
 
 

රුහුණ විශ්වවිද්යාලයීය උපකුලපති තනතුර සඳහා අයදුම්පත්/ නාමයයෝජනා කැඳවීම  

(2022 – 2025) 

 

1978 අංක 16 දරන විශ්වවිදයාල පනතේ 34 වන වගන්තිය සහ සංතශෝධිත පනේ වල පවින 

විධිවිධාන සහ 2020 මැයි 04 දින දරන විශ්වවිදයාල ප්රිපාදන තකාමිෂන්ත සභා චක්රතේඛ අංක 

02/2020 හි විධිවිධාන ප්රකාරව රුහුණ විශ්වවිදයාල පාලක සභාව විසින්ත රුහුණ විශ්වවිදයාලතේ 

උපකුලපි තනතුර සඳහා ශ්රී ලාංකීය පුරවැසියන්ත තවින්ත අයදුම්පේ/නාමතයෝජනා කැඳවනු ලැතේ. 

1978 අංක 16 දරන විශ්වවිදයාල පනතේ විධිවිධාන යටතේ උපකුලපිවරයා විශ්වවිදයාලතේ පූර්ණ 

කාලීන නිලධරතයකු තේ. ඔහු/ඇය විශ්වවිදයාලතේ ප්රධාන විධායක නිලධාරියා, ප්රධාන අධයයන 

නිලධාරියා සහ  ගණන්තතදන නිලධාරියා තේ. ඔහු/ඇය පාලක සභාව සහ සනාතන සභාව යන 

තදතකහිම නිලබලතයන්ත සාමාජිකතයකු සහ සභාපිවරයා ද තේ. 

විශ්වවිදයාලය සම්බන්තධතයන්ත පාලක සභාව විසින්ත අනුමත කරනු ලබන ප්රිපේි සහ පියවර 

ක්රියාේමක කිරීම සහ එකී ප්රිපේි වලට යටේව විශ්වවිදයාලතේ පරිපාලනය සහ විනය 

පවේවාතගන යාම ඇතුළුව විශ්වවිදයාලය තමතහයවීම, අධීක්ෂණය සහ පාලනය සඳහා 

උපකුලපිවරයා වගකිව යුතු තේ. 

උපකුලපිවරයා ධූර කාලය ඉකුේවීමට තපර ඉවේ වන්තතන්ත නම් තහෝ 1978 අංක 16 දරන 

විශ්වවිදයාල සංතශෝධන පනත ප්රකාරව ධූරතයන්ත ඉවේ කරන්තතන්ත නම් තහෝ හැර වසර 3 ක 

කාලසීමාවක් තහෝ ඔහු/ඇය හැටපස්වන විය සම්පූර්ණ කරන තතක් යන අවස්ථා තදතකන්ත ප්රථමතයන්ත 

එළතෙන කවර තහෝ අවස්ථාව දක්වා ධූරය දරනු ඇත. 

උපකුලපිවරයා කළමනාකරණ ප්රිපේි සම්පාදනය කරමින්ත, ක්රියාේමක කරමින්ත හා හදුන්තවා 

තදමින්ත සහ පාලක සභාතේ තීරණ ක්රියාේමක කරමින්ත ශාස්ීය නායකේවය ලබාදීම, විශ්වවිදයාලතේ 

සාමානය පරිපාලනය සිදුකිරීම සඳහා වගකිව යුතු වන අතර, ඒ අනුව ශාස්ීය විශිෂ්ටේවය, 

පාරදෘශයභාවය, වගවීම, ප්රජාතන්තීය කළමනාකරණය සහ ඵලදායී අපක්ෂපාතී නායකේවය යන 

මූලධර්ම  පවේවා ගත යුතුය. 

තතෝරා ගනු ලබන අයදුම්කරු සතුව ශක්ිමේ පර්තේෂණ නිපුණේවයක් ඇතුළුව ඉහළ ශාස්ීය 

කායයසාධනයකින්ත යුතුව ඉහළ නායකේව ගුණාංග සහ විවිධාකාර බාහිර හා අභයන්තතර පාර්ශව සමඟ 

විෂයානුබද්ධව අන්තතර් ක්රියාකාරකම් සඳහා අන්තතර් පුද්ගල හැකියාවන්ත, ප්රිපේිමය කරුණු පිළිබද 

නිවැරදි අවතබෝධයක් සහිතව තීරණ වලට එළඹීමට සහ ඵලදායී තලස ක්රියාේමක කිරීම සඳහා 

කැපවීමක්  ිබිය යුතුය. තවද ඔහු/ඇය සතුව විශ්වවිදයාලීය ප්රජාව පිළිබද කැපවීමක් ඇතුළුව 

විශ්වවිදයාලතේ ආචාර ධර්ම සහ තමතහවර පිළිබඳ ගැඹුරු අවතබෝධයක් ිබිය යුතුය. 

උපකුලපිවරයා හට ඉහළම අධයයන වැටුප් පරිමාණයක් ලැබීමට සහ වැටුතපන්ත 15% ක සංග්රහ 

දීමනාවක්, නිවාස සහ ප්රවාහන පහසුකම් වලට හිමිකම් ඇත. 

 



අයදුම්පේ/නාමතයෝජනා සමඟ පහත සඳහන්ත ලිපිතේඛන ඉදිරිපේ කළයුතුය. 

1. අතප්ක්ිත අයදුම්කරුට/නම්කරනු ලැබූ අයට විශ්වවිදයාලය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දැක්ම 

පිළිබඳ ප්රකාශයක්, උපකුලපි ධූරයට පේකරනු ලැබුවතහාේ ඔහු/ඇය සාක්ෂාේ කරගැනීමට 

අතප්ක්ිත අරමුණු සහ තයෝජනා පිළිබඳ සංක්ිප්ත විස්තරයක් සහ අයදුම්කරුතේ උපන්තදිනය 

ඇතුළේ සම්පූර්ණ ජීවදේත ඉදිරිපේ කරන තලසට දැනුම් තදනු ලැතේ. (අයදුම්කරු/ නම්කරනු 

ලැබූ අය ශ්රී ලාංකීය පුරවැසියන්ත විය යුතු අතර අයදුම්පේ භාරගන්තනා අවසාන දිනට වයස අවු 63 ට 

තනාවැඩි විය යුතුය). 

2.  නාමතයෝජනාවක් නම් නම්කරනු ලැබූ අයතේ කැමැේත පළකිරීතම් ලිපිය. 

3.  අයදුම්කරු/නම්කරනු ලැබූ අය රාජය තස්වතේ, සංස්ථා, වයවස්ථාපිත මණ්ඩල සහ රුහුණ 

විශ්වවිදයාලය හැර තවනේ උසස් අධයාපන ආයතනයක තස්වය කරන්තතන්ත නම් 

අයදුම්කරු/නම්කරනු ලැබූ අය තනතුරට පේකරනු ලැබුවතහාේ ඔහු/ඇය තස්වතයන්ත නිදහස් කළ 

හැකිද යන වග සඳහන්ත කරමින්ත තස්වා තයෝජකයාතේ ලිපියක්. 

4. දැනට ධූරය දරන උපකුලපිවරයා අයදුම්කරුවකු වන්තතන්ත නම් තහෝ තමයට තපර විශ්වවිදයාලතේ 

උපකුලපි ධූරය දරා ඇේනම් ඉහත (iii) තේදතේ සඳහන්ත කර ඇි ලිපිතේඛන වලට අමතරව 

ඔහු/ඇය තම පළමු ධූර කාලය තුළ සාක්ෂාේ කරගේ කරුණු සඳහන්ත කරමින්ත වාර්තාවක් ලබාදිය 

යුතුය. 

එක් එක් අයදුම්කරුවන්ත 2020 මැයි 04 දින දරන විශව්විදයාල ප්රිපාදන තකාමිසතම් චක්රතේඛ අංක 

02/2020 හි ඇමුණුම අංක 1 හි දී ඇි ලකුණු ලබාදීතම් පත්රිකාතේ නියම කර ඇි උපමාන හා 

මූලිකාංග ප්රකාරව  ඇගයිම් කමිටුවක් විසින්ත සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට භාජනය කරනු ලැතේ. 

ඇගයිම් කමිටුව විසින්ත තකටි ලැයිස්තු ගත කරනු ලබන සහ පාලක සභාව විසින්ත අනුමත කරනු ලබන 

අයදුම්කරුවන්ත මිනිේතු දහයකට (10)  තනාඅඩු සහ පහතළාවකට( 15) තනාවැඩි වූ ඉදිරිපේ කිරීමක් 

සිදුකිරීම සඳහා පාලක සභාතම් විතශ්ෂ රැස්වීමක් හමුවට කැඳවනු ලැතේ. සුවිතශ්ෂී තේවයක් තුළ යම් 

අයදුම්කරුවකුට ඇගයීම් කමිටුව හමුවට පැමිණිමට තනාහැකි වන්තතන්ත නම් ඔහුට/ඇයට වීඩිතයෝ 

සම්මන්තරණය (video conferencing) මගින්ත සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ඉදිරිපේ වීමට අවසර තදනු ලැතේ. 

අයදුම්පේ/නාමතයෝජනා අදාළ ලිපිතේඛන සමඟ මාතර, වැේලමඩම, රුහුණ විශ්වවිදයාලතේ 

තේඛකාධිකාරි තවත ලියාපදිංචි තැපෑතලන්ත එවීමට තහෝ 2021.08.27 වන දින ප.ව 3.00 ට තහෝ ඊට 

තපර ලැතබන තස්  අින්ත තගනැවිේ භාරදීමට තහෝ පුළුවන. 

අදාල ලිපිතේඛන සහිත අයදුම්පේ/නාමතයෝජනා  බහාලන ලිපි කවරතේ වම් ඉහළ තකලවතර් 

"උපකුලපි තනතුර" යනුතවන්ත සඳහන්ත කළ යුතුය. 

අවසාන තේලාවට පසුව තේඛකාධිකාරි කාර්යාලය තවත ලැතබන අයදුම්පේ සළකා බලනු 

තනාලැතේ. 

(අතප්ක්ිත අයදුම්කරුවන්ත/නම්කරනු ලැබීම් සිදුකරන අයට www.ruh.ac.lk විශ්වවිදයාලීය තවේ 

අඩවිය පරීක්ෂා කරන තලසට ආරාධනය කරනු ලැතේ.) 

 

යේඛකාධිකාරි සහ පාලක සභායේ යේකම් 

රුහුණ විශ්වවිද්යාලය 
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