
                                                                                 

ம ொரட்டுவைப் பல்கவலக்கழக ், இலங்வக 

துவைவைந்தர் பதவிக்கு விை்ைப்பங்கள்/ மபயரம் ொழிவுகளுக்கொன அவழப்பு 

 

1978 ஆம் ஆண்டின் 16ஆம் இலக்க பல்கலலக்கழகங்கள் சட்டத்தின் 34(1)ஆம் பிரிவு 

மற்றும் அதன் பின் வந்த திருத்தங்களின் பபரில் சசயற்படுகின்ற சமொறடட்ுலவப் 

பல்கலலக்கழகத்தின் பபரலவ, பல்கலலக்கழகத்தின் துலணபவந்தர ் பதவிக்கு 

விண்ணப்பங்கள்/ சபயரச்மொழிவுகளுக்கொக அலழப்பு  விடுக்கிறது. 

1978 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க சட்டத்திற்கு அலமவொக, துலணபவந்தர ்

பல்கலலக்கழகத்தின் முழுபநர உத்திபயொகத்தரொவொர.் துலணபவந்தபர 

பல்கலலக்கழகத்தின் பிரதம நிலறபவற்று அதிகொரியும், பிரதம கல்வி சொர ்அதிகொரியும்  

மற்றும் பிரதம கணக்கீடட்ு அதிகொரியும் ஆவொர.் பல்கலலக்கழகப்  பபரலவ மற்றும் 

மூதலவ என்பனவற்றின் பதவி வழி உறுப்பினரும், தலலவரும் ஆவொர.் 

துலணபவந்தர ் குறித்த பதவி கொலத்திற்கு முன்னதொக பதவியிலிருந்து 

சவளிபயறொவிட்டொல் அல்லது பதவியிலிருந்து நீக்கப்படொவிட்டொல், 1978 ஆம் ஆண்டின் 

16ஆம் இலக்க பல்கலலக்கழகங்கள் சட்டம் மற்றும் அதன் பின் வந்த திருத்தங்களின் 

அலமவொக, மூன்று வருடங்களுக்கு அல்லது அவர ்தனது அறுபத்து ஐந்து (65) வயத்லதப் 

பூரத்்தி சசய்யும் நொள், இவ்விரண்டில்  எது முன்வருகிறபதொ  அது வலர பதவி வகிப்பொர.் 

துலணபவந்தர,் கல்விக்கொன தலலலமத்துவத்லத வழங்குதல், பமலொண்லமக்கொன 

சகொள்லககலள உருவொக்குதல், அறிமுகப்படுத்துதல், நலடமுலறப்படுத்தல் 

ஆகியவற்றுக்கு சபொறுப்பொனவர ்  என்பபதொடு பபரலவ தீரம்ொனங்கலள 

நலடமுலறப்படுத்தல், பல்கலலக்கழகத்தின் சபொது நிரவ்ொகம் என்பவற்றுக்கு 

சபொறுப்பொனவரொகவும், கல்வியில் உன்னதம், சவளிப்பலடத்தன்லம, சபொறுப்புக்கூறல், 

ஜனநொயக பமலொண்லம, மற்றும் சொரப்ுநிலலயற்ற திறமிகு தலலலமத்துவம் 

ஆகியவற்லற நிலலநிறுத்தும் சபொறுப்பும் துலணபவந்தருக்குரியது. 

விண்ணப்பதொரர ் வலிலமயொன ஆரொய்சச்ி பின்புலத்துடன், கல்வியில் அதியுயர ் 

சொதலனகலளயும், பலதரப்பட்ட ஆரவ்க்குழுக்களுடன் அறிவொரந்்த நிலலயில் 

சதொடரப்ுறுவதற்கொக நிரூபிக்கப்பட்ட தலலலமத்துவப் பண்புகலளயும், சகொள்லக 

விடயங்களில் ஒரு சதளிவொன புரிதல் உலடயவரொகவும், தீரம்ொனங்கலள திறம்பட 

சசயற்படுத்தும் பற்றுறுதி  சகொண்டவரொகவும் இருத்தல் பவண்டும். சமூகத்திற்கொன 

அரப்்பணிப்பு உட்பட பல்கலலக்கழகத்தின் சநறிமுலறகள் மற்றும் பணி பற்றிய புரிதல் 

சகொண்டவரொகவும் இருத்தல் பவண்டும். (விண்ணப்பதொரரக்ள் / சபயர ்

சமொழியப்பட்டவரக்ள் பமலதிக விபரங்கலள பல்கலலக்கழக வலலத்தளமொன  

http://www.uom.lk இல் சபற்றுக்சகொள்ள முடியும்.) 

துலணபவந்தர ் பல்கலலக்கழக முலறலமயில் கல்விசொர ் சம்பள அளவுத்திட்டத்தில் 

அதியுயர ்சம்பளத்லதப்  சபற உரித்துலடயவர ்என்பபதொடு, அசச்ம்பளத்தின் 15% இலன 

உபசரிப்புப் படியொகப் சபறுவதற்கும், பதவிக்குரிய பிற சகொடுப்பனவுகலளப் 

சபற்றுக்சகொள்வதற்கும் உரித்துலடயவரொவொர.் 



பின்வரும் இலணப்பினூடொக பல்கலலக்கழக மொனியங்கள் ஆலணக்குழுவினொல் 

வழங்கப்பட்ட 2020 மே 04 திகதியிடப்பட் கமிஷன் சுற்றறிக்கக எண் 02/2020 ஐப் 

சபற்றுக்சகொள்ள முடியும், 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. இதனூடொக நியேனே் செய்வதற்கான நலடமுலறகலள அறிந்து சகொள்ள 

முடியும். 

விண்ணப்பதொரர/்சபயர ்சமொழியப்பட்டவர ்இலங்லக பிலஜயொக இருத்தல் பவண்டும் 

என்பதுடன், விண்ணப்பங்கள் பகொரப்படும் இறுதித்  திகதிக்கு அறுபது மூன்று (63) 

வயதிற்கு குலறயொதிருக்க பவண்டும். 

பின்வரும் ஆவணங்கள், விண்ணப்பங்கள் / சபயர ்சமொழிவுகளுடன் இலணக்கப்படுதல் 

பவண்டும். அத்துடன், விண்ணப்பதொரர ்/ சபயர ்சமொழியப்பட்டவர ்குலறந்தது பத்து (10) 

நிமிடங்களுக்கு ஒரு விளக்கக்கொட்சிலய முன்லவக்க பவண்டும் எவ்வொசறனினும், 

பதிலனந்து (15) நிமிடங்களுக்கு அதிகரிக்கொமல் இருத்தல் பவண்டும். 

1. விண்ணப்பதொரர/் சபயரச்மொழியப்பட்டவரின் பிறந்த திகதிலய உள்ளடக்கிய 

ஒரு முழுலமயொன சுயதலகலமப் பட்டியல். 

2. விண்ணப்பதொரர/்சபயர ்சமொழியப்பட்டவர ்பல்கலலக்கழக அபிவிருத்திக்கொன 

உயர ்பநொக்குக்கொன கூற்றுடன் அவர ்நியமிக்கப்படும் படச்த்தில்  முன்சமொழிவன 

பற்றியசதொரு சுருக்கமொன விளக்கம். 

3. தற்பபொது பதவி வகிப்பவர,் விண்ணப்பதொரர/்சபயர ் சமொழியப்பட்டவர ் எனின், 

அவர ் தன்னுலடய (முதலொவது) பதவி கொலத்தில் சொதித்தலவ பற்றியும், எதிர ்

கொலத்திற்கொன திட்டங்கள் பற்றியும் அறிக்லகசயொன்லற சமரப்்பிக்க பவண்டும். 

4. சபயர ்சமொழிவுகளொயின் சபயர ்சமொழியப்பட்டவரின் இணக்கக் கடிதம். 

5. விண்ணப்பதொரர ் / சபயர ் சமொழியப்பட்டவர ் அரச சபொதுத்துலற, 

கூடட்ுத்தொபனங்கள், நியதிசச்லபகள், சமொறடட்ுலவப் பல்கலலக்கழகம் 

தவிரந்்த ஏலனய உயரக்ல்வி நிறுவனங்கள் என்பவற்றில் ஏதொவசதொன்றில் 

பசலவ புரிபவரொயின், அவர ்இப்பதவிக்கு நியமிக்கப்படும் படச்த்தில்  அவலர 

விடுவிக்கமுடியுமொ என்பதலன அறியத்தரும் சபொருடட்ு சதொழில் 

சகொள்பவொரிடமிருந்து ஒரு கடிதம். 

பமபல பகொரப்பட்ட  ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பங்கள்/ சபயர ்சமொழிவுகள் திருமதி. 

W.M.D.P.மடவள ஹுலுகல்ல, பதிவொளர,் சமொறடட்ுலவப் பல்கலலக்கழகம், கடட்ுசபத்த, 

சமொறடட்ுலவ என்று முகவரியிடப்படட்ு 12.07.2020 அன்று பி.ப. 03.00 மணிக்கு 

முன்னதொக கிலடக்க கூடியதொகப் பதிவு தபொல் மூலமொகபவொ அல்லது பநரடியொக 

லகயளிக்கப்படக் கூடிய வலகயிபலொ சபற்றுக்சகொள்ளக்கூடியதொக அலமய பவண்டும். 

விண்ணப்பத்திலன உள்ளடக்கிய கடித்த உலரயின் இடது பக்க பமல் மூலலயில் 

"துலணபவந்தர ்அலுவலகம்" எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருத்தல் பவண்டும். 

 

W.M.D.P. டைள ஹுலுகல்ல, 

பதிைொளர ் ற்று ் வபரவைச ்மசயலொளர் 

ம ொறட்டுவைப் பல்கவலக்கழக ் 

07.06.2020 
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