
   

 

 

 

රුහුණ විශ්වවිද්යාලය 

පුරප්පාඩු 
 

මෙෙ විශ්වවිද්යාලමේ පුරප්පාඩු වී පවතින පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා 2018.08.24 දින මතක් ෙවිසින් 
අයදුම්පත් භාරගනු ලැමේ. 
 

01. පූර්ණකාලීන උපශාලාධිපති (II මරේණිය) - කාන්තා 
 අවශය සුදුසුකම්: 
 (i) පිළිගත් විශ්වවිද්යාලයක උපාධිධාරිමයකු විය යුතුය. මන්වාසිකාගාර පරිපාලනය හා 

කළෙනාකරණය පිළිබඳව පළපුරුද්ද්ක් ඇති අය මකමරහි වැඩි සැලකිල්ලක් ද්ක්වනු ලැමේ. 
 
වැටුප් ක්රෙය:  
 2018 වර්ෂය තුළ සිදු කරනු ලබන පත්කිරීම් සඳහා රු.34,548.00 (ොසික) වැටුප් පියවමර් 

පිහිටුවනු ලබන අතර, රු.2,140.00 ක ොසික ගැලපීමම් දීෙනාවක් මගවනු ලැමේ. 2020.01.01 
දින සිට රු. 42,885 - 18x660 - 54,765 [U-MN 3(II)] ොසික වැටුප් පරිොණය හිමි මේ.  

 
 
 

02. පරිපාලක - භූමිද්ර්ශක (පහළ මරේණිය) තනතුර 
 අවශය සුදුසුකම්: 

(අ) (i) මද්වරකට මනොවැඩි වාර ගණනකදී අ.මපො.ස. (සා.මපළ) විභාගමයන් විෂයයන් 06 කින් 
සෙත් වීෙ. 

සහ 
 (ii) කෘෂිකර්ෙ මද්පාර්තමම්න්තුමවන් මහෝ ඊට සොන ආයතනයක් විසින් පවත්වනු ලබන එක් 

අවුරුදු ප්රාමයෝක ක පුණු ප පාාොලාවක් සාර්වකව ම ෙ කිරීෙ. 
 
(ආ) අ.මපො.ස. (සා. මපළ) විභාගමයන් මතවරකට මනොවැඩි වාර ගණනකදී සෙත් වී, විශ්වවිද්යාල 

ප්රතිපාද්න මකොමිෂන් සභාමේ මහෝ උසස් අධයාපන ආයතනයක සහ/මහෝ උද්භිද් උද්යානයක 
භූමිද්ර්ශන කටයුතු පිළිබඳ වසර 10 ක අත්ද්ැකීම් ලබා ඇති, විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න මකොමිෂන් 
සභාමේ මහෝ උසස් අධයාපන ආයතනයක මසේවමේ ම යුතු අමයකු වීෙ. 

 
වැටුප් ක්රෙය: 
 2018 වර්ෂය තුළ සිදු කරනු ලබන පත්කිරීම් සඳහා රු.25,589.00 (ොසික) වැටුප් පියවමර් 

පිහිටුවනු ලබන අතර, රු.4,253.00 ක ොසික ගැලපීමම් දීෙනාවක් මගවනු ලැමේ. 2020.01.01 
දින සිට රු.31,625 - 7×300; 10×355 - 37,275.00 - ොසික [U-MT 1(IIIA)] ොසික වැටුප් පරිොණය 
හිමි මේ.  

 
 
 
03. ඖෂධමේදී (පහළ මරේණිය) තනතුර 

අවශය සුදුසුකම්: 
(i) සුදුසුකම් ලත් ඖෂධමේදියකු වශමයන් ශ්රී ලංකා වවද්ය සභාමවන් පිළිගනු ලබන සහතිකයක් 

ලබා තිබීෙ.  
 
 වැටුප් ක රෙය:  

 2018 වර්ෂය තුළ සිදු කරනු ලබන පත්කිරීම් සඳහා රු.25,589.00 (ොසික) වැටුප් පියවමර් 
පිහිටුවනු ලබන අතර, රු.4,253.00 ක ොසික ගැලපීමම් දීෙනාවක් මගවනු ලැමේ. 2020.01.01 
දින සිට රු.31,625 - 7×300; 10×355 - 37,275.00 - ොසික [U-MT 1(IIIA)] ොසික වැටුප් පරිොණය 
හිමි මේ.  

 
 
සැ.යු.  අංක 01 - 03 ද්ක්වා තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම් සිදු කිරීෙ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් ෙක ම . 
 
 



04. වඩු කාර්මික (II මරේණිය) 
අවශය සුදුසුකම් : 
(i) 8 මරේණිය සෙත් වීෙ. 
(ii) පහත කරු ප පිළිබඳ හැකියාව 

(අ) මගොඩනැක ලි හා ගෘහභාණ්ඩ තැනීමම් කර්ොන්තමයහි උපමයෝගී කරගනු ලබන පිරිද්දුම් 
පිළිබඳ ද්ැනීෙ හා ඒවා සකස් කිරීෙ පිළිබඳ ද්ැනීෙ. 

(ආ) මනොමයක් අන්ද්මම් වඩුවැඩ සඳහා ආයුධ පාචිච්චිය පිළිබඳ ද්ැනීෙ. විවිධ ද්ැව වර්ග 
පිළිබඳ ද්ැනීෙ හා වඩුවැඩ කර්ොන්තයට අයත් සැළසුම් කියවීෙ පිළිබඳ ද්ැනීෙ. 

(ඇ) අඟමලන්  පරිොණයන් ම වැරදිව කියවීෙ. 
(iii) වඩු කර්ොන්තය පිළිබඳ අවුරුදු 02 කට මනොඅඩු පළපුරුද්ද්ක් තිබීෙ. 
 
වැටුප් ක්රෙය:  
 2018 වර්ෂය තුළ සිදු කරනු ලබන පත්කිරීම් සඳහා රු.24,209.00 (ොසික) වැටුප් පියවමර් 

පිහිටුවනු ලබන අතර, රු.4,571.00 ක ොසික ගැලපීමම් දීෙනාවක් මගවනු ලැමේ. 2020.01.01 
දින සිට රු.29,915 - 16×270 - 34,235.00 - ොසික [U-PL 3(III)] ොසික වැටුප් පරිොණය හිමි මේ.  

 

05. උද්යානකරු (II මරේණිය) තනතුර 
අවශය සුදුසුකම්: 
(i) 8 මරේණිය සෙත් වීෙ. 
(ii) මගවතු වගාව පිළිබඳ රාජකීය උද්භිත උද්යානය, මප්රාමද්ම ය උද්භිත උද්යානය, හගලගල උද්භිත 

උද්යානය මහෝ ගම්පහ උද්භිත උද්යානමයන් ලබාගන්නා ලද් වසර 02 කට මනොඅඩු මසේවා 
පළපුරුද්ද්. 

 
වැටුප් ක්රෙය:  
 2018 වර්ෂය තුළ සිදු කරනු ලබන පත්කිරීම් සඳහා රු.21,875.00 (ොසික) වැටුප් පියවමර් 

පිහිටුවනු ලබන අතර, රු.5,148.00 ක ොසික ගැලපීමම් දීෙනාවක් මගවනු ලැමේ. 2020.01.01 
දින සිට රු.27,025 - 15×250 - 30,775.00 - ොසික [U-PL I(III)] ොසික වැටුප් පරිොණය හිමි මේ.  

 

06. පින්තාරුකරු (II මරේණිය) 
අවශය සුදුසුකම්: 
(i)       8 මරේණිය සෙත් වීෙ. 
(ii) පහත සඳහන් අංශවල පළපුරුද්ද් සහ ම පුණතාවය ලබා තිබිය යුතුය. 

(අ) මගොඩනැක ලි ඉදිකිරීෙ සහ නඩත්තුව සම්බන්ධ පින්තාරු වැඩ 
(ආ) ප්රසිද්ධ සහ සාොනය භාවිතයට ගැනීෙට සුදුසු සියුමෙ ීනන්ත වර්ග, සියුමෙ 

තත්ත්වයන්හි උපකරණ, විවිධ ආකාරමේ පෘෂ්ායන් සූද්ානම් කිරීෙ සහ සම්පූර්ණ 
ම ොව ලබා ගැනීෙ ද්ක්වා පසු කළ යුතු මනොමයක් අවස්වා සඳහා මතෝරාගත් ද්රවය 
ම වැරදි මලස ආමල්ප කිරීෙ. 

(ඇ) විවිධ වර්ගවල මිනුම් සූද්ානම් කර ගැනීෙ මෙන්ෙ ීනන්ත සහ පින්තාරු උපකරණ 
ම වැරදි මලස ගබඩා කිරීෙ. 

(ඈ) මෙවලම් භාවිතය සහ ඒවා අරපිරිෙැස්මෙන් යුතුව පරිහරණය කිරීෙ. 
(iii) රජමේ මද්පාර්තමම්න්තුවක/සංස්වාවක/පිළිගත් ආයතනයක පින්තාරු කිරීෙ සම්බන්ධ වසර 

මද්කකට මනොඅඩු පළපුරුද්ද් 
 
වැටුප් ක රෙය:  
 2018 වර්ෂය තුළ සිදු කරනු ලබන පත්කිරීම් සඳහා රු.22,683.00 ොසික වැටුප් පියවමර් 

පිහිටුවනු ලබන අතර, රු.4,938.00 ක ොසික ගැලපීමම් දීෙනාවක් මගවනු ලැමේ. 2020.01.01 
දින සිට රු. 28,025 - 16×270 - 32,345 [U-PL 2(III)] ොසික වැටුප් පරිොණය හිමි මේ. 

 

07. යන්ත්ර ිලල්පී (II මරේණිය) (Machinist - Grade II) 
අවශය සුදුසුකම්: 
(i) 8 වන මරේණිය සෙත් වීෙ. 
(ii) පහත ද්ැක්මවන කරු ප පිළිබඳ හැකියාව තිබිය යුතුය. 

(අ) අඟමලන් 1/64 ම වැරදිව කියවීමම් හැකියාව සහ ෙයිමක්රොමීටරටරය සකස් කිරීමම් 
හැකියාව. 

(ආ) මෙෙ වෘත්තියට අද්ාළ මෙවලම් සම්බන්ධ කරන කරන උපකරණවල නම් ඒවාමේ 
භාවිතය සහ නඩත්තු කිරීමම් හැකියාව. 



(ඇ) රාජකාරියට අද්ාළ සියුමෙ සැකසුම් කියවීමම් හා අවමබෝධ කර ගැනීමම් හැකියාව. 
(ඈ) වෑද්දුම් පට්ටලය, හැඩගාන යන්ත්රය, ම ෙයුම් යන්ත්ර, ලියවන පට්ටලය යන්ත්ර ආදී 

මක්ෂේත්රයන්මගල යන්ත්ර ඉතා කාර්යක්ෂෙව ්රියා කරවීමම් හැකියාව. 
(iii) පිළිගත් කර්ොන්තශාලාවක වසර 02 කට මනොඅඩු පළපුරුද්ද්ක් තිබිය යුතුය. 
 
වැටුප් ක්රෙය:  
 2018 වර්ෂය තුළ සිදු කරනු ලබන පත්කිරීම් සඳහා රු.24,209.00 ොසික වැටුප් පියවමර් 

පිහිටුවනු ලබන අතර, රු.4,571.00 ක ොසික ගැලපීමම් දීෙනාවක් මගවනු ලැමේ. 2020.01.01 
දින සිට රු.29,915 - 16×270 - 34,235.00 - ොසික [U-PL 3(III)] ොසික වැටුප් පරිොණය හිමි මේ.  

 
සැ.යු.  අංක 04 - 07 ද්ක්වා තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම් සිදු කිරීෙ වෘත්ීනය පරීක්ෂණයක් හා සම්මුඛ 

පරීක්ෂණයක් ෙක ම . 
 
මවනත් කරු ප: 
 වයස අවුරුදු 45 ට මනොවැඩි විය යුතුය. (එමසේ වුවත් රජමේ මද්පාර්තමම්න්තු, සංස්වා, වයවස්වාපිත 

ෙණ්ඩල සහ උසස් අධයාපන ආයතනවල මසේවකයින් සඳහා මෙෙ වයස් සීොව බල මනොපැවැත්මේ.) 

 ඉහත ොසික වැටුපට අෙතරව විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න මකොමිෂන් සභාව විසින් අනුෙත අමනකුත් දීෙනා 
ද් මගවනු ලැමේ. 

 විශ්වවිද්යාල මසේවකයින් සිය ොසික මුලික වැටුමපන් 10% කින් විශ්වවිද්යාල අර්වසාධක අරමුද්ල සඳහා 
ද්ායක විය යුතු අතර, විශ්වවිද්යාලය ෙක න් 15% කට සොන මුද්ලක් (8% ක් විශ්වවිද්යාල විශ රාෙ වැටුප 
සඳහා ද්, 7% ක් විශ්වවිද්යාල අර්වසාධක අරමුද්ලට ද් බැර මකමර්. විශ්වවිද්යාල පද්ධතිමයහි පත්වීම් 
දිනමේ සිට අම වාර්ය විරාෙ යාමම් දිනය ද්ක්වා, එනම් වයස අවු. 60 ද්ක්වා වසර 20 ක මසේවා කාලයක් 
සම්පූර්ණ කිරීෙට මනොහැකි වන කාර්ය ෙණ්ඩලය විශ්වවිද්යාල විරාෙ වැටුපට ද්ායක මනොවන අතර, 
එෙ කාර්ය ෙණ්ඩලය විශ්වවිද්යාල විරාෙ වැටුප් අරමුද්මලහි සාොකතකත්වය ද් මනොද්රයි.) ද්ායක කරනු 
ලැමේ.තවද් ආයතනය විසින් මුලික වැටුමපන් 3% ක් මසේවා ම යුක්තිකයන්මගල භාර අරමුද්ල සඳහා බැර 
කරනු ලැමේ. 

 
 
අයදුම්පත් ම කුත් කිරීෙ සහ භාර ගැනීෙ: 

අයදුම්කරුමගල ලිපිනය ලියන ලද් මුද්ද්ර ගැසූ මස.මීටර. 22×10 ප රොණමේ ලියුම් කවරයක් ොතර, වැල්ලෙඩෙ, 
රුණුණ විශ්වවිද්යාලමේ මජයෂ්ා සහකාර මල්ඛකාධිකාරී (ආයතන අනධයයන) මවත එවීමෙන් මහෝ ආයතන 
අනධයයන අංශයට පැමිණ මහෝ රුණුණ විශ්වවිද්යාලමේ මවේ අඩවියට පිවිසීමෙන් (www.ruh.ac.lk) ම යමිත 
ආකෘති පත්රය හා බඳවා ගැනීම් පරිපාියයට අද්ාළ මතොරතුරු ලබාගත හැකිය. 2018.08.17 දින මතක් පෙණක් 
අයදුම්පත් ම කුත් කරනු ලැමේ. 
 
ම යමිත ආකෘතිය භාවිතා කර සම්පූර්ණ කරන ලද් අයදුම්පත් “මජයෂ්ා සහකාර මල්ඛකාධිකාරී (ආයතන 
අනධයයන), රුණුණ විශ්වවිද්යාලය, වැල්ලෙඩෙ, ොතර.” යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑමලන් එවිය යුතුය. 
අයදුම් කරන ලද් තනතුර ලියුම් කවරමේ වම්පස ඉහළ මකලවමර් සඳහන් කළ යුතුය. 
 
අසම්පුර්ණ මහෝ අපැහැදිලි මහෝ ඉහත සුදුසුකම් පිළිබඳ අවශයතාවයන් සපුරා මනොතිබීෙ මහෝ ම යමිත දිනට 
මපර එවීෙට අමපොමහොසත් වන අයදුම්පත් ප රතිමක්ෂේප කිරීෙට මහේතු මේ. එමසේ ප රතිමක්ෂේප කළ අයදුම්පත් කවර 
මහේතුවක් ම සා මහෝ නැවත සලකා බැලීෙට අවකාශ මනොෙැත. 
 
රාජය/සංස්වා/වයවස්වාපිත ෙණ්ඩලවල අයදුම්කරුවන් සිය මද්පාර්තමම්න්තු/සංස්වා/ වයවස්වාපිත ෙණ්ඩල 
ප රධානීන් ෙඟින් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, එමසේ ඉදිරිපත් කරනු මනොලබන අයදුම්පත් ප රතිමක්ෂේප කරනු 
ලැමේ. 
 
 
        මල්ඛකාධිකාරී 
රුණුණ විශ්වවිද්යාලය, 
වැල්ලෙඩෙ, 
ොතර. 
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