
  

 

 

 

රුහුණ විශව්විද්යාලය 
පුරපප්ාඩ ු

 
මෙෙ විශ්වවිද්යාලමේ පුරප්පාඩු වී පවතින පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා 2013.12.20 දින 
මතක් ෙවිසින් අයදුම්පත් භාරගනු ලැමේ. 
 
01. ප්රධාාන විනයාර්ෂක 
 
 අවශය සුදුසුකම්: 

i. (a) පිළිගත් විශ්වවිද්යාලයක ාපාධාධාායෙමය ව වීෙ සහ රී ලාකා මපොලිස් 
මසේවමේ සහකාර මපොලිස් අධාකාරී තනතුරක් ද්රන ලද් මහෝ ඊට ඉහළ 
තනතුරක් ද්රන නිලධාායෙමය ව වීෙ මහෝ ඊට සොන තනතුරක් ද්රන රී 
ලාකා යුධා හමුද්ා මසේවමේ නියුතු නිලධාායෙමය ව වීෙ. 

මහෝ 
 (b) විශ්වවිද්යාල විනයාර්ෂක මසේවමේ නියුතු නිමයෝ්ය ප්රධාාන විනයාර්ෂක 

තනතුර ද්රන හා එෙ තනතුමේ ස්ථිර වී වසර 05 ක පළපුරුද්ද්ක් සහිත 
නිලධාායෙමය ව වීෙ. 

 
ii. ශාරීයෙක සුදුසුකම්: 
  ාස අඩි 5 අඟල් 5 කට මනොඅඩු විය යුතුය. 
  පපුව අඟල් 32 ක් (සාොනය)  විය යුතුය. 

 
 සටහන: විශ්වවිද්යාල ෙටමටමම් මහෝ ්ාතික ෙටමටමම් රීඩා ා කටයුතුවල සෝ 

සුභසාධාන කටයුතුවල හා රීඩා ා වැඩා සටහන්වලදී ක්රියාකාරී මලස සහභා  
වී ඇති මකමරහි වැඩි සැලකිල්ලක් ද්ක්වනු ලැමේ. 

 
 වැටුප් ක රෙය: රු.33,745 - 8×645; 8×790 - 45,225 - ොසික [ U - EX 2(II) ] 
 
 

02. සැපයීම් නිලධාාරී (II මරේණිය)ය)  තනතුර 
 
 අවශය සුදුසුකම්: 

i. සිාහල/මද්ෙළ/ඉාග රීසි භාෂාව සහ අාක ගණිය)තය/වාණිය)් අාක ගණිය)තය ඇතුළුව 
විෂයයන් තුනකට (03) සම්ොන සාොේථ සහිතව මද්වතාවකට මනොවැඩි වාර 
ගණනකදී විෂයයන් හයකින් (06) අ.මපො.ස. (සාොනය මපළ) විභාගය 
සෙත්ව තිබීෙ. 

ii. (a) ර්මේ මද්පාේතමම්න්තුවක, රා්ය සාස්ථාවක මහෝ පිළිගත් ආයතනයක 
ගබඩා ා පාලනය සහ ඒ සම්බන්ධා වාේතා මපොත් පවත්වාමගන යාෙ මහෝ 
ඉාජිමන්රු ආම්පන්න, විදුලි භාණ්ඩා , රසායනාගාර ාපකරණ, කාේයාල 
ාපකරණ සහ මලෝහ භාණ්ඩා  ාපකරණ මිලදී ගැනීෙ සහ හඳුනාගැනීෙ 
පිළිබඳව යටත් පියෙමසයින් අවුරුදු 15 ක පළපුරුද්ද්ක් ලබා තිබිය යුතුය. 

මහෝ 
  (b) පිළිගත් ආයතනයකින් පවත්වනු ලබන ප්රසම්පාද්න කළෙනාකරණය පිළිබඳ 

ද්ෑ අවුරුදු පාඨොලාව හද්ාරා තිබීෙ හා ඉහත ii (a) යටමත් ද්ැක්මවන 
ම්ෂේත්රයන්හි වසර 10 ක පළපුරුද්ද් ලබා තිබිය යුතුය. 

 
වයස: අවුරුදු 45 ට මනොවැඩි විය යුතුය. (එමසේ වුවත් ර්මේ මද්පාේතමම්න්තු, 

සාස්ථා, වයවස්ථාපිත ෙණ්ඩා ල සහ ාසස් අධායාපන ආයතනවල මසේවකයින් 
සඳහා මෙෙ වයස් සීොව බල මනොපැවැත්මේ.) 

 
 වැටුප් ක රෙය: රු.19,470 - 18×245 - 23,880 - ොසික [ U-MN 2(II) ] 
 



03. වැඩා  පයෙපාලක (සිවිල්)  - මකොන්ත්රාත් පද්නෙ ෙත 
 
 අවශය සුදුසුකම්: 

තා්ෂණය පිළිබඳ ්ාතික සහතිකය (සිවිල්) මහෝ සොන සුදුසුකෙක් සහිත 
මතවේෂයක පළපුරුද්ද්. තා්ෂණය පිළිබඳව ්ාතික සහතික පාඨොලාව හද්ාරමින් 
අද්ාල පළපුරුද්ද් ලබාගත හැකිය. 

මහෝ 
රා්ය/රා්ය සාස්ථා මහෝ පිළිගත් ඉාජිමන්රු ආයතනයක යටත් පියෙමසයින් වසර 05 
ක වැඩා  පයෙපාලක (සිවිල්) තනතුමේ පළපුරුද්ද්ක් සහිතව මද්වරකට මනොවැඩි වාර 
ගණනකදී අධායාපන මපොදු සහතික පත ර (සා.මපළ) විභාගය විෂයයන් 06 කින් සෙත් 
වී තිබීෙ. 
 
වයස: අවුරුදු 45 ට මනොවැඩි විය යුතුය. (එමසේ වුවත් ර්මේ මද්පාේතමම්න්තු, 

සාස්ථා, වයවස්ථාපිත ෙණ්ඩා ල සහ ාසස් අධායාපන ආයතනවල මසේවකයින් 
සඳහා මෙෙ වයස් සීොව බල මනොපැවැත්මේ.) 

 
දීෙනා: රු.22,470.00 (රු.16,070.00 + 6,600.00)  - (ොසික)  
 

04. මහදි නිලධාාරී (II මරේණිය)ය) තනතුර 
 
 අවශය සුදුසුකම්: 

i. අධායයන මපොදු සහතික පත ර (සා.මපළ)  විභාගමයන් මද්වරකට මනොවැඩි වාර 
ගණනකදී විෂයයන් 03 කට සම්ොන සාොේථය සහිතව විෂයයන් 06 කින් 
සෙත් වීෙ.  

ii. ශ රී ලාකා වවද්ය ෙණ්ඩා ලය ෙඟින් පිළිගනු ලබන මහදි මයෝගයතා සහතිකයක් 
තිඛීෙ. 

iii. වයස අවුරුදු 45 ට මනොවැඩි විය යුතුය. (එමසේ වුවත් ර්මේ මද්පාේතමම්න්තු, 
සාස්ථා, වයවස්ථාපිත ෙණ්ඩා ල සහ ාසස් අධායාපන ආයතනවල මසේවකයින් 
සඳහා මෙෙ වයස් සීොව බල මනොපැවැත්මේ.) 

 
 වැටුප් ක රෙය: රු.16,535 - 7×155; 10×185 - 19,470.00 - (ොසික)  U-MT 1 (IIIA)  

 
අයදුම්කරුමේ ලිපිනය ලියන ලද් මුද්ද්ර ගැසූ මස.මී. 22×10 ප රොණමේ ලියුම් කවරයක් 
ොතර, වැල්ලෙඩා ෙ, රුහුණ විශ්වවිද්යාලමේ ම්යෂ්ඨ සහකාර මල්ඛකාධාකාරී (ආයතන 
අනධායයන)  මවත එවීමෙන් මහෝ ආයතන අනධායයන අාශයට පැමිණ නියමිත ආකෘති පත ර 
ලබාගත හැකිය. 2013.12.13 දින මතක් පෙණක් අයදුම්පත් නි වත් කරනු ලැමේ. 
 
නියමිත ආකෘති පත රමේ සම්පූේණ කරන ලද් අයදුම්පත් “ම්යෂ්ඨ සහකාර මල්ඛකාධාකාරී 
(ආයතන අනධායයන) , රුහුණ විශ්වවිද්යාලය, වැල්ලෙඩා ෙ, ොතර.” යන ලිපිනයට ලියාපදිාචි 
තැපෑමලන් එවිය යුතුය. අයදුම් කරන ලද් තනතුර ලියුම් කවරමේ වම්පස ඉහළ මකලවමේ 
සඳහන් කළ යුතුය. 
 
අවශය විස්තර සඳහන් මනොකිරීෙ, අපැහැදිලි වීෙ මහෝ මවනයම් අවශයතාවයක් සපුරා 
මනොතිබීෙ හා නියමිත දිනට පසුව එවන අයදුම්පත් ප රතිම්ෂේප කිරීෙට මහේතු මේ. එමසේ 
අයදුම්පත් ප රතිම්ෂේප කළ විට මෙොනෙ මහේතුවක් නිසා මහෝ එෙ අයදුම්පත් නැවත 
සැලකිල්ලට භා්නය කරනු මනොලැමේ. 
 
රා්ය/සාස්ථා/වයවස්ථාපිත ෙණ්ඩා ලවල අයදුම්කරුවන් සිය මද්පාේතමම්න්තු/සාස්ථා/ 
වයවස්ථාපිත ෙණ්ඩා ල ප රධාානීන් ෙඟින් අයදුම්පත් ඉදියෙපත් කළ යුතු මේ. අද්ාළ 
මද්පාේතමම්න්තු ප රධාානීන් ෙඟින් ඉදියෙපත් මනොකරන අයදුම්පත් ප රතිම්ෂේප කරනු ලැමේ. 
 
 
        මල්ඛකාධාකාරී 
 
රුහුණ විශ්වවිද්යාලය, 
වැල්ලෙඩා ෙ, 
ොතර. 
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