
 

ක ොළඹ විශ්ව විද්යොලයීය  ෘෂිතොක්ෂණි  හො ග්රොමීය විද්යො ආයතනය 

(UCIARS) 

වැලිගත්ත, හම්බනකතොට 

අධ්යක්ෂ තනතුර  

 
ක ොළඹ විශ්ව විද්යොලයීය  ෘෂිතොක්ෂණි  හො ග්රොමීය විද්යො ආයතනකේ (University of Colombo Institute 

for Agro-Technology and Rural Sciences–UCIARS) අධ්යක්ෂ තනතුර සඳහො අයදුම්පත්/නොමකයෝජනො 

 ැඳවනු ලැකේ. 

 

අයදුම් රුවන්/නම්  රන අය ශ්රී ලං ොකේ පුරවැසියන් විය යුතු අතර වයස අවුරුදු 63 ට අඩු විය යුතුය. 

සොර්ථ  අයදුම් රු/නම්  රන තැනැත්තො පත්ීකම් දිනකේ සිට වසර තුන   ොලයක් කහෝ ඔහු/ඇය 

ඔහුකේ/ඇයකේ වයස අවුරුදු 65 සම්ූර්ණ වනතුරු කහෝ යන කද්ක න් පළමුකවන්ම එළකඹන 

අවස්ථොවකතක් රොජ ොරී  ොලය  බලොත්ම  වනු ඇත. 

 

UCIARS යනු ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලයට අනුබද්ධිතව 2008 වර්ෂකේ අක ෝස්තු මස වැලි ත්ත, හම්බන්කතොට 

ප්රකද්ධශකේ ස්ථොපිත  රන ලද් ආයතනයකි. කමම ආයතනය පොඨමොලො ( ෘෂි තොක්ෂණය පිළිබඳ උසස ්

ඩිපකලෝමො සහ උපොිය) පවත්වන අතර  ෘෂි තොක්ෂණය,  ෘෂි වයොපොර, ග්රොමීය විද්යොව සහ ඒ ආශ්රිත 

අකනකුත් අංශයන්ි උපකද්ස්, පුහුණුව, පර්කේෂණ හො සංවර්ධ්න, උපකද්ධශන සහ ප්රජො කස්වො වැඩසටහන් 

ලබො කද්යි. 

 

අධ්යක්ෂවරයො ආයතනකේ ප්රධ්ොන විධ්ොය  නිලධ්රයො, ප්රධ්ොන ශොස්ීය නිලධ්රයො සහ  ණන් දීකම් 

නිලධ්රයො වන්කන්ය. ඹහු නිලබලකයන් ආයතනකේ  ළමනො රණ මණ්ඩලකේ ශොස්ීය  මිටුකේ සහ 

අධ්යයන මණ්ඩල වල සොමොජී කයකු කමන්ම සභොපතිවරයො ද් වන්කන්ය. ඹහු සනොථන සභොකේ ද් 

සොමොජි කයකු කේ. ආයතනය තුළ විනය පවත්වො  ැනීම සඳහො විශ්ව විද්යොලකේ උපකුලපතිවරයොකේ මඟ 

කපන්ීම යටකත් අධ්යක්ෂවරයො ව කිව යුතුය.  

 

අධ්යක්ෂවරයො ඔහුකේ / ඇයකේ බුද්ධිමය කමන්ම  ළමනො රණ පළපුරුද්ධද් තුළින් ආයතනකේ අරමුණු සොක්ෂොත් 

 ර  ැනීකම් ද්ැක්මක් ඇති පුද්ධ ලකයකු විය යුතුය. අයදුම් රු/නම්  රන ලද් තැනැත්තො විශිෂ්ට පර්කේෂණ 

ප්ර ොශන පැති ඩක් සිත, ඉහළ මට්ටකම් අන්තර් පුද්ධ ල කුසලතො සිත නොය ත්ව ගුණොං  ඔපපු  ර 

ඇති සහ ප්රතිපත්තිමය  රුණු පිළිබඳව පැහැදිලි අවකබෝධ්යක් ඇති, උසස් අධ්යයන ද්ක්ෂතොවයකින් සහ 

අවං භොවයකින් යුත් පුද්ධ ලකයකු වනු ඇතැයි අකපක්ෂො ක කර්. 

 

කතෝරො  න්නො අයදුම් රු හම්බන්කතොට, වැලි ත්ත UCIARS ආයතනකේ අධ්යක්ෂ කලස ූර්ණ ොලීනව 

කස්වය  ළ යුතුය. 

 



අධ්යක්ෂවරයොට රු.117,350 - 13x2700 - 152,450 (U-AC 5 (II) යන වැටුප පරිමොණයට අද්ොල වැටුපක් සහ 

තනතුරට අද්ොළ කවනත් දීමනො ලැකබනු ඇත. ද්ැනට රොජය කස්වකේ කයදී සිටින තැනැත්තන් සඳහො, රොජය 

කස්වකේ ද්ැනට පවතින වැටුප ස්ථොනයට කනොඅඩු වැටුප ස්ථොනය  ස්ථොන  ත ක කර්. 

 

අයදුම්පත්/නොමකයෝජනො සමඟ පහත සඳහන කේඛන ඉදිරිපත්  ළ යුතුය: 

 

(i) උපන්දිනය ඇතුළුව අයදුම් රුකේ/නම්  ළ අයකේ සම්ූර්ණ ජීව ද්ත්ත සටහනක් (උපපැන්න 

සහති කේ සහති   ළ පිටපතක් අමුණො තිබීම අනිවොර්ය කේ). 

(ii) ආයතනකේ සංවර්ධ්නය පිළිබඳ ද්ැක්ම සිත ප්ර ොශයක් 

(iii) අධ්යක්ෂ තනතුරට පත්  රනු ලැබුවකහොත් ඔහු / ඇය අත් ර  ැනීමට අකපක්ෂිත අරමුණු සඳහො 

කයෝජනො ඇතුලත් ක ටි විස්තරයක් 

(iv) නොමකයෝජනොවක් නම්, එකස් නම්  රන ලද් තැනැත්තොකේ  ැමැත්ත ඇතුළත් ලිපියක් 

(v) අධ්යයන හො පර්කේෂණ විශිෂ්ඨත්වය, වෘත්ීය සන්නිකේද්නය සහ  ළමනො රණ නිපුණතොවය, 

ඵලද්ොයී නොය ත්වය ආදිය සඳහො අද්ොල සොක්ෂයවල පිටපත්. 

(vi) UCIARS හැර, කවනත් රොජය අංශකේ, සංස්ථො, වයවසථ්ොපිත ආයතන සහ උසස් අධ්යොපන ආයතනවල 

කස්වය  රන අයදුම් රුකවකු /නම්  රන ලද් අකයකු නම්, ඔහු /ඇය තනතුරට පත්  ළකහොත් ඔහු 

/ඇය ද්ැනට ද්රණ තනතුරින් නිද්හස්  ළ හැකිද් යන්න සඳහන් කස්වො කයෝජ යොකේ විසින් ලබොදුන් 

ලිපියක්.  

 

කතෝරො  ැනීකම් ක්රියොවලිය සිදු  රනු ලබන්කන් 2020 සැපතැම්බර් 11 දිනැති UGC චක්රකේඛ අං  

07/2020 ි ද්ක්වො ඇති උපකද්ස් අනුව ය (චක්රකේඛය www.ugc.ac.lk කවතින් බො ත  ළ හැකිය). 

 

අයදුම්පත්/නොමකයෝජනො කජයෂ්ඨ සහ ොර කේඛ ොි ොරී, ක ොළඹ විශ්ව විද්යොලයීය  ෘෂිතොක්ෂණි  හො 

ග්රොමීය විද්යො ආයතනය කවත මුද්රො තැබූ  වරය /ලියුම්  වරය  කයොමු  ළ යුතු අතර 2021 ඹක්කතොම්බර් 

21 ප.ව. 3.00 ට කහෝ ඊට කපර ඉහත  ොර්යොලයට පැමිණ භොර දී කහෝ ලියොපදිංචි තැපෑකලන් කහෝ එවිය 

යුතුය. අයදුම්පත/ නොමකයෝජනො ඇතුළත් ලියුම්  වරකේ ඉහළ වම් ක ළවකර් 'අධ්යක්ෂ තනතුර' කලස 

සටහන්  ළ යුතුය. 

 

අවසන් දිනට පසුව ලැකබන අයදුම්පත්/නොමකයෝජනො ප්රතික්කෂ්ප ක කර්. 

 

 

 ළමනො රණ මණ්ඩලකේ කේ ම් 

ක ොළඹ විශ්ව විද්යොලයීය  ෘෂිතොක්ෂණි  හො ග්රොමීය විද්යො ආයතනය 

වැලි ත්ත, හම්බන්කතොට 
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