
  

 

 

 

රුහණු විශව්විද්යාලය 
පුරප්පාඩ ු

 

මමම වි්ලවිදයාමේ පුරප්ඳාඩු වී ඳලතින ඳශත වශන් තනතුරු වශා 2015.10.23 දින මතක් මවිසින් 
අයදුම්ඳත් භාරගනු ැමේ. 
 
01. ලැඩ ඉංජිමන්රු - සිවිල් (III මරේණිය) තනතුර 
 අලය සුදුසුකම්: 

i. (a) සිවිල් ඉංජිමන්රු විදයාල පිළිබ පිළිගත් වි්ලවිදයායක උඳාධියක් තිබීම. 
මශෝ 

 (b) තාක්ෂණය පිළිබ ජාතික ඩිප්මෝමාල (සිවිල් ඉංජිමන්රු විදයාල) මශෝ ඊට වමාන 
සුදුසුකම් වහිතල පිළිගත් ආයතනයක සිවිල් ඉංජිමන්රු ලැඩ පිළිබල අවුරුදු 07 ක 
(ශතක) ඳෂපුරුද්දක් තිබීම. 

 
 වටශන: ඳ රාමයෝකක පුහුණු වීමම් කාය ඳෂපුරුද්ද වශා ගණන් ගනු මනොැමේ. 
 
 ලැටුප් ක රමය:  රු.26020 - 3×585 - 27775 (EB) 28420 - 12×645 - 36160 - [U-EX 1(II)] (මාසික) 

  ඊට අමතරල වි්ලවිදයා ඳ රතිඳාදන මකොමින් වභාල මඟින් නිර්මද් කර ඇති 

අමනකුත් දීමනා ද මගලනු ැමේ. 
 
02. උදයාන ඳාක (මිමි දර්ක) - III මරේණිය 
 අලය සුදුසුකම්: 

i. පිළිගත් වි්ලවිදයායන්න්සඋවව් අධයාඳන ආයතනයන්න් බාගත්, ප්රධාන විය මව 
මභෝග විදයාලසඋදයාන මභෝග විදයාලසවිසිතුරු මල් ලගාලසලන ලගාල යන වියයන් 
ඇතුෂත් කෘෂි විදයාල මශෝ කෘෂි තාක්ෂණය ශා කෂමනාකරණය පිළිබ සිව් අවුරුදු 
විමේමව්දී උඳාධිය 

වමග 
 රාජය ආයතනයකසවංව්ථාලක මශෝ පිළිගත් මඳෞද්ගලික ආයතනයක මිමි අංකරණය 

පිළිබ අධීක්ෂණ ම්ටටමම් තනතුරක ලවරකට මනොඅඩු මවේලා ඳෂපුරුද්ද බා තිියය ුතතුය. 

මශෝ 
ii. පිළිගත් වි්ලවිදයායන්න්සඋවව් අධයාඳන ආයතනයන්න් උද්දද විදයාල පිළිබ බාගත් 

සිව් අවුරුදු විමේමව්දී උඳාධියක් 
වමග 

 රාජය ආයතනයකසවංව්ථාලක මශෝ පිළිගත් මඳෞද්ගලික ආයතනයක මිමි අංකරණය 
පිළිබ ලවර මදකකට මනොඅඩු මවේලා ඳෂපුරුද්දක් බා තිියය ුතතුය. 

 
ලැටුප් ක්රමය: රු.26020 - 3×585 - 27775(EB) 28420 - 12×645 - 36160 [මාසික - U-EX 1(II) ] 
  ඊට අමතරල වි්ලවිදයා ඳ රතිඳාදන මකොමින් වභාල මඟින් නිර්මද් කර ඇති 

අමනකුත් දීමනා ද මගලනු ැමේ. 

 
අමනකුත් ඳ රතිාභ: 
වි්ලවිදයා මවේලකයින් සිය මාසික ලැටුමඳන් 10% න්න් වි්ලවිදයා අර්ථවාධක අරමුද වශා දායක 
විය ුතතු මව්. වි්ලවිදයායද මඳරා ලැටුමඳන් 15% කට (8% ක් වි්ලවිදයා වි රාම ලැටුඳ වශාද, 7% ක් 
වි්ලවිදයා අර්ථවාධක අරමුදට ද බැර මකමර්.) වමාන මුදක් දායක කරන අතර, තලත් 3% ක් මවේලා 
නිුතක්තිකයන්මේ භාර අරමුද වශා බැර මකමර්. 

 



අයදුම්කරුමේ ලිපිනය ලියන ද මුද්දර ගැසූ මව.මී. 22×10 ඳ රමාණමේ ලිුතම් කලරයක් මාතර, 
ලැල්මඩම, රුහුණ වි්ලවිදයාමේ මජය්ස වශකාර මල්ඛකාධිකාරී (ආයතන අනධයයන) මලත 
එවීමමන් මශෝ ආයතන අනධයයන අංයට ඳැමිණ මශෝ රුහුණ වි්ලවිදයාමේ මලේ පිටුලට පිවිව 
(www.ruh.ac.lk) නියමිත ආකෘති ඳත ර බාගත ශැන්ය. 2015.10.16 දින මතක් ඳමණක් අයදුම්ඳත් නිකුත් 
කරනු ැමේ. 
 
නියමිත ආකෘති ඳත රමේ වම්පූර්ණ කරන ද අයදුම්ඳත් “මජය්ස වශකාර මල්ඛකාධිකාරී (ආයතන 
අනධයයන), රුහුණ වි්ලවිදයාය, ලැල්මඩම, මාතර.” යන ලිපිනයට ලියාඳදිංචි තැඳෑමන් එවිය 
ුතතුය. අයදුම් කරන ද තනතුර ලිුතම් කලරමේ ලම්ඳව ඉශෂ මකලමර් වශන් කෂ ුතතුය. 
 
අලය විව්තර වශන් මනොන්රීම, අඳැශැදිලි වීම මශෝ මලනයම් අලයතාලයක් වපුරා මනොතිබීම ශා 

නියමිත දිනට ඳසුල එලන අයදුම්ඳත් ඳ රතිමක්ෂේඳ න්රීමට මශේතු මව්. එමවේ අයදුම්ඳත් ඳ රතිමක්ෂේඳ කෂ විට 
මමොනම මශේතුලක් නිවා මශෝ එම අයදුම්ඳත් නැලත වැන්ල්ට භාජනය කරනු මනොැමේ. 
 
රාජයසවංව්ථාසලයලව්ථාපිත මණ්ඩල අයදුම්කරුලන් සිය මදඳාර්තමම්න්තුසවංව්ථාස ලයලව්ථාපිත 
මණ්ඩ ඳ රධාීනන් මඟින් අයදුම්ඳත් ඉදිරිඳත් කෂ ුතතු මව්. අදාෂ මදඳාර්තමම්න්තු ඳ රධාීනන් මඟින් 
ඉදිරිඳත් මනොකරන අයදුම්ඳත් ඳ රතිමක්ෂේඳ කරනු ැමේ. 
 
 
 
        මල්ඛකාධිකාරී 

රුහුණ වි්ලවිදයාය, 
ලැල්මඩම, 
මාතර. 
2015.10.01 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

UNIVERSITY OF RUHUNA 
VACANCIES 

 
 

Applications are invited from suitably qualified candidates for the following posts, up to 23rd 

October 2015. 

 
 

01. POST OF WORKS ENGINEER (CIVIL) - GRADE III 
Qualifications : 
i. (a) B.Sc. Engineering Degree specialising in Civil Engineering from a recognized 

University. 

       OR 
(b) National Diploma in Technology specialising in Civil Engineering or equivalent with at 

least seven (07) years experience in Civil Engineering works in a recognized 
establishment. 

Note : The in-plant training period shall not be counted for the period of experience. 
 
Salary Scale : 26,020 - 3×585 - 27,775 (EB) 28,420 - 12×645 - 36160/= p.m. - U-EX1(II) 
(In  addition, the allowances approved by the University Grants Commission will also be paid) 

 
 

02. POST OF CURATOR (LANDSCAPE) - GRADE III  
Qualifications: 
1. Should possess a four year special Degree in Agriculture or Agricultural Technology & 

Management and majoring in Crop Science/Horticulture/Floriculture/Forestry from a 
recognized university/HEI with not less than one (01) year of experience in landscaping in 
a State/Corporation or reputed Private sector organization in supervisory capacity 
       OR 

2.  Years of experience in landscaping in State/Corporation or reputed Private sector 
organization in supervisory capacity. 

 
Salary Scale : 26,020 - 3×585 - 27,775 (EB) 28,420 - 12×645 - 36160/= p.m. - U-EX1(II) 
       (In  addition, the allowances approved by the University Grants Commission will also be paid) 

 
 

OTHER BENEFITS: 
University employees are required to contribute 10% of their monthly salary to the Universities 
Provident Fund; the University in turn contributes a sum equivalent to 15% of the salary of which 
08% will be credited to the Universities Pension Fund, 07% to the Universities Provident Fund 
(UPF) and 03% to the Employees Trust Fund (ETF). 
 

Application forms could be obtained from Assistant Registrar (Non Academic Establishments) by 

hand or by post sending a self-addressed stamped envelop 22cm×10cm in size up to 16th October 



2015. Application forms could also be downloaded from Ruhuna University web site. 

(www.ruh.ac.lk) 

 

Duly perfected application forms should be sent under registered cover to the "Senior Assistant 

Registrar (Non Academic Establishments), University of Ruhuna, Wellamadama, Matara." 

Applications sent on specified forms only be accepted. 

 

The title of the post should be indicated on the top left hand corner of the envelop. Incomplete, 

illegibly completed and the late applications will be rejected without any notice. 

 

Candidates from Public Service/Corporations/Statutory Boards should channel their applications 

through their heads of Departments/Corporations/Boards. 

 

 

 

Registrar 

 

University of Ruhuna, 

Wellamadama, 

Matara. 

01, October 2015 

 

 


