
 

 

 
පාලි හා බ ෞද්ධ අධයයන පශ්චාත් උපාධි ආයතනය 

කැලණිය විශ්වවිද්යාලය 

අධයක්ෂ තනතුර 
 

ඉහත තනතුර සඳහා නියමිත සුදුසුකම් ලත් පළපුරුද්ද සහිත පුද්ගලයන්ගගන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැගේ.  

 

ගෙෙ ආයතනය  පාලි හා ග ෞද්ධ අධයයන කටයුතු  සඳහා ශ්රී ලංකාගේ ප්රමුඛතෙ පශ්චාත් උපාධි ආයතනය 

ගේ. පශ්චාත් උපාධි ඩිපගලෝොගේ සිට ග ෞද්ධ අධයයන ගෙත්රය පිළි ඳ ආචාර්ය උපාධිය දක්වා වූ පශ්චාත් 

උපාධි පාඨොලා හැදෑරීෙ සඳහා ගද්ශීය ගෙන්ෙ විගද්ශීය සිසුන්ටද ගෙෙගින් ඉඩ ප්රස්තා සලසා  ඇත.  

 

අධයක්ෂවරයා ගෙෙ ආයතනගේ පූර්ණ කාලීන නිලධරගයකු වන අතර  ඔහු  ප්රධාන  විධායක නිලධරයා ද 

ප්රධාන අධයයන නිලධරයාද ගේ. තවද, ඔහු ආයතනගේ  ගණන් දීගම් නිලධරයා ද ගේ. අධයයන කටයුතු සඳහා 

නායකත්වය සැපයීෙ, කළෙනාකරණ ප්රතිපත්ති සකස් කිරීෙ, හැසිරවීෙ සහ හඳුන්වා දීෙ සඳහා ද කළෙනාකාර 

ෙණ්ඩලගේ තීරණ ක්රියාත්ෙක කිරීෙ සඳහා ද  වගකීෙ ඔහු විසින් දරනු ඇත. 

 

පශ්චාත් උපාධි සිසුන් පුහුණුව හා කළෙනාකරණගයහි පළපුරුද්ද සහිත පිළිගත්, ග ෞද්ධ අධයයනය විෂගයහි 

ගයයෂ්ඨ විදයාර්ින්ට ගෙහිදී ප්රමුඛත්වය ල ා ගදනු ඇත. 

 

බ ්වා ගිවිසුම් කාලය - පත්වීම් දිනගේ සිට වසර 03ක කාලය ගහෝ 65 වන උපන්දිනය යන 

දිනයන්ගගන් මුලින්ෙ  එළැගෙන දිනය ගතක්. 

 

වැටුප  - දැනට රායය ගස්වගේ ගයදී සිටින සිය වැටුප පරිොණගේ මූලික වැටුපට 

වඩා වැඩි වැටුපක් ල න නිලධාරීන් ඒ හා සොන වැටුප ලක්ෂයයක 

පිහිටුවනු ලැගේ. අයදුම්කරු, 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිදයාල පනගතහි 

අර්ථ දක්වා ඇති, ආචාර්යවරගයකු නම් ඔහු/ඇය ගවත වැටුගපන් 115 - 

167% දක්වා වූ අධයයන දීෙනාවක් ගගවනු ඇත.   

 

අබනකුත් ප්රතිලාභ - *විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන ගකාමිෂන් සභාගේ අනුෙත විධිවිධාන අනුව 

අනුයුක්ත කළ වාහනයක් සැපගයනු ඇත. (විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන 

ගකාමිෂන් සභා ආයතන චක්රගේඛ: 09$2015)  

*සංග්රහ දීෙනාව 

*විශ්වවිදයාල අර්ථසාධක අරමුදල (UPF) සඳහා දායකත්වය  

*ගස්වක භාරකාර අරමුදල(ETF)සඳහා දායකත්වය 

* විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන ගකාමිෂන් සභාව අනුෙත කළ අගනකුත් දීෙනා  

 

වය   - අවුරුදු 62 ට අඩු විය යුතුය.  

 

 

 

 

 



 

 

අයදුම්කරු සිය ජීව දත්ත විස්තරය සෙග ආයතනගේ සංවර්ධනය සඳහා  දැක්ෙ ඇතුළත් ප්රකාශයක් සහ 

අධයක්ෂ තනතුරට පත් කළගහාත් ඉටු කර ගැනීෙට ගයෝයනා කරන්ගන් කුෙක්ද යන්න පිළි ඳ ගකටි 

විස්තරයක් ඉදිරිපත් කිරීෙ අවශය ගේ. වත්ෙන් අධයක්ෂවරයා ගෙෙ තනතුර  සඳහා අයදුම් කරන්ගන් නම්, ඔහු 

සිය වාර්තාගවහි, ඔහුගේ ප්රථෙ ධූර කාලය තුළ ආයතනගේ සංවර්ධනය සඳහා දක්වන ලද දායකත්වය  සහ 

අනාගත සැලසුම් විගශ්ෂගයන් සඳහන් කළ යුතුය. 

 

දැනට විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන ගකාමිෂන් සභාගේ, උසස් අධයාපන ආයතන සහ එවැනි අගනකුත් ආයතනයන්හි 

ගස්වය කරන අයදුම්කරුවන් තෙ අයදුම්පත් අදාළ ප්රධානීන් ෙගින් 2019 ජුනි ෙස 28 දින ගහෝ ඉන් ගපර ගහෝ 

ලැග න පරිදි,  ගයයෂ්ඨ සහකාර ගේඛකාධිකාරී, පාලි හා ග ෞද්ධ අධයයන පශ්චාත් උපාධි ආයතනය, 113, 

දුටුගැමුණු වීදිය, ගකාහුවල යන ලිපිනයට රහසය කවරයක  හා ගයාමු කළ යුතුය. 

 

තනතුගරහි නෙ අයදුම්පත  හාලන කවරගේ වම් ඉහළ ගකළවගරහි සඳහන් කළ යුතුය.  

 

අසම්පූර්ණ  ගහෝ අගනකුත් අවශයතාවන්ට අනුකූල ගනාවන ගහෝ අවසන් දිනට පසු ලැග න fyda අයදුම්පත් 

ප්රතික්ගෂ්ප කරනු ලැගේ.   

 

 

ගයයෂ්ඨ සහකාර ගේඛකාධිකාරී  

පාලි හා ග ෞද්ධ අධයයන පශ්චාත් උපාධි ආයතනය 

113, දුටුගැමුණු වීදිය, 

ගකාහුවල. 
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