
 
 
 

 
 

 

 

 

ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලයීය  ෘෂිතොක්ෂණි  හො ග්රොමීය විද්යො ආයතනය 

පුරප්පොඩු  

 
ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලයීය  ෘෂිතොක්ෂණි  හො ග්රොමීය විද්යො ආයතනකේ පුරප්පොඩුව පවතින පහත සඳහන් තනතුරු සඳහො 

සුදුසු ම් සහිත අයදුම් රුවන්කෙන් 2021.04.23 දින ද්ක්වො අයදුම්පත්  ැඳවනු ලැකේ.

 

01. තනතුර:-  ළමනො රණ සහ ොර (කපොත් තැබීම්) III කර්ණිය 

 
අවශය සුදුසු ම්: 

1.  අ.කපො.ස.(සො.කපළ) විභොෙකේ 

• සිංහල භොෂොව/කද්මළ භොෂොව 

• ඉිංග්රීස භොෂොව/ඉිංග්රීස සොහිතයය 

• ෙණිතය 

යන විෂයන්ට සම්මොන සොමොර්ථ සහිතව විෂයන් හයක් එක් වර  දී සමත් වී තිබීම  

සහ 

2. අ.කපො.ස. (උ.කපළ) විභොෙය එක් වර  දී සයලු විෂයන් සමත් වීම (සොමොනය කපොදු පරීක්ෂණ ප්රශ්න පත්රය 

හැර). 

 

පහත සඳහන් සුදුසු ම් සපුරො ඇති අය ක කරහි ප්රමුඛතොවයක් ද්ක්වනු ලැකේ. 

 

අ.  පිළිෙත් ආයතනයකින් ලබො ෙත් මොස 06 ට කනොඅඩු පරිෙණ  කයදුම් භොවිතය පිලිබඳ සුදුසු ම්  

සහ 

ආ. පරිෙණ  කයදුම් පැකක්ජ භොවිතය පිලිබඳ වසර  02   පළපුරුද්ද් 

සහ 

3. ඉහත සඳහන් සුදුසු ම් වලට අමතරව අයදුම් රුවන් විසන් පහත සඳහන් තනතුර හො සම්බන්ධ විකශ්ෂිත 

සුදුසු ම් සපුරො තිබිය යුතුය. 

 

අ. නිපුණතො සිංවර්ධන හො වෘත්ීය පුහුණු අමොතයොිංශය යටකත්  ඇති ශ්රී ලිං ො  ොර්ි  විද්යොලය/බහු 

තොක්ෂණි  ආයතනය මඟින් පවත්වනු ලබන ෙණ  ශිල්පීන් සඳහො වූ ජොති  සහති ය සමත් වීම කහෝ 

පිළිෙත් ආයතනයකින් ඒ හො සමොන සුදුසු ම් ලබො තිබීම.  

 කහෝ 

 ආ. අ.කපො.ස. (උ.කපළ) විභොෙය වොණිජ විෂය ධොරොකවන් සයලු විෂයන් සමත්වී තිබීම. 

 

          වයස            : අයදුම්පත් භොරෙන්නො අවසන් දිනයට වයස අවුරුදු 18 ට කනොඅඩු සහ අවුරුදු 30 කනොවැඩි විය යුතුය. 

වැටුප් ක්රමය : U MN 1 (III) - Rs. 30,725-17x300-35,825 p.m. 

බඳවො ගැනීම:  ලිඛිත පරීක්ෂණයක් හො සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මගිනි. 

 

 

 



 

02. තනතුර:- පූර්ණ ොලීන උපශොලොධිපති (II කර්ණිය) -  ොන්තො 

 
අවශය සුදුසු ම්:  

(I) පිළිෙත් විශ්වවිද්යොලය  උපොධිධොරිකයකු විය යුතුය. කන්වොස ොෙොර පරිපොලනය හො  ළමනො රණය පිළිබඳව 

පළපුරුද්ද්ක් ඇති අය ක කරහි වැඩි සැලකිල්පලක් ද්ක්වනු ලැකේ. 

 

                  වයස             : අයදුම්පත් භොරෙන්නො අවසන් දිනයට වයස අවුරුදු 45 ට කනොඅඩු විය යුතුය  

 වැටුප් ක්රමය  : U-MN 3(II) –Rs. 42,885-18x660 – 54,765 p.m. 

 බඳවො ගැනීම : සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මගිනි. 

 

කස්වො ක ොන්කේසි: 
 

01. කමම තනතුරු ස්ිර ය. පත්වීම් වසර තුන  (3)   පරිවොස  ොලය ට යටත් කේ. 

02. කතෝරොෙත් අකප්ක්ෂ යින් ද්ැනට රොජය කද්පොර්තකම්න්තුව  කස්වය  රන්කන් නම් ඔහුකේ / ඇයකේ 

නිද්හස් කිරීම ලබො ෙත යුත්කත් අද්ොළ පත්කිරීකම් අධි ොරිය හරහො ය. රජකේ කස්ව යින්ට විශ්වවිද්යොල 

කස්වකේ කයදී සටියදී විශ්රොම වැටුප් අයිතිවොස ම් පවත්වො ෙැනීමට සුදුසු ම් කනොලබයි. 

 

ප්රතිලොභ: 

 

01. ඉහත වැටුපට අමතරව, රජකේ අනුමත දීමනො සහ විශ්වවිද්යොල ප්රතිපොද්න  ක ොිෂන් සභොව විසන් 

අනුමත  රන ලද් ජිවන වියද්ම් දීමනොව ද් අද්ොළ  ොර්ය මණ්ඩලයට කෙවනු ලැකේ. 

 

02. කතෝරොෙත් අයදුම් රුවන් තම ඉපයීම්වලින්  10% ක් විශ්වවිද්යොල අර්ථසොධ  අරමුද්ලට ද්ොය  විය යුතු 

අතර විශ්වවිද්යොලය මඟින් එකී ඉපයීම් වලින් 08%  ට සමොන මුද්ලක් විශ්වවිද්යොලීය විශ්රොම වැටුපට ද් 

07%  ට සමොන මුද්ලක් විශ්වවිද්යොලයීය අර්ථසොධ  අරමුද්ලට බැර  රනු ඇත. එයට අමතරව                       

03%   මුද්ලක් විශ්වවිද්යොලය විසන් කස්ව  භොර ොර අරමුද්ලට ද් බැර  රනු ඇත. 

 

 අයදුම්පත් ඉදිරිපත්  ළයුතු ආ ොරය : 

 

අයදුම්පත් ක ොළඹ විශ්ව විද්යොලයීය  ෘෂි තොක්ෂණි  හො ග්රොමීය විද්යො ආයතනකේ කවේ අඩවිකයන් 

(http://uciars.cmb.ac.lk ) බොෙත  ර ෙත හැකිය. නිස පරිදි සිපූර්ණ  රන ලද් අයදුම්පත් සහ අද්ොල සහති වල 

ඡොයො පිටපත් සමෙ 2021.04.23 දිනට කහෝ ඊට කපර  “කජයෂ්ඨ සහ ොර කල්පඛ ොධි ොරී, ක ොළඹ විශ්ව විද්යොලයීය 

 ෘෂි තොක්ෂණි  හො ග්රොමීය විද්යො ආයතනය, වැලිෙත්ත, හම්බන්කතොට යන ලිපිනයට ලියොපදිිංචි තැපෑකලන් 

එවිය යුතුය. අයදුම්පත් බහො එවනු ලබන  වරකේ ඉහල වම් ක ලවකර් අයදුම්  රන තනතුර පැහැදිලිව 

සඳහන්  ළ යුතුය. 

 

විශ්වවිද්යොල කස්වකේ/ රජකේ කද්පොර්තකම්න්තුව /සිංස්ථො/ වයවස්ථොපිත මණ්ඩලවල/ අයදුම් රුවන් ස්වකීය 

ආයතන ප්රධොනියො මඟින් අයදුම්පත් ඉදිරිපත්  ළ යුතුය. 

 

අකප්ක්ෂ යින් ක ටි ලැයිස්තුෙත කිරීකම් අයිතිය ආයතනය සතුව පවී.  අවශය විස්තර සඳහන්  ර නැති 

කහෝ අපැහැදිලි කහෝ ප්රමොද් වී ලැකබන කහෝ අකනකුත් නියිත අවශයතොවයන්     සපුරො කනොමැති අයදුම්පත් 

කිසදු කහ්තුවක් කනොද්ක්වො ප්රතික්කෂ්ප  රන අතර, එවැනි අයදුම්පත් කිසදු කහ්තුවක් නිසො යළි සල ො බලනු 

කනොලැකේ. 

 

 

 අධයක්ෂ 

 ක ොළඹ විශ්ව විද්යොලයීය  ෘෂි තොක්ෂණි  හො ග්රොමීය විද්යො ආයතනය               

 වැලිෙත්ත  

 හම්බන්කතොට. 
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