NILIS
ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විද්යා ආයතනය
කකාළඹ විශ්වවිද්යාලය
අධ්යක්ෂ තනතුර
කකාළඹ විශ්වවිද්යාලකේ ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විද්යා ආයතනකේ (National Institute of Library and
Information Sciences - NILIS) අධ්යක්ෂ තනතුර සඳහා අයදුම්පත් / නාමකයෝජනා කැඳවනු ලැකේ.
අයදුම්කරුවන් / නම් කරන අය ශ්රී ලංකාකේ පුරවැසියන් විය යුතු අතර වයස අවුරුදු 63 ට අඩු විය යුතුය. සාර්ථක
අයදුම්කරු / නම් කරන තැනැත්තා පත්ීකම් දිනකේ සිට වසර තුනක කාලයක් කහෝ ඔහු / ඇය ඔහුකේ / ඇයකේ
වයස අවුරුදු 65 සම්ූර්ණ වනතුරු කහෝ යන කද්කකන් පළමුකවන්ම එළකඹන අවස්ථාවකතක් රාජකාරී කාලය
බලාත්මක වනු ඇත.
NILIS යනු කකාළඹ විශ්වවිද්යාලයට අනුබද්ධිත ආයතනයක් වන අතර එය විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න කකාමිෂන්
සභාව විසින් අනුමත කරන ලද් සහතික, ඩිපකලෝමා සහ පශ්චාත් උපාි පාඨමාලා පවත්වන ආයතනයකි. NILIS
ශිෂය ගහනය ප්රධ්ාන වශකයන් සමන්විත වන්කන් ද්ැනට රාජය හා කපෞද්ධගලික අංශකේ ආයතනවල කස්වය
කරන්නන්කගනි. එය පර්කේෂණ හා උපකද්ධශන කස්වාවන්ි ද් නිරත කේ.
අධ්යක්ෂවරයා ආයතනකේ ප්රධ්ාන විධ්ායක සහ අධ්යයන නිලධ්ාරියා කේ. ඔහු / ඇය ආයතනකේ ප්රධ්ාන ගණන්
දීකම් නිලධ්ාරියා වන අතර, ආයතනකේ පාලක මණ්ඩලකේ සහ අධ්යයන කමිටුකේ සාමාජිකකයකි.
කළමනාකරණ ප්රතිපත්ති සම්පාද්නය හා ක්රියාත්මක කිරීම සහ පාලක මණ්ඩලකේ තීරණ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා
අධ්යයන නායකත්වය සැපයීකම් වගකීම ඔහු / ඇය ද්රයි. ඔහු / ඇය ආයතනකේ සාමානය පරිපාලනය සඳහා
වගකිව යුතු බැවින් අධ්යයන විශිෂ්ඨත්වය, විනිවිද්භාවය, වගීම, ප්රජාතන්රවාදී කළමනාකරණය සහ ඵලද්ායී
සහ පක්ෂග්රාහී කනාවන පරිපාලන නායකත්වය යන මූලධ්ර්ම පිළිගත යුතුය. ආයතනය තුළ විනය පවත්වාකගන
යාකම් වගකීම ද් අධ්යක්ෂවරයා සතු ය. ඔහු/ ඇය ආයතනකේ කස්වාද්ායකයින්කේ සහ කාර්ය මණ්ඩලකේ
අවශයතා පිළිබඳ අවකබෝධ්යක් තිබිය යුතු අතර, අරමුද්ල් උත්පාද්නය කිරීමටත්, විශ්වවිද්යාල සහ කවනත් අද්ාළ
ආයතන සමග සහකයෝගීතාවයන් දියුණු කිරීමටත්, ජාතයන්තර සම්බන්ධ්තාවයන් වර්ධ්නය කිරීමටත් හැකි විය
යුතුය.
අධ්යක්ෂවරයා ඔහුකේ / ඇයකේ බුද්ධිමය කමන්ම කළමනාකරණ ද්ක්ෂතාව තුළින් ආයතනකේ අරමුණු සාක්ෂාත්
කර ගැනීකම් ද්ැක්මක් ඇති පුද්ධගලකයකු විය යුතුය. අයදුම්කරු/ නම් කරන තැනැත්තා විශිෂ්ඨ පර්කේෂණ
ප්රකාශනයට පත් කර තිබිය යුතු අතර, ඉහළ මට්ටකම් අන්තර් පුද්ධගල කුසලතා සිත නායකත්ව ගුණාංග සහ
ප්රතිපත්තිමය කරුණු පිළිබඳ පැහැදිලි අවකබෝධ්යක් ඇති, අධ්යාපනික වශකයන් ඉහළ හා අවංක පුද්ධගලයකු වනු
ඇතැයි අකපක්ෂා කකකර්.
අධ්යක්ෂවරයාට මහාචාර්යවරයකුට ිමි වැටුපක් සහ තනතුරට අද්ාළ කවනත් දීමනා ලැකබනු ඇත.
අයදුම්පත් / නාමයයෝජනා සමඟ පහත සඳහන් යේඛන තිබිය යුතුය:
(i) උපන්දිනය ඇතුළුව අයදුම්කරුකේ / නම් කළ අයකේ සම්ූර්ණණ ජීව ද්ත්ත සටහනක් (උපපැන්න සහතිකකේ
සහතික කළ පිටපතක් අමුණා තිබිය යුතුය).
(ii) අධ්යයන හා පර්කේෂණ විශිෂ්ඨත්වය, වෘත්තීය සන්නිකේද්නය සහ කළමනාකරණ නිපුණතාවය, ඵලද්ායී
නායකත්වය ආදිය සඳහා අද්ාල සාක්ෂයවල පිටපත්.
(iii) ආයතනකේ සංවර්ධ්නය පිළිබඳ ද්ැක්කම් ප්රකාශයක්
(iv) අධ්යක්ෂ තනතුරට පත් කරනු ලැබුවකහාත් ඔහු / ඇය අත්කර ගැනීමට අකපක්ිත අරමුණු සඳහා කයෝජනා
ඇතුලත් කකටි විස්තරයක්

(v) නාමකයෝජනාවක් නම්, එකස් නම් කරන ලද් තැනැත්තාකේ කැමැත්ත ඇතුළත් ලිපියක්
(vi) NILIS ආයතනකේ හැර, කවනත් රාජය අංශකේ, සංස්ථා, වයවස්ථාපිත ආයතන සහ උසස් අධ්යාපන
ආයතනවල කස්වය කරන අයදුම්කරුකවකු / නම් කරන ලද් අකයකු නම්, ඔහු / ඇය තනතුරට පත් කළකහාත් ඔහු
/ ඇය ද්ැනට ද්රණ තනතුරින් නිද්හස් කළ හැකිද් යන්න සඳහන් කස්වා කයෝජකයාකේ විසින් ලබාදුන් ලිපියක්.
සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් සඳහා අකපක්ෂකයින් කපෞද්ධගලිකව කැඳවනු ලැකේ. සුවිකශ්ෂී අවස්ථාවක,
අකපක්ෂකකයකුට කපෞද්ධගලිකව කපනී සිටීමට හැකියාවක් කනාමැති නම්, ඔහුට / ඇයට ීඩිකයෝ සම්මන්රණ
කහෝ ස්කයිප හරහා සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කපනී සිටීමට අවසර කද්නු ලැකේ. අකපක්ෂකකයකු අවම වශකයන්
විනාඩි ද්හය (10) ක, නමුත් විනාඩි පහකළාව (15) කනාඉක්මවන කකටි ඉදිරිපත් කිරීමක් සඳහා සූද්ානම් විය
යුතුය. සම්මුඛ සාකච්ඡා 2020 සැපතැම්බර් 11 දිනැති UGC චක්රකල්ඛ අංක 07/2020 ි ඇමුණුම I ි ද්ක්වා ඇති
ලකුණු පරකේ ද්ක්වා ඇති නිර්ණායක වලට අනුව පැවැත්කවන අතර එය https://nilis.cmb.ac.lk/wpcontent/uploads/2020/10/2221_Commission-Circular-No.-07-2020-English.pdf
කවේ
අඩවියට
පිවිසීකමන් කහෝ UGC කවේ අඩවිකයන් (https://www.ugc.ac.lk) ලබා ගත හැකි ය.
අයදුම්පත් / නාමකයෝජනා කජයෂ්ඨ සහකාර කල්ඛකාිකාරී, ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විද්යා ආයතනය,
කකාළඹ විශ්වවිද්යාලය, කකාළඹ -03 කවත මුද්රා තැබූ කවරයක / ලියුම් කවරයක කයාමු කළ යුතු අතර 2020
කනාවැම්බර් 23 ප.ව. 3.00 ට කහෝ ඊට කපර ඉහත කාර්යාලයට පැමිණ භාර දී කහෝ ලියාපදිංචි තැපෑකලන් කහෝ
එවිය යුතුය. අයදුම්පත / නාමකයෝජනා ඇතුළත් ලියුම් කවරකේ ඉහළ වම් කකළවකර් 'අධ්යක්ෂ තනතුර' කලස
සටහන් කළ යුතුය.
අවසන් දිනට පසුව ලැකබන අයදුම්පත් / නාමකයෝජනා ප්රතික්කෂ්ප කකකර්.

කළමනාකරණ මණ්ඩලකේ කල්කම්
ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විද්යා ආයතනය
කකාළඹ විශ්වවිද්යාලය
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