationary Senior Lecturer GII appointment was effective only 

from March 2011 after 20 months of applying. On this occasion unlike the occasion 

related in Annex 6, the dean was only able to delay and not prevent the 

appointment. However, the case illustrates once again the serious lack of 

professionalism in the management of a university faculty.    

 2. Dean making a personal and underhand intervention to save a politically 

favoured student  found guilty of a serious examination offence 

 In this episode, a student who was among the Dean’s favoured cadre was caught at 

an examination with a set of unauthorized notes. He even refused to hand those 

notes to examiners, which is even a more serious offense.  

The highest punishment of sacking the student was recommended by the Senate 

subcommittee that looks into exam malpractices.  

That decision was directed to the Regular Exam Malpractices Committee to 

reconsider whether he should indeed be sacked. 

It was obvious that the student should have been given at least the compulsory 

punishments administered to any student who is caught for even the 

slightest offense. About 3 months later, however, the dean released his results 

without withholding. Seeing the discrepancy, the Senate decided for the second 

time that the student should be given compulsory punishments, which consisted 

of  canceling the answer paper, delaying the degree by one year, not giving a class, 

and not allowing the student to attend the convocation.   

However, in the meanwhile a group of students had been sacked by the Vice 

Chancellor for picketing, but subsequently pardoned by the council due to a request 

from the Minister of Higher Education! The dean then personally went and added 

the cheating student’s number and name to the list of students pardoned for 

picketing. Thus this student with serious examination offense attended the 

convocation and even received a class without any punishment.  

http://www.ugc.ac.lk/attachments/652_Circular721Annex.pdf


 
 

This is only one out of a few cases I know where the dean let his favoured students 

enjoy unfair advantages over others. There could be many more. This is in my 

opinion a gross abuse of power. How can we discourage academic dishonesty when 

such a person is heading the entire Faculty? 

3. Other examples of interference in departmental appointments 

Without going into detail, the dean also intervened going against the Head of 

Department and the Professor of Food Science when they wanted to recruit a 

promising Food Science graduate. The Dean wanted instead to recruit a Statistician 

who was clearly not a suitable candidate but happened to be the son of (a brother 

of) a council member whose vote the Dean was seeking in his bid to be appointed as 

the Vice Chancellor. After recruiting the Statistician to the Food Science department 

against the department’s wishes, the dean then asked the Zoology head 

to recruit the Statistician’s wife into the Zoology department.   

4. Issuing of premature pending results certificates: 

As the attached complaint to the university council illustrates, the dean of the 

Faculty of Applied Sciences at USJ has been issuing pending certificates to the 

students for years. I believe that some failing students favoured by the dean have 

used such pending certificates to find jobs and to register for postgraduate courses 

as well. The case in point here concerns one student finding a job in a leading 

company on the basis of a results pending certificate that was issued to him more 

than 3 months prior to him finishing the compulsory degree requirements. It is 

entirely unacceptable to issue pending results certificates to students in these 

circumstances. Whereas the cause in this particular case may have incompetence 

and lack of professionalism rather than corruption, the inappropriate signing of 

these certificates may in other cases constitute corruption, and should be stringently 

controlled. A final very serious aspect of this case is that despite being notified of 

this unacceptable behaviour, the university authorities did nothing to address it 

except trying to formulate a new pending results form after my repeated requests.  

This illustrates the acquiescence of university authorities to corrupt and 

incompetent behavior within university life, particularly when the culprit is a senior 

member of the institution, and underlines the fact that the public universities are no 

longer capable of reforming themselves. Reform must be imposed upon them from 

outside 

      Department of Mathematics 

          

      March 18, 2016. 

                  

 Vice Chancellor 



 
 

 University of Sri Jayewardenepura 

 Dear Professor, 

Requesting a disciplinary inquiry  

I was surprised to learn one of my project students getting a job months 

before him finishing his final year project which is compulsory to be 

submitted followed by facing a viva with the requirement of a specified 

minimum grade to get the degree. However,  I was urging him to finish the 

project by telephone and email. When he said that he has to work 6 days a 

week and it is very difficult to find time to do the project which demanded a 

lot of time, I asked him why he cannot tell his employer that he has to finish 

the last phase of his degree and get some leave. He told me that he is unable 

to do that as he has used a letter given by the Dean/Applied Science to show 

that he has a degree! 

Further, he told me that students were asked to come on the 29th of 

November, 2015 on the date of the last written paper of the final 

examination to get this letter. When he went there, several other students 

were waiting till the Dean comes. All of them had the form they filled 

themselves.  Dean came and signed and sealed them without looking at any 

records or asking any head's approval and handed them over to each 

student. When I asked him how he found out of the availability of this form, 

he told me his parallel batch mates who passed out last year with a general 

degree have received the same certificate to get the jobs last year! 

When I saw the enclosed form issued by the Dean's office for the above 

purpose I was stunned. It is the same form for the Special degree, General 

degree and Extended degree! It says that the student has completed all the 

requirements to get his degree! It gives the effective date of the degree and 

the date of the convocation as well! 

As I mentioned above our special students do most of the final year project 

work after finishing the written examinations during the subsequent months. 

They have to submit the project report on or before the date of the viva. At 

the Department of Mathematics we held the viva-voce examinations only on 

the 23rd of February 2016 for those students. That is almost 3 months after 

the dean had issued this letter. That particular student came to the viva with 

very difficulty, as his company is very strict about the new recruits' 

attendance and gave the worst presentation of all of my project students in 

my 40 year academic career.  



 
 

I should mention here that issuing this letter for years, w/o looking at 

student's marks or not getting recommendations of head's for each subject is 

similar to issuing false degree certificates. As the above example shows that 

students use it to mislead employers. There could be some general degree 

students with very low GPAs who could never get a degree. Needless to say 

that they will be the first to come in line to get a certification by the dean 

with the effective date and the convocation date of the degree. Some 

students don't attend the lectures as they are already employed.  They 

cannot pass the examinations w/o copying and you are aware of the dean's 

policy towards students with examination malpractices.  Wouldn't this form 

be a product of his never ending sympathy towards such students?  Even at 

the last faculty meeting on the third of March 2016, he was blaming me in 

front of all faculty members for not allowing students who entered the 

university in 2003 or so & scored  36 & 37  overall average marks to get the 

degree in 2011 after so many attempts.  He mentioned the same at the 

examiners' board meeting in front of you last year when I opposed pushing a 

student who secured a GPA of 1.7. 

We work so hard marking and second marking answer scripts to make sure 

no student is treated differently and no student get any unfair disadvantage 

over the others. Do you believe that I stayed up until 3.50 am some days this 

week marking answer scripts sometimes using an oil lamp and a candle due 

to periodic power cuts? You know how seriously we check and double check 

even a draft of a non-degree diploma certificate at the Senate meeting. We 

even go through the trouble of certifying students' signatures when they are 

registering for the semester and for the examinations. If a certificate of 

above mentioned nature have been issued by the dean for so long, what is 

the purpose of all our hard work?   

I earnestly request you to make arrangements to do a impartial inquiry into 

this and take necessary actions immediately. 

Thank you. 

Yours sincerely,  

Sunethra Weerakoon 

Senior Professor of Mathematics  

CC.  1. Members of the council 

       2. Members of the Senate 



 
 

       3. Members of the Faculty of Applied Science   

 

   

  



 
 

   

ිමුණුම් අාංක [1.9] - Annex [1.9]  

Summary  

 This Annex describes politically motivated interference in English learning for new 

students at SJU, particularly in the Faculty of Applied Sciences. Annexes give 

documentary evidence of the establishment of a faculty subcommittee, which made 

very progressive recommendations in respect of English learning for new students. 

However, what subsequently happened was not adoption by the faculty of the 

recommendations, but the virtual abandonment of the English program. 

Consequently, at least 50% of the students in the faculty would now be helpless in a 

faculty where instructions are given only in the English medium.  

  

 

   

  

  

   

  

   

    

 

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

January 2010 – Minutes of FAS 

February 2010 – Minutes of FAS 

March 2010 –inutes of FAS 

April 2010 – Minutes of FAS 



 
 

How the Dean systematically undermined the English program in the Faculty of 

Applied Sciences, USJ  

A critical Faculty meeting was held in March 2016 at which the concern was 

expressed that in order to succeed academically, students would need to master 

English. Since English is the international language of academia this was common 

sense, but to some on the extreme fringes of politics, who preach a thuggish and 

inward-looking political ideology, there is resistance to the obvious need for English 

learning.  

Everybody who attended the Faculty meeting where concerns about the impact of 

poor English in academic standards were expressed heard the dean respond that 

every student would be getting grade A's for his Chemistry paper. Hence he is 

called  "A නදයිඹා" by the students. He concluded on this basis that there is no 

problem of English language among the students. 

At this point in the meeting, I pointed the facts out to the dean. Firstly, those 1st year 

students who had failed the English proficiency test upon their arrival after coming 

to the University on the 4th of January, had not commenced English classes even by 

the 2nd of March. Secondly, the pass mark for the English test had been reduced 

from 75% to 40% - itself a lowering of standardrs – but even with this low threshold, 

249 freshers had failed  the proficiency test this year. After several weeks most 

freshers  did not even know that there were English classes. 

The dean had named an obviously unsuitable person for the position of Coordinator 

of English. This individual had not had undergraduate studies in Sri Lanka and was 

unaware of the scale of the problem. Furthermore the dean himself suggested the 

need for English instruction was not a priority, by stating, "I have no time to waste 

on English; I have administrative matters to deal with." The dean’s disdain for 

English instruction is particularly ironic considering that he himself received 

extensive support from the English instructor as an undergraduate. 

Consequently, the dean’s appointed English coordinator did not give English the 

priority it merited. I called and asked him around 10th of December 2014, whether 

he was coordinating with the ELTU to hold the English exam on Day 1. He said that 

he was doing Christmas shopping and was on leave.  

In the Faculty of Applied Sciences, we used to teach in Sinhala in the 1st year, then 

Sinhala/English in the 2nd year and finally in English only in the 3rd year. Former 

dean Professor Abeysekera had wanted to start teaching in English from the 1st 

year. I intervened and said we should make sure that the students have sufficient 

level of English knowledge to understand lectures. A committee was formed in 

December 2009 to look into this matter consisting of the following members: 

1. Prof. S Weerakoon          (Chairperson)     



 
 

2. Prof. SC  Wijerathne           

3. Prof. KKDS  Ranaweera     

4. Prof. S. I. Samrasinghe    represented by Dr. Chayanika Padumadasa 

5. Dr  BMSG Bannahake         

6. Dr NGS Shantha           

7. Dr K RRMKP Ranathunga   

8. Ms. D  Walisundara        

9. Ms.  S. Adihetti                     

After more than 7 sittings and providing/presenting the minutes of all those meeting 
to the Faculty board meetings for more than 6 months and having deliberations 
with the HoD/English Dept & the ELTU, we came up with the following concrete 
recommendations.   

 When freshers arrive:  

1. There should be an orientation period of one and a half months. 

2. The entire orientation program should be conducted in English with the intention 
of improving the language skills of the weak students. 

3. Intensive English classes should be held for the students after categorizing them 
according to the performance of the selection test  held on Day 1. 

4. There should be separate English instructors for the Faculty of Applied Sciences.     

5. Classes should be held in the Faculty premises and the instructors should try to 
teach English via Science and the dean should make every effort to  find them 
rooms. 

6. After 6 weeks, normal classes could begin but the English classes should continue.  

7. A talent show should be held at end the orientation session and English 
instructors must try to train/practice students for the talent show. 

8. If the dean cannot keep a proper record of the English proficiency test 
performance of each and every student of the faculty, the faculty should appoint a 
coordinator for English and take care of that task and to monitor the English 
program. 

(I wrote the above by memory; there could be slight deviations. The report went in 

the faculty minutes in July/August 2010.  However, the minutes of the 3rd meeting 

presented to the Faculty in March 2010 given in page 152 -154 confirms most of 

this. ) 

However, the following has been the fate of English teaching to freshers: 



 
 

1. Dean has shrunk the orientation program to 1 week. 

2. The semester is only 13 weeks. 

3. The English test is never held on day 1. 

4. Last year freshers came in February and the English test was held on April 10th; 

results were given in May. Students were getting ready for Final exams by then. 

5. This year Students came on the 4th of January. The English test results were given 

in February but nobody was managing the situation to make sure that at least the 

249 students who failed the exam could attend English classes. I went to the ELTU 

& then to see the first year students. They did not  know about classes and when I 

notified them, the following week they said they had been scheduled at the same 

time as their Science classes. When I raised the matter of the clash of times  at the 

Faculty in March, the coordinator said he had sent an email to the English 

department! That is all he had done. There had been no impetus from within the 

department, either from the dean or his appointee, to achieve a functioning 

English program for the failing students. 

Furthermore, I have heard allegations that the Faculty of Applied Sciences 

deliberately does not retain accurate records of English proficiency, and 

scandalously, has awarded degrees to individuals who have not passed the 

mandatory English requirement.  

The Humanities & Social Sciences, Management Science & Commerce and Medical 

faculties conduct very successful English programs. It is not clear whether the cause 

of the failure in the Faculty of Applied Sciences is incompetence at the top, 

ideological contempt for the English language, or an attempt to build a cadre of 

students with low academic ability but hard-line nationalist allegiance, for whom 

incompetence in English is not considered an impediment but a badge of honour. 

Please know that public universities should serve the interests of the country, not 

individual power-builders or political factions. Our duty is to produce quality 

graduates who could reasonably and fairly compete with others in a globalized 

world, and get employment and then do the job properly. The Faculty of Applied 

Sciences at USJ should not have to compensate for its failures by making sure its 

graduates are in the job market before the others, by issuing fake certificates 3-4 

months in advance and cutting short the semester by 2 weeks. All who pass out 

from all universities in Sri Lanka are our future generation. What is happening at USJ 

is totally against the meritocratic approach, and if propagated to other universities 

will cause chronic decline in the capabilities of the nation’s graduate population. 

 



 
 

Minutes of the 3rd meeting of the Committee for Coordinating and Upgrading the 

English Language Teaching Program in the Faculty of Applied Sciences held on 23rd 

of February 2010 at 10 a. m. at the Dean’s Office 

Attendance 

1. Prof. S Weerakoon             (Present) 

2. Prof. SC  Wijerathne            (Absent) 

3. Prof. KKDS  Ranaweera      (Present) 

4. Prof. S. I. Samrasinghe    represented by Dr. Chayanika Padumadasa 

5. Dr  BMSG Bannahake           (Present) 

6. Dr NGS Shantha                     (Absent) 

7. Dr K RRMKP Ranathunga     (Absent) 

8. Ms. D  Walisundara              (Present)  

9. Ms.  S. Adihetti                      (Present)         

 3.1  Classes in progress  

Committee learnt that attendance for English classes were somewhat satisfactory. 

Monday the 15th attendance was more than doubled on Monday the 22nd and  more 

than 70 students turned up for each class on Thursday the 18th . Mrs. Adihetti, 

coordinator for the Science Faculty English program wanted to hold Thursday 

afternoon classes in the faculty premises and the committee recommended C3, C4, 

Bot b and M1 from the available list provided by the Dean. 

3.2 Questionnaire 

All questionnaires received from the students were handed over to the Head/English 
and Mrs. Adihetti will look at them carefully to gather information. 

3.3  Recruiting permanent lecturers  

Committee was of the view that the faculty needs permanent lecturers to take 
cat=re of the English requirement. At the moment 16 cadre provisions are vacant for 
ELTU and Ms. Walisundara promised to expedite recruitment process by questing at 
least re to advertise before the elections. There should be a minimum of 4 English 
lecturers for the Faculty of Applied Science, one month prior to the commencement 
of the next academic year.  

3.4 Administering the English test 

There will be an English test on the 1st day of the students arrive at the Faculty. This 

will be set according to the new criterion based on the document provided by the 

OYSL. However all students are required to participate in the  Intensive English 



 
 

Program as it will concentrate on several aspects such as orientation and uniting the 

student body while teaching English as well. 

3.5  6-week Intensive English Program from July 19 – August 27 

Mrs. Adihetti promised to provide a sketch and the committee promised to discuss 

the possible activities at the faculty meeting.   

Some possible activities during the 6-week Intensive English Program: 

i) Grouping the students by mixing those who scored more and less together 
for the selection test. 

ii) Assigning several Faculty members to each group 

iii) Activities such as oratorical contests, essay competitions, debates, general 
knowledge contests, sports carnivals, social service programs, reading 
sessions. 

iv) Holding some English classes for weak students. 

v) Discussions with learned panels 

Urgent: 

1. Must recruit at least 4 permanent lecturers to the English unit to be 
utilized by the faculty of Applied Science by advertising as soon as 
possible. 

2. Should appoint a committee to organize the Intensive English Program. 

                        Chairperson                                                                                                 

Note: 

Above minutes were presented along with  the March 2010 Faculty of Applied 

Sciences minutes. Present Dean was elected for the 1st time on the 8th of March 

2010.  

  

  

  

  

  

  



 
 

ිමුණුම් අාංක [1.10.1] - Annex [1.10.1] 

Summary 

These two annexes together with Annex (6] & [8] show the 

incompetent decisions taken by the UGC by way of approving 

appointments, issuing circulars and also ignoring very 

appropriate requests such as limiting the number of terms 

for a Dean, even after it was brought to notice by a 

concerned academic. All responsible administrators seem to 

have adopted a survival mechanism of tolerating any 

unacceptable situation.   

UNIVERSITY OF SRI JAYEWARDENEPURA,  SRI LANKA  

  

   

Prof. Mohan de Silva 

Chairman 

UGC 

120, Ward Place  

Colombo 07 

Dear Professor, 

Request to consider amending the undemocratic procedure stipulated by the 

Universities Act with regard to electing the Dean of the Faculty  

I would like to draw your kind attention to the paragraphs 49 (1) and (2) of 

the Universities Act: 

 49. (1) There shall be a Dean of each 

Faculty who shall be a full-time 

officer of the University and the 

academic and administrative Head 

of that Faculty. The Dean shall be 

elected by the Faculty Board from 

among the Heads of the 

Departments of Study comprising 

such Faculty, and shall, when so 

elected, cease to be the Head of the 

The Dean of 

the Faculty.  

[S 49(1), 7 of 

1985]  

DEPARTMENT OF MATHEMATICS 

GANGODAWILA 

NUGEGODA 

SRI LANKA 

 

My  Ref : 

 

Your  Ref : 

 



 
 

Department of Study concerned. 

  (2) The Dean shall, subject to the 

provisions of any appropriate 

Instrument, hold office for a period 

of three years reckoned from the 

date of his election and shall, unless 

removed from office, be eligible for 

re-election. 

 

 

Since the Heads are appointed by the council upon the recommendation of 

the Vice Chancellor, according to the above process the members of the Faculty 

have very little to consider in electing one of the Heads to the post of the Dean. 

Further, I know instances where probationary lecturers functioned as Heads. For 

example, there was the instance of a probationary lecturer being the Head of the 

Department of Mathematics at the University of Ruhuna. At the moment, a grade II 

senior lecturer holds the office of the Head of the Department in my own 

Department.  Most importantly, faculty members are forced to elect the Dean from 

a small group chosen by the administration. 

Furthermore, according to paragraph 49 (2), the Dean is eligible for re-

election without a limit. Once a Dean is elected he is in charge of the Faculty and all 

recruitments, promotions and cadre increments are done under the Dean's 

authority. When a Dean is allowed to be re-elected unlimited times, a person who 

wants to hold on to the position could misuse these powers to his/her advantage. 

Most importantly, young and promising academics with noticeable management 

skills will not get an opportunity to contribute to the development of the Faculty and 

thereby to the country at large. 

Thus as a senior academic who has watched closely the Sri Lankan University 

system for more than four decades I would like to humbly propose the following 

amendments to the above paragraphs with the sincere intention of improving the 

management in the university system. 

 

49. (1) There shall be a Dean of each Faculty who shall be a full-time officer of 

the University and the academic and administrative Head of that 

Faculty. The Dean shall be elected by the Faculty Board from among 

the permanent Faculty members holding the positions above the 

grade of Senior Lecturer grade II. 

 



 
 

 (2) The Dean shall, subject to the provisions of any appropriate 

Instrument; hold office for a period of three years reckoned from the 

date of his election and shall, unless removed from office, be eligible 

for re-election only once. A person can hold the office of the Dean for 

two terms up to the maximum of six years. 

 

The above condition of two terms up to a maximum of 6 years of holding 

office should be applicable to the Dean of the Faculty of Graduate studies as well 

and hence the Ordinance of the Faculty of Graduate Studies should also be amended 

accordingly. 

If and when this amendment becomes law, Deans who have held the office 

for more than 6 years at the time should seize to be the Dean and the Vice 

Chancellor should make arrangements to elect a dean according to the provisions of 

the new rules. 

Please note that several senior academics expressed their willingness to see the 

proposed amendments as they will contribute to the development of the public 

university system in Sri Lanka.  I shall be much obliged if you could draw the 

attention of the UGC to this vital issue and do the needful to uplift the public 

university education in Sri Lanka. 

Thank you. 

Yours sincerely, 

Sunethra Weerakoon 

Senior Professor of Mathematics 

CC: Members of the U. G. C.  

ිමුණුම් අාංක [1.10.2]  – Annex [1.10.2] 

Department of Mathematics  

USJ. 

September 25, 2016. 

Vice Chancellor 

USJ. 

Dear Prof. Amaratunge, 

Request to discuss UGC Circular No. 08/2016 at the Senate 



 
 

I would like to bring to your kind notice the paragraphs 2, 3, 5 and 7 of the above Circular 

issued by the UGC on the 14th of June 2016. I am sure that you will agree with me that the 

consequences of these could affect the academic standard of the entire university system.  

Considering the importance of the matter and since the next Senate meeting is scheduled to 

be held on next Thursday the 29th, I thought of earnestly requesting you directly to make 

arrangements to discuss this at the Senate after circulating the Circular among the members 

along with the Senate minutes.  

Attached please find the  UGC Circular Nos. 08/2016, 11/2015 and 721/1997 for your 

convenience. 

Thank you. 

Yours sincerely,  

Sunethra Weerakoon 

Senior Professor of Mathematics  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  



 
 

Annex 2.1  

Excerpts from Choices:  “Restart” Sri Lanka university faculty 
LBO, 21 Sep 2010.  http://ftp.lankabusinessonline.com/news/restart-sri-lanka-

university-faculty/899793203  

Rohan Samarajiva 

When all else fails in a modern computer, we hit “restart.”  The machine powers 

down, clears all kinds of dysfunctions from the system and starts fresh.  Not a 

panacea, but works most of the time.  This is what we need to do with our 

universities.  All else has failed. 

  . . . .  . . . .  . . . . 

The problem 
Sri Lankan universities do not appear in the principal world university rankings; they 

do not appear even in the available ranking of Asian Universities 

(http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-

rankings/overall).   

Sixteen institutions appear in the Webometrics rankings 

(http://www.webometrics.info/rank_by_country.asp?country=lk&zoom_highlight=l

anka) but they occupy places from a high of 2,185th for the University of Colombo to 

a low of 11,996th for the Eastern University.  I cannot fathom how one can be 

pleased with being ranked as low as 2,185th, unless the pleasure is derived from 

being ranked at all. 

Rankings, especially those that give significant weight to publications, citations and 

reputation among peers, measure the quality of faculty (or the academic staff).  

They tell us that the quality of the faculty at Sri Lankan universities is poor.  

Additional evidence on faculty quality exists.  An annex to the Corporate Plan 2003-

2008 of the University Grants Commission of Sri Lanka contained a study of the 

quality of university faculty in the humanities and social sciences (H&SS) in 2004-05, 

benchmarked against University of Dhaka and University of Malaya (also at 

http://www.sljol.info/index.php/JULA/article/viewArticle/310).  It merits extensive 

quotation: 

“. . . even University of Dhaka . . . had 47% of faculty holding PhDs while 

University of Colombo had only 37%.  Universities of Malaya and Hong Kong 

showed 43% and 90% respectively . . ..  With the average for the Sri Lankan 

university system at 30% and the total number of Humanities and Social 

Sciences faculty in the system being close to 1000, this means that the Sri 

http://ftp.lankabusinessonline.com/news/restart-sri-lanka-university-faculty/899793203
http://ftp.lankabusinessonline.com/news/restart-sri-lanka-university-faculty/899793203
http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/overall
http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/overall
http://www.webometrics.info/rank_by_country.asp?country=lk&zoom_highlight=lanka
http://www.webometrics.info/rank_by_country.asp?country=lk&zoom_highlight=lanka
http://www.sljol.info/index.php/JULA/article/viewArticle/310


 
 

Lankan system needs 200 more PhDs to reach the lower end of regional 

benchmarks on faculty qualifications.” 

The report states that 8 percent of H&SS faculty held local PhDs.  Given the 

questionable quality of these degrees, the actual number of qualified faculty may be 

seen as even lower than 37 percent. 

The report looked at publications of scholarly articles by faculty as a proxy for 

general productivity.  

“H&SS faculty in Sri Lanka published 0.23 international publications and 0.70 

national publications per faculty member.  The survey also showed that 12% 

and 23% of faculty, respectively, had one or more international and national 

publications.”   

The last sentence requires elaboration.  It says, in effect, that 88 percent of H&SS 

faculty do not have any international publications to their name.  There may be 

excuses for this miserable performance internationally.  But what of local 

publications, in journals edited by their own?  Seventy seven percent of the faculty 

(close to eight out of ten) have none: zero, nada, zilch. 

The total lack of publication by 77 percent of those teaching show that the students 

in our universities are, for the most part, drinking from the fetid and stagnant pool 

referred to in the quotation from the above UGC document: 

“He who learns from one occupied in learning, drinks of a running stream. 

He who learns from one who has learned all he is to teach, drinks ‘the green 

mantle of the stagnant pool.’” 

A. J. Scott, the first Principal of Owens College, Manchester, 1851    

  . . .   . . .   . . . . . .  

So we have not only unproductive and low-quality faculty.  We have procedures in 

place that allow the unproductive to flourish. 

This is no surprise.  Faculty select their successors.   Poor-quality faculty will select 

more poor-quality academics.  Because they want to be the big dogs in the pound 

they admit only weaker animals.  The big dogs retire, and the weaklings replace 

them.  They apply the same logic, admitting even weaker dogs, and so on.  We have 

a spiral of declining quality.    

. . .   . . .  . . . 

The solution 
Asia’s greatest university, Nalanda (427-1197 CE), Europe’s first university, Bologna 

(1158 CE- present) and the first university in the United States, Harvard (1636 CE – 

present) and many of the world’s greatest universities emerged from religious 



 
 

settings.   It is therefore appropriate to look to religious context for guidance on how 

to reform the university system.   The solution lies in the bringing of upasampada 

from Thailand (Siam) and Burma (Ramanna and Amarapura).  If we model ourselves 

on how the sasana was restored in the 18th Century, we may yet be able to create 

real universities in this country. 

Lord Buddha set out strict rules for ordination of monks.   Five monks in good 

standing are needed to ordain a monk.   In the time of the Kandyan kings, it was not 

possible to find five such monks.   The Most Ven. Velivita Siri Saranankara Thero 

(1698-1778), the last Sangaraja, emerged in this setting.    

He did not take the easy route of defining away the problem and making do with 

five Ganninanses.   He persuaded King Kirti Sri Rajasinghe (1747-82) to seek the 

assistance of the King of Thailand to send learned monks to establish the 

upasampada in Sri Lanka. 

All had to go through studies and necessary steps in order to be ordained as monks, 

irrespective of age and seniority.  The decisions were made by the Ven Upali Thero 

and the other Thai monks.  There may have been the usual objections to foreign 

influence, but the leadership of the Sangharaja overrode those petty objections.  We 

still call the order thus established by Ven. Upali, the Siam Nikaya.   

This is what is needed to put the Sri Lankan universities right.  A faculty” reset.”  

Highly qualified, foreign faculty must be recruited for each of the disciplines and 

given the authority to interview and place the current faculty in positions 

commensurate with their qualifications, output and productivity (or direct them to 

gainful employment elsewhere).  They would also oversee the reform of university 

curricula, internal procedures, and of course, incentive structures (of which more 

later).   

Ideally, resources would be available to give remedial training to the willing seniors 

in the same way Upali Thero remediated the Ganninanses.  Once this “reset” has 

been completed, the modern equivalents of the Upali Thero may depart, hopefully 

having contributed to the transformation of the dysfunctional culture of the 

universities in conjunction with other necessary reforms. 

A variant would be to recruit the “reset teams” from among the many Sri Lankans 

teaching at reputable universities abroad.  While this will assuage nationalistic 

sentiments, it is sub-optimal.   

When career- and life-changing decisions are made, it is best that they be done in 

the most transparent manner by the most objective of decision makers.  However 

eminent our expatriate faculty may be, there will always be suspicion that they were 

influenced in one way or another.  It is best that the reset button be under the 

control of those who have no old-school or family ties with the affected parties. 



 
 

This is not the only remedial action that is necessary to restore the higher 

educational system to the level that existed in the post-independence period, if not 

to the glory of the Nalanda-Taxila-Abhayagiri-Vikramashila era, when South Asia was 

the intellectual powerhouse of the world.  But without this critical action, no other 

reforms are likely to succeed.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 


