
 

 
ජාතික සංලර්ධනයට දායකවීමේ අභිමානය අත්කර ගන්න! 

ඌල මලල්සස් වි්ලවිදයාය  

උඳකුඳති තනතුර සහා  

අයදුේඳත්/නාම මයෝජනා කැවීම 

1978 අංක: 16 දරන වි්ලවිදයා ඳනතේ 34(1) ලන ලගන්තිතේ වශ එහි වංතෝධනයන් හි නියමයන් ප්රකාරල 

ඌල තලල්ව්ව වි්ලවිදයාතේ ඳාක වභාල විසින් වි්විදයාතේ උඳලපඳති තනතුර වශා අයදුම්ඳේ තශෝ 

නාම තයෝජනා කැලනු ැතේ. 

පූර්තලෝක්ත ඳනත අනල උඳලපඳති පූර්ණ කාලීන නිධාරිතයක් තේ. ඔහු/ඇය වි්ලවිදයාතේ ප්රධාන විධායක  

අධයයන නිධාරියා වශ ගණන් දීතම් නිධාරියා ද තේ. ඔහු/ඇය නි බතයන් ඳාක වභාතේ ශා වනාතන 

වභාතේ වාමාජිකේලය දරන අතර මුසුන ද තශොබලයි.  

ඉශත වශන් වි්ලවිදයා ඳනත වශ එහි වංතෝධනයන්ට අනල උඳලපඳති කලින් ඉලේ කෂතශොේ තශෝ 

තවේලය අේශැර ගියතශොේ තශෝ ශැර ලවර තුනක කායක් වශා ඳේකරනු බන අතර ඔහු/ඇය ලයව අවුරුදු 

ශැට ඳශ (65) වම්පූර්ණ ලනතුරු තශෝ උඳලපඳති තනතුතර් කාය අලවන් ලනතුරු තශෝ යන තදතකන් 

පූර්ලතයන් එෂතඹන දිනය තතක් තවේලය කෂ යුතු තේ. 

උඳලපඳතිලරයා අධයන කාර්යයන් හි නායකේලය  කෂමනාකරණ ප්රතිඳේති වකව් ිරීමම  තමතශයීමම වශ 

ශඳුන්ලා දීම  ඳාක වභාතේ තිරණ ක්රියාේමක ිරීමම ශා වි්ලවිදයාතේ ඳරිඳානය වම්බන්ධතයන් ලගිරල යුතු 

තේ. එබැවින් ඔහු අධයයන උේකෘ්ඨතාලය  ඳාරදෘයභාලය  ලගකීම  ප්රජාතාන්්රික කෂමනාකරණය ශා 

වාධනීය අඳක්ඳාති නායකේල මධර්ම අනුගමනය තකොට වශතික කෂ යුතු තේ.   

ඳර්තේණ වම්බන්ධ ශව දැනුමක්  ප්රතයක් නායකේල ුණණාංග ශා විවිධ අභිරුචි කණ්ඩායම් වමග 

ලාව්තචිකල ගනුතදනු කෂ ශැිර අන්තර් තඳෞද්ගලික වම්බන්ධතා  ප්රතිඳේතිමය කරුු  වම්බන්ධතයන් ඳැශැදිලි 

අලතබෝධයක් ශා තීරණ වාධනීය ආකාරතයන් ක්රියාේමක ිරීමතම් කැඳීමම ඇතුළු උවව් ාව්ත්රීය ජයරශන 

ලාර්තාලක් වාර්ථක අතේක්කයා වතුල තිබිය යුතු තේ. වි්ලවිදයායක ුණණාේමක භාලය ශා තමතශලර ළිබඳබ 

ගැඹුරු අලතබෝධයක් වශ ප්රජාල තකතරහි ලගකීමක් ඔහු/ඇය තලත තිබිය යුතුය. (අයදුම්ඳ්ර තශෝ නාමතයෝජනා 

වශා විව්තර http://www.uwu.ac.lk තලේ අඩවියට ළිවිසීතමන්ද බා ගත ශැිරය.) 

උඳලපඳතිලරයා අධයයන තනතුරකට හිමි ඉශෂ ලැටුේ ඳරිමාණතේ තබන අතර  ලැටුතඳන් 15% ක වංරශ 

දීමනාලක් ැබීමට හිමිකම් බයි.  

අයදුම්ඳ්රය තශෝ නාම තයෝජනා ඳ්රය වමග ඳශත වශන් ලියිරයවිලි ඉදිරිඳේ කෂ යුතු තේ.  

1. උඳන් දිනය ඇතුළුල අයදුම්කරු/නාමිකයාතේ වම්පූර්ණ ජීල දේත තතොරතුරු (අයදුම්කරුලන්/ 

නාමිකයන් ශ්රී ංකාතේ රවරලැසියන් විය යුතු අතර අයදුම්ඳේ භාරගන්නා අලවන් දිනට ලයව අවුරුදු 

63 ට අඩු විය යුතුය) 

2. අයදුම්කරු තතෝරා ගනු ැබුලතශොේ වි්ලවිදයාතේ වංලර්ධනය වශා ඉටු ිරීමමට බාතඳොතරොේතු 

ලන දැක්ම ළිබඳබ ප්රකායක් 

3. ලේමන් උඳලපඳතිලරයා අයදුම්කරුතලලප තේ නම් තශෝ  මීට තඳර වි්ල විදයාතේ උඳලපඳති ධුරය 

තශබවූ අතයලප අයදුම්කරුතලලප තේ නම්, ඔහුතේ/ඇයතේ ඳෂමු ධුර කාය තුෂ සිදු කෂ ජයරශණ 

ඉව්මතු කරන ලාර්තාලක් 

4. නාම තයෝජනාලක් නම්  නාමිකයාතේ කැමැේත වහිත ලිළියක්  

5. අයදුම්කරුලන්/නාමිකයන් රාජය තවේලය  වංව්ථාලක  ලයලව්ථාළිත මණ්ඩයක තශෝ ඌල තලල්ව්ව 
වි්ලවිදයාය ශැර තලනේ උවව් අධයාඳන ආයතනයක තවේලතයහි නියුක්ත ලන්තන් නම් තනතුර 
වශා තතෝරා ගනු ැබුලතශොේ ඔහු තවේලතයන් නිදශව් කෂ ශැිර බලට තවේලා තයෝජකයාතගන් 
ලිළියක් 

2020 මැයි 04 දින නිලපේ කරන ද වි්ලවිදයා ප්රතිඳාදන තකොමින් වභා චක්රතල්  අංක 02/2020 හි ඇමුු ම I 
හි දක්ලා ඇති ලපු  ඳ්රතේ ඇති නිර්ණායක ශා මලිකාංග අනුල වෑම අතේක්කතයලපම ඇගීමම් කමිටුල විසින් 
වම්මු  ඳීමක්ණයකට භාජනය කරනු ැතේ. 

ඇගීමම් කමිටුල විසින් ැයිව්තුගත කර වි්ලවිදයා ඳාක වභාල විසින් අනුමත කරන ද සුදුසුමකම් ැබ 
අයදුම්කරුලන් අලම ලතයන් විනාඩි දශයක (10) තශෝ උඳරිම විනාඩි ඳශෂලක (15) කා සීමාලකට යටේල 
අදශව් ඉදිරිඳේ ිරීමමක් වශා විතේ ඳාක වභා රැව්ීමමට කැලනු ැතේ. 

2020 මැයි 04 දින නිලපේ කරන ද වි්ලවිදයා ප්රතිඳාදන තකොමින් වභා චක්රතල්  අංක 02/2020 හි දක්ලා 
ඇති ළිබඳගේ ක්රියා ඳපාඳාපායට අනුල අයදුම්කරුලන්/නාමිකයන් අතරින් සුදුසුකම් ැබ තිතදතනලපතේ (03) නම් 
නිර්තද් කර ළිබඳතය කරන විතේ වභා රැව්ීමතම් ලාර්තාල උඳලපඳති තනතුරට ඳේ ිරීමම වශා වි්ලවිදයා 
ප්රතිඳාදන තකොමින් වභාල තලත තයොමු කරනු ැතේ. 

අයදුම්ඳේ තශෝ නාම තයෝජනා 2020 ජූලි 13 ලන දින ඳව්ලරු 3.30 තශෝ ඊට තඳර ැතබන ඳරිදී තල් කාධිකාීම/ 

ඳාක වභා තල්කම්  ඌල තලල්ව්ව වි්ලවිදයාය  ඳව්වර ඳාර  බදුල් යන ලිළිනයට ලියාඳදිංචි තැඳෑතන් 

එීමම තශෝ තඳෞද්ගලිකල ඳැමිණ භාර දීම කෂ යුතු තේ 

අයදුම්ඳ්ර ශා නාමතයෝජනා වශ අදාෂ තල් ණ බශාන ලිළිකලරතේ ඉශෂ ලම් තකෂලතරහි “උඳකුඳති 

තනතුර” තව වශන් කෂ යුතු තේ. ප්රමාද ීම ැතබන අයදුම්ඳේ ප්රතික්තේඳ කරනු ැතේ. 

 

ලැඩබන මල්ඛකාධිකාරී/ඳාක සභා මල්කේ 

ඌල මලල්ස්ස වි්ලවිදයාය  

http://www.uwu.ac.lk/

