
 
POST OF DIRECTOR 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
UNIVERSITY OF MORATUWA 

Applications are invited from citizens of Sri Lanka for the Post of Director of the Institute of 
Technology, University of Moratuwa, Diyagama, Homagama up to 07.12.2020 
The Institute of Technology, University of Moratuwa was established by the order dated 7th 
March 2000 to conduct primarily the National Diploma in Technology Course and similar level 
Technological courses. The Institute is attached to the University of Moratuwa, Sri Lanka. 
Eminent persons either in the University system or outside are eligible to apply.  
The Director shall be a full-time officer of the Institute and shall be the Principal Executive 
Officer, the Principal Academic Officer and the Accounting Officer of the Institute. He/She shall 
be an ex-officio member of both the Board of Management and the Board of Study. 
He/She shall be responsible for the maintenance of discipline within the Institute and expected 
to provide academic and administrative leadership to the Institute and also liaise with relevant 
Ministries/UGC and the Higher Educational Institutions.   
The Director shall, unless he/she vacates office earlier or is removed from office in terms of 
the Universities Act. No.16 of 1978 as amended, hold the office for a term of three years or 
until he/she completes his/her sixty fifth birth day whichever event occurs earlier. 
AGE:      Less than 63 years of age  
REMUNERATION & OTHER BENEFITS: U-AC 5 (II) Rs.117,350 - 13x2,700 - 152,450 p.m. 
The Director is entitled for official transport and entertainment allowance in accordance with 
UGC and government regulations. If a senior Professor is appointed to the post, He/She will 
continue to receive the salary and other allowances attached to the post of Senior Professor 
post together with the allowances applicable to the post of Director. 
NB : Those who are presently in government service and drawing a salary exceeding the 
minimum of the above salary scale will be placed at an equivalent salary point.  
The terms and conditions of appointment will be governed in accordance with the provisions 
of the Universities Act No. 16. of 1978 (as amended) and the Institute of Technology, 
University of Moratuwa Ordinance No. 03 made there under and published in the Gazette 
Extraordinary No. 1142 / 20 of 27th July 2000. 
BENEFITS:   1. Official Transport 
  2. Entertainment allowance 
  3. Provident fund contribution (15% by employer and 10% by the employee)  

4. Employees Trust Fund contribution (3 % by employer)     
SUBMISSION OF APPLICANTIONS: Applicants are requested to submit a statement of vision for 
development of the Institute, a brief account of what he/she proposes to achieve, if appointed 
to the post of Director and a full curriculum vitae including the date of birth of the applicant. 
The applications should be sent under registered cover addressed to the Deputy Registrar 
Institute of Technology, University of Moratuwa, Diyagama, Homagama to reach on or before 
07.12.2020. The title of the post should be indicated on the top left hand corner of the 
envelope.  
Those from the Public Service, Corporations, Statutory Boards and Higher Educational 
Institutes are required to submit their applications through the respective Heads of such 
Institutions.   
Applications that are incomplete or illegible or do not confirm to the stated requirements or 
received after the closing date will be rejected without intimation.  
Deputy Registrar 
Institute of Technology 
University of Moratuwa   
Diyagama, Homagama. 
15.11.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ර පා  - අධ ෂ 

තා ෂ ක ආයතනය, ෙමාර ව ශ්ව ද ාලය 
යගම, ෙහ මාගම 

ෙමාර ව ශ්ව ද ාල ය තා ෂ ක ආයතනෙ  ර පා ව පව න අධ ෂ තන ර සඳහා,  ලාං ක 
රවැ ය  ෙග  2020.12.07 න ද වා අය ප  කැඳව  ලැෙ . 

ෙමම ආයතනනය, ජා ක තා ෂ ක ෙල මා පාඨමාලාව හා සමාන තා ෂ ක පාඨමාලාව  පැවැ ම 
සඳහා ව ෂ 2000 මා  07වන නැ  යමය ම  ටව  ලැ , ෙමාර ව ශ්ව ද ාලයට අ බ ධ 
ආයතනය .  

ශ්ව ද ාල ප ධ ෙ  හා ඉ  ප බා ර ක  ල  ගලය  ෙ  සඳහා අය මට ක  ලබ . 
අධ ෂකවරයා ආයතනෙ  ණකා න ලධා ෙය  වන අතර, ධාන ධායක ලධා යා හා ගණ  ෙ  

ලධා යා ද ෙ . ඔ /ඇය ල බලෙය  ආයතනෙ  කළමනාකාර ම ඩලෙ  සාමා කෙය  හා අධ යන 
ම ඩලෙ  සභාප වරයා ෙ . අධ යන කට  ෙමෙහය ම, සාමාන  ප පාලනය හා ආයතනෙ  නය 
පව වාෙගන යාම ස බ ධෙය  අධ ෂකවරයා වග ව  වන අතර, අදාළ අමාත ාංශ, ශ්ව ද ාල, 

ද ායතන හා ශ්ව ද ාල පාදන ෙකා සම සමග මනා ස බ ධතාවය  තව කට  කළ  ෙ . 
ර කාලය අ  03  ෙහ  වයස අ  65 ස ණ වන ෙත  

වයස  අ  63 ට අ  
වැ ප  U-AC 5 (II) Rs.117,350 - 13x2,700 - 152,450 p.m.  
අධ ෂකවරයා ෙවත කා යා ය වාහන පහ ක  සඳහා සහ ශ්ව ද ාල පාදන ෙකා ෂ  සභා ච ෙ ඛ 

කාරව සං හ මනාව  සඳහා ක  ඇත. ෙජ ෂ්ඨ මහාචා ය තන ර  දර ෙන  ෙ  සඳහා ප කර  
ලැ ව ෙහා  ඔ /ඇය ලබ   වැ ප ලබාෙදන අතර අධ ෂ තන රට  අෙන  මනා ද ලබා ෙද  
ඇත.  
ප මට අදාළ අෙන  ෙකා ෙ  1978 අංක 16 (සංෙශ ත) ශ්ව ද ාල පනත හා 2000  27 අංක 
1142/20 දරණ අ ෙශ්ෂ ගැස ප ය ම  පලකර  ලැ  අංක 03 දරණ, ෙමාර ව ශ්ව ද ාල ය 
තා ෂ ක ආයතන යමාව ය කාරව ෙ .  

ලාභ  
කා යා ය වාහන පහ ක , සං හ මනා, ශ්ව ද ාල අ ථසාධක අර දල (15% ෙස්වාෙයාජකයා සහ 10% 
ෙස්වාදායකයා), ෙස්වා කය ෙ  භාර අර දල (3% ෙස්වා ෙය ජකයා) 
අය ප  එ ය  ෙවල 
උප  නය ද ස තව අය ක ෙ  ස ණ ව ද ත ෙතාර  පත, ආයතනෙ  ව සඳහා වන දැ ම 
හා තන රට ෙත රාග  ලැ වෙහා  අය ක   ආයතනෙ  ඉ මට බලාෙපාෙරා  වන ක  

බඳ කාශය  ස තව ෙය ජ  ෙ ඛකා කා , තා ෂ ක ආයතනය, ෙමාර ව ශ්ව ද ාලය, යගම, 
ෙහ මාගම යන නයට 2020.12.07 නට ථම ලැෙබන ෙස් යාප ං  තැපෑෙල  ෙහ  ෙගනැ  බාර ය 

ය.  කවරෙ  ව පස ඉහල ෙකලවෙ  ʺඅධ ෂ තන රʺ ෙලස සඳහ  කළ ය.   
සැ. .  
දැනට, රජෙ  සංස්ථා, ම ඩල ව වස්ථා ත සමාග  ෙහ  අ ධ රාජ  ෙස්වෙ   අය ක ව  තම අය  
පත තමාෙ  ආයතන ධා යා ම  ඉ ප  කළ  ෙ . 
ඉහත සඳහ  ෙ ඛණ ෙනාමැ , අස ණ හා අපැහැ  අය ප  දැ ව  ම  ෙතාරව ෙෂ්ප 
කර  ලැෙ . 

ෙය ජ  ෙ ඛකා කා , 
තා ෂ ක ආයතනය, 
ෙමාර ව ශ්ව ද ාලය. 
යගම, ෙහ මාගම. 

2020.11.15 

 


