
 

 

                                                                             
 
 

ම ොරටුව විශ්වවිද්යොලය, ශ්රී ලංකොව 
 

උපකුලපති තනතුර සඳහො අයදුම්පත් කැඳවී  
 
 

1978 අංක 16 දරණ විශ්ව විදයාල පනතේ 34 (1) වගන්තිය සහ ඉන්ත පසුව 

කරන ලද සංත ෝධන ප්රකාරව   ත ාරටුව විශ්ව විදයාලතේ පාලක සභාව 

විසින්ත, ත ාරටුව විශ්වවිදයාලතේ උපකුලපි තනතුර සඳහා අයදුම්පේ තහෝ 

නා තයෝජනා කැඳවනු ලැතේ. 
 

1978 අංක 16 දරණ විශ්ව විදයාල පනතේ විධිවිධාන අනුව උපකුලපි විශ්ව 

විදයාලතේ පූර්ණ කාලීන නිලධාරිතයක් තේ.  උපකුලපි විශ්ව විදයාලතේ 

ප්රධාන විධායක නිලධාරී,  ප්රධාන අධයයන  නිලධාරී සහ ගිණුම් නිලධාරී ද 

තේ.  ඔහු/ඇය නිල බලතයන්ත විශ්වවිදයාල පාලක සභාතේ සහ සනාථන 

සභාතේ  සා ාජිකතයකු වන අතර ඒ තදතකහි  සභාපිවරයා ද තේ.  

 

1978 අංක 16 සංත ෝධිත විශ්වවිදයාල පනතේ විධිවිධාන අනුව උපකුලපි 

ධූරතයන්ත ඉවේ කරනු ලබුවතහාේ තහෝ කලින්ත ධූරය අේහැර ගියතහාේ තහෝ 

හැර වසර තුනක කාලයක් සඳහා පේ කරනු ලබන අතර ඔහු/ඇය වයස 

අවුරුදු 65 සම්පූර්ණ වනතතක් තහෝ තනතුතර් කාලය අවසන්ත වනතුරු තහෝ 

යන තදතකන්ත පූර්වතයන්ත එළතෙන දිනය තතක් තේවය කලයුතු තේ.     
 

අධයයන කටයුතු ත තහයවී , කළ නාකරණ ප්රිපේි සකේ කිරී , 

ත තහයවී  හා හඳුන්තවාදී , පාලක සභා තීරණ ක්රියාේ ක කිරී  සහ 

විශ්වවිදයාලතේ සා ානය පරිපාලනය සම්බන්තධතයන්ත  උපකුලපිවරයා වග 

කිව යුතු බැවින්ත අධයයන විශිෂ්ටේවය, පාරදෘ යභාවය, වගකී , 

ප්රජාතන්තරවාදී කළ නාකරණය සහ  එලදායි අපක්ෂපාතී නායකේව 

මූලධර්  පිළිගත යුතුය. 
 

ප්රබල  ක්ි ේ පරිතේෂණ පැිකඩක්,  ප්රතයක්ෂ නායකේව ගුණාංග, 

විවිධ අභිරුචි කණ්ඩායම් ස ග පර ාදර්ීව ගණුතදනු කළ හැකි අන්තතර් 

තපෞද්ගලික නිපුණතා  ඇතුළු උසේ  ාේරාලයීය ජයග්රහණ වාර්තාවක් 

අතපක්ෂකයා සතුව ිබිය යුතුය. ප්රජාව තකතරහි කැපවී  ඇතුළුව විශ්ව 

විදයාලයක ගුණාේ කභාවය හා ත තහවර පිළිබඳ ගැඹුරු අවතබෝධයක් 

ඔහු/ඇය සතුව ිබිය යුතුය.   (විේතර සඳහා විශ්වවිදයාල තවේ අඩවිය වන 

http://www.uom.lk තවත පිවිතසන තලස අතේක්ිත අයදුම්කරුවන්තට / 

නා තයෝජකයින්තට ආරාධනා කරනු ලැතේ). 



 

උපකුලපි විශ්වවිදයාලතේ අධයයන කර්ය ණ්ඩල වැටුේ  පරි ානතේ 

ඉහළ  වැටුේ තලතේ තැබී ට හිමිකම් ලබන අතර, අදාළ වැටුතපන්ත 15%  

ක්ූ  සංග්රහ දී නාවකට සහ තනතුරට අදාළ තවනේ දී නා ලැබී ට 

හිමිකම් ලබයි.  
  

පේවී   සඳහා ූ ක්රියා පටිපාටිය විශ්වවිදයාල ප්රිපාදන තකාමිෂන්ත සභාව 

විසින්ත නිකුේ කරන ලද  අංක 02/2020  හා  2020.05.04 දින දරන තකාමිෂන්ත 

සභා චක්රතේඛතේ නිර්ණායකයන්තට අනුකූල වන අතර  එ  චක්රතේඛය 
https://www.ugc.ac.lk/en/policy/commission-circulars/176-circulars-published-in-2020-

012020-and-above/2198-commission-circular-no-022020-appointment-to-the-post-of-

vice-chancellor.html  යන තවේ අඩවියට පිවිසීත න්ත ලබා ගත හැක. 
 

අතේක්ෂකයා ශ්රී ලාංකික පුරවැසියකු විය යුතු අතර අයදුම්පේ භාරගන්තනා 

අවසන්ත දිනට වයස අවුරුදු 63 ට අඩු විය යුතුය.  පහත සඳහන්ත ලියකියවිලි 

අයදුම්පේ / නා තයෝජනා ස ඟ ඉදිරිපේ  කල යුතු අතර, 

අයදුම්කරු/නාමිකයා  අව  ව තයන්ත විනාඩි දහයක (10) තකටි ඉදිරිපේ 

කිරී ක් විශ්වවිදයාල පාලක සභාව තවත ඉදිරිපේ කල යුතුය.  නමුේ එය  

විනාඩි පහතළාවක් (15) තනාඉක් විය යුතුය. 
 

1. උපන්ත දිනය ඇතුළුව අයදුම්කරුතේ /නාමිකයාතේ සම්පූර්ණ කරන ලද 

ජීව දේත. 
 

2. විශ්වවිදයාලතේ සංවර්ධනය පිළිබඳ තපෞද්ගලික දැක්  සහ උපකුලපි 

තනතුරට පේ වුවතහාේ අතේක්ෂකයා විසින්ත අේකර ගැනී ට 

තයෝජනා කරන තද් පිළිබඳ තකටි විේතරයක්. 
 

3. වේ න්ත උපකුලපිවරයා අයදුම්කරුතවකු තේනම් තහෝ 

අයදුම්කරුතවකු ත යට තපර විශ්වවිදයාලයක උපකුලපි තනතුර 

තහාබවා ිතේ නම් ඔහුතේ/ඇයතේ පළමු ධුර කාලය තුළ අේපේ 

කරගන්තනා ලද සාධන  ඉේ තු කරමින්ත වාර්තාවක්. 

 

4. නා  තයෝජනාවක් නම්, නම් කරනු ලබන තැනැේතාතේ  කැ ැේත පල 

කරන ලිපියක් 
 

5.  අයදුම්කරු/නාමිකයා රාජය තේවය, ස ාග ක, වයවේථාපිත 

 ණ්ඩලයක තහෝ ත ාරටුව විශ්වවිදයාලය  හැර තවනේ උසේ අධයාපන 

ආයතනයක තේවතයහි නියුක්ත වන්තතන්ත නම් අයදුකරු/නාමිකයා ත   

තනතුර සඳහා තතෝරාගනු ලැබුවතහාේ ඔහු/ඇය තේවතයන්ත නිදහේ 

කල හැකි බවට තේවා තයෝජකයාතගන්ත ලබා ගන්තනා ලද ලිපියක්. 
 

අදාල උක්ත ලිපි තේඛන සහිතව සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පේ 

/නා තයෝජනා "ඩේ. එම්. ඩී .  ඩවල හුලුගේල, තේඛකාධිකාරී, ත ාරටුව 

විශ්වවිදයාලය, කටුබැද්ද, ත ාරටුව, 10400" යන ලිපිනයට 2020 ජූලි 12 වන 

https://www.ugc.ac.lk/en/policy/commission-circulars/176-circulars-published-in-2020-012020-and-above/2198-commission-circular-no-022020-appointment-to-the-post-of-vice-chancellor.html
https://www.ugc.ac.lk/en/policy/commission-circulars/176-circulars-published-in-2020-012020-and-above/2198-commission-circular-no-022020-appointment-to-the-post-of-vice-chancellor.html
https://www.ugc.ac.lk/en/policy/commission-circulars/176-circulars-published-in-2020-012020-and-above/2198-commission-circular-no-022020-appointment-to-the-post-of-vice-chancellor.html


දින ප. ව. 3.00 ට තපර තගනවිේ භාරදී ට තහෝ ලියා පදිංචි තැපෑතලන්ත 

ලැබී ට හැකි වන පරිදි එවිය හැකිය. 
 

අදාල ලිපිතේඛන ඇතුලු අයදුම්පේ /නා  තයෝජනා අඩංගු කවරතයහි ඉහල 

වම් තකලවතර් “උපකුලපි තනතුර" තලස සඳහන්ත කල යුතුය. 
 
 
 

ඩේ. එම්. ඩී .  ඩවල හුලුගේල 

තේඛකාධිකාරී සහ තේකම්, පාලක සභාව 

ත ාරටුව විශ්වවිදයාලය  
 
 
 


