
 

 
ශ්රී ලංකා ව ලංඹ ව ලංශ්වවඹශ්යවක  

උපකුකපති ලංතනතුර 
සඳහව ලංඅ දුම්පත්/නවමය ෝජනව ලං ැඳවීම 

 
1978 අංක 16 දරන විශ්වවිදයාල ප තන 3  ව වන ව්තියේ ස  එ ි ත  දනති ර  ං ශෝධනවල ප ද 2020 මැයි ම  0ව 
දිනැයේ විශ්වවිදයාල ප රයේතාදන  කොමිෂති  භා ේ අංක 02/2020 දරන චක්ර ේඛ ෙ ත නිෙමෙති රකාරව ්රී ල පංකා 
වෙඹ විශ්වවිදයාල ප ස තාල පක මඩලයල පෙ විනති 16.08.2021 වන දින නට 15.09.2021  වනි දින   ක් 
විශ්වවිදයාල ප ස කතලපල පතයේ  නර ර  ාඑා පුද්්ල පයිති ්ති අෙදුම්ත3/ නාම ෙෝජනා කැාවනු ල පැ ේ. 
 
1978 අංක 16 දරණ විශ්වවිදයාල ප තන  අනුව කතලපල පතයේ පූර්ණ කාලීන නිල පධාරි ෙක්  ේ. ඔහු/ඇෙ විශ්වවිදයාල ප ස 
රධාන විධාෙක නිල පධාරිො එා ්ණතිීම ම් නිල පධාරිො  ේ. ඔහු/ඇෙ නිල ප ලල ප ෙති තාල පක  භා ේ එා  නා න 
 භා ේ  ාමාජික ෙක් එා  භාතයේ ද  ේ. 
 
1978 අංක 16 දරණ විශව්විදයාල ප තන 3 විධිවිධාන අනුව කතලපල පතයේ ධූර ෙති ඉව3 කරනු ල පැබුව එො3  එෝ 
කලිති ධූරෙ අ3එැර ගිෙ එො3  එෝ එැර ව ර ර නක කාල පෙක්  ාඑා ත3 කරනු ල පලන අ ර, ඔහු/ඇෙ වෙ  අවුරුදු 
65  ම්පූර්ණ වනර රු  එෝ කතලපල පතයේ  නර  ර් කාල පෙ අව ති වනර රු  එෝ ෙන  දකිති පූර්ව ෙති ිළ ඹන 
දිනෙ   ක්   ේවෙ කළ යුර   ේ. 
 
අධයෙන කටයුර   ම එෙීමම, කළමනාකරණ රයේත3යේ  ක ්කිීමම,  ම එෙීමම එා එඳුතිවාීමම, තාල පක  භා ේ 
තීරණ ක්රිො3මක කිීමම එා විශ්වවිදයාල ප ස  ාමානය තරිතාල පනෙ  ම්ලතිධ ෙති කතලපල පතයේවරො ව්කිව යුර  
ලැවිති ඔහු/ඇෙ අධයෙන විිෂෂ්ට3වෙ, තාරදෘශයභාවෙ, ව්ීමම, රජා ාතිත්රික කළමනාකරණෙ එා  ඵල ප 
අතක්ෂතායේ නාෙක3ව මූල පධර්ම ක3ථම්ලනෙ කරනු ල පැබිෙ යුර  ෙ. 
 
අ ේක්ෂකො ්රී ල පාංකික පුරවැන ෙලප විෙ යුර  අ ර වෙ  අවුරුදු 6  ට අඩු විෙ යුර  ෙ. රලල ප තර් සෂණ තැයේකයක්, 
ර යක්ෂ නාෙක3ව ුණණාං් එා විවිධ අිරරුි  කඩලයාෙම්  මඟ වා ් විකව ්නු දනු කළ එැකි අති ර්  තෞද්්ලික 
නිපුණ ා, රයේත3යේමෙ කරුු   ම්ලතිධ ෙති තැඑැදිලි අව ලෝධෙක් එා තීරණ  ඵල ප තරිදි ක්රිො3මක කිීම ම් 
කැතීමම ඇර ¿ ක  ් ශා ත්්රාල පීෙ ජෙග්රඑණ වාර් ාවක්  ාර්ථක අ ේක්ෂකො  ර ව යේබිෙ යුර   ේ. රජාව  ක ර ත 
රොතනෙ ඇර ළු විශ්වවිදයාල පෙක ුණණා3මකභාවෙ එා  ම එවර පිළිලාව ්ැඹුරු අව ලෝධෙක් ඔහු/ඇෙ  ව  යේබිෙ 

යුර  ෙ. 
 
කතලපල පතයේ විශ්වවිදයාල ප ස අධයෙන කාර්ෙමඩලයල ප වැුපේ තරිමාණ ස ඉඑළම වැුපේ  ල ප ස  ැබීමට  තමිකම් ල පලන 
අ ර, අදාළ වැුප තති 15% ක  ංග්රඑ ීමමනාවක්  එ  නර රට අදාළ අ නලප3 ීමමනා ල පැබීමට  තමිකම් ල පලයි. 
 
අෙදුම්තත්රෙ  එෝ නාම ෙෝජනා තත්රෙ  මඟ තඑ   ාඑති ලිෙකිෙවිලි ඉදිරිත3 කළ යුර   ේ.  
 

1. විශ්වවිදයාල ප ස  ංවර්ධනෙ පිළිලා දැක්ම රකාශෙක්, ත3 කරනු ල පැබුව එො3 අ ේක්ෂකො / නාමිකො 
අ3කර ්ැනීමට  ෙෝජනා කරන  ද් පිළිලා  කටි වි ් රෙක්  එ කතතිදිනෙ ඇර ළුව අෙදුම්කරු ේ / නම් 
කරන ල පද  ැනැ3 ා ේ  ම්පූර්ණ ජීව ද3 . 
 

2. ව3මති කතලපල පතයේවරො අෙදුම්කරු වලප  එෝ අෙදුම්කරු වලප මීට  තර විශ්වවිදයාල ප ස කතලපල පතයේ ධූරෙ 
 එලවූ ස නම්, ඔහු / ඇෙ ඉඑ  (1)  ේද ස  ාඑති ලිෙකිෙවිලි වල පට අම රව ඔහු ේ / ඇෙ ේ පූර්ව ධුර 
කාල පෙ ර ළ නදුකරන ල පද ජෙග්රඑණ ඉ ම්ර  කරන වාර් ාවක් ල පලා දිෙ යුර  ෙ. 

 
3. නාම ෙෝජනා  ම්ලතිධ ෙති නම් කරන ල පද  ැනැ3 ා ේ කැමැ3    ත  ලිපිෙක්. 

 
4. අෙදුම්කරු/ නාමිකො ්රී ල පංකා වෙඹ විශ්වවිදයාල පෙ එැර රාජය   ේවෙ,  මා්මක, වයව ්ථාපි  මඩලයල පෙක 

 එෝ  වන3 ක  ් අධයාතන තෙ නෙක   ේව ෙ ත නියුක්  වති ති නම් අෙදුම්කරු/නාමිකො  නර ර 
 ාඑා   ෝරා ්නු ල පැබුව එො3 ඔහු/ඇෙ   ේව ෙති නිදඑ ් කළ එැකි ලවට   ේවා ෙෝජකො ්ති ලිපිෙක්. 
 

 
 



 
අෙදුම්ත3 / නාම ෙෝජනා, මුද්රා  ැ ක කවරෙක / ලියුම් කවරෙක, “යේඛ වධි වරී, පවක  ලං සභවයේ ලං යේ ම්, ලං
යේඛ වධි වරී ලං වර් වක , ලංශ්රී ලංකා ව ලංඹ ව ලංශ්වවඹශ්යවක , ලංකුලි වපිටි ” ලං න ලංලිපින ට ලං2021 ලංසැප්තැම්බර් ලංමස ලං15 ලංඹන ලං
දින ලංප.ඹ. ලං3.00 ලංට ලංයපර භාරීමමට  එෝ ලිොතදිංි  කළ  ැතෑ ල පති ල පැබීමට එැකි වන තරිදි ිීමමට එැකි ෙ. අෙදුම්ත3/ 
නාම ෙෝජනා ඇර ළ3 ලියුම් කවර ෙ ත ඉඑළ වම්  කළව ර් කතලපල පතයේ  නර ර  ල ප   ාඑති කළ යුර  ෙ. 
 
අෙදුම්ත3 / නාම ෙෝජනා අව ති වූ දින නට මා   දකක් ඇර ළ   ම්මුඛ තීමක්ෂණ  ාඑා ඇ්ීම් කමිුප රැ ්ීමම 
කැාවනු ල පලන අ ර ිෙ විශ්වවිදයාල ප රයේතාදන  කොමිෂති  භා ේ චක්ර ේඛ අංක 02/2020  ත දක්වා ඇයේ ඇ්ීම් 
 ාඑා වන නිර්ණාෙකෙතිට අනුව තැවැ3 ේ.  ම්  ාඑා ත3 කරන ල පද ඇ්ීම් කමිුප ේ  ම්මුඛ තීමක්ෂණෙක් 

 ාඑා  අ ේක්ෂකයිති කැාවනු ල පැ ේ.  මම UGC  වේ අයවි  ලැඳිෙට පිවිසී මති වි ් ර ල පලා ්  එැකි ෙ. 
https://www.ugc.ac.lk/en/policy/commission-circulars/176-circulars-published-in-2020-012020-and-above/2198-
commission-circular-no-022020-appoinment-to-the-post-of-vice-chancellor.html සුවි ශේෂී  3වෙක් ර ළ කිනෙම් 

අ ේක්ෂක ෙලපට ඇ්ීම් කමිුපව ඉදිරි ස  තනී නටීමට එැකිොවක්  නොමැයේ නම් ඔහුට / ඇෙට විඩි ෙෝ 
 ම්මතිත්රණෙක් එරඑා  ම්මුඛ තීමක්ෂණෙක්  ාඑා  තනී නටීමට අව ර දිෙ එැකි ෙ. 
 
 කොමිෂති  භාව  ව  අ ේක්ෂකයිති යේ ද නලප ේ නම් නිර් ද්ශ කිීමම  ාඑා ඇ්ීම් කමිුප රැ ්ීමම තැවැ3 වන 
දින ස ම වි ශේෂ තාල පක  භා රැ ්ීමමක් කැාවනු ල පැ ේ. 
 
ඇ්ීම් කමිුපව විනති  කටි ල පැයි ්ර ්  කර තාල පක  භාව විනති අනුම  කරන ල පද අ ේක්ෂකයිති අවම වශ ෙති 
මිනි3ර  දඑෙක (10) නමු3 මිනි3ර  තඑ ළොවක් (15)  නොඉක්මවන කාල ප සීමාවක් ර ළ  කටි ඉදිරිත3 කිීමමක්  ාඑා 
වි ශේෂ  භා රැ ්ීමමට  තර කැාවනු ල පැ ේ.  ක  ේ  ව 3, ිවැනි අ ේක්ෂකයිති  භා ේ  ාමාජික ෙලප වුව ද 
 වන3 අ ේක්ෂකයිති ඉදිරිත3 කිීමම  එ ඇ්ීම  ාඑා  එභාගී ීමමට කිනදු අ ේක්ෂක ෙලපට ඉය  නො ද්. 
සුවි ශේෂී  3වෙක් ර ළ, කිනෙම් අ ේක්ෂක ෙලපට වි ශේෂ තාල පක  භා රැ ්ීමමට  තනී නටීමට එැකිොවක්  නොමැයේ 
නම්, ඔහුට / ඇෙට ීමඩි ෙෝ  ම්මතිත්රණ මගිති ඉදිරිත3 කිීමමට අව ර දිෙ එැකි ෙ. 
 
අ ේක්ෂකයිති ේ නම් ර නක් නිර් ද්ශ කරමිති වි ශේෂ තාල පක  භා රැ ්ීම ම් වාර් ාව  ක ් කර UGC චක්ර ේඛ 
අංක 02/2020  ත දක්වා ඇයේ නෙලුම ලිෙකිෙවිලි  මඟ වැඩිදුර කටයුර   ාඑා විශ්වවිදයාල ප රයේතාදන  කොමිෂති  භාව 
 ව  ඉදිරිත3 කරනු ල පැ ේ. 
 
අෙදුම්ත3 භාර ්තිනා අව ති දිනට තසු ල පැ ලන අෙදුම්ත3 / නාම ෙෝජනා  ල පකා  නොලල පන ලව දතිවා නටිමි. 

 
 
 
 ේඛකාධිකාීම / තාල පක  භා ේ  ේකම් 
්රී ල පංකා වෙඹ විශ්වවිදයාල පෙ 
ලපලිොපිටිෙ 
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