
  

 

 

 

රුහණු විශව්විද්යාලය 
පුරප්පාඩ ු

 

මමම වි්ලවිදයාමේ පුරප්ඳාඩු වී ඳලතින ඳශත වශන් තනතුරු වශා 2015.11.20 දින මතක් මවිසින් 
අයදුම්ඳත් භාරගනු ැමේ. 
 

01. මශද නිධාරී (II මරේණිය) තනතුර (කාන්තා) 
 අලය සුදුසුකම්: 

i. අධයයන මඳොදු වශතික ඳත ර (වා.මඳෂ) විභාගමයන් මදලරකට මනොලැඩි ලාර ගණනකදී 
වියයන් 03 කට වම්මාන වාමාර්ථය වහිතල වියයන් 06 කින් වමත් වීම.  

ii.  රී ංකා වලදය මණ්ඩය මඟින් පිළිගනු බන මශදි මයෝගයතා වශතිකයක් තිඛීම. 
 
ලයව: අවුරුදු 45 ට මනොලැඩි විය යුතුය. (එමවේ වුලත් රජමේ මදඳාර්තමම්න්තු, වංව්ථා, 

ලයලව්ථාපිත මණ්ඩ වශ උවව් අධයාඳන ආයතනල මවේලකයින් වශා මමම ලයව ්
සීමාල බ මනොඳැලැත්මේ.) 

 
 ලැටුප් ක රමය: රු.16,535 - 7×155; 10×185 - 19,470.00 - (මාසික) U-MT 1 (IIIA)  

  ඊට අමතරල වි්ලවිදයා ඳ රතිඳාදන මකොමින් වභාල මඟින් නිර්මේ කර ඇති 
අමනකුත් දීමනා ද මගලනු ැමේ. 

 
අමනකුත් ඳ රතිාභ: 
වි්ලවිදයා මවේලකයින් සිය මාසික ලැටුමඳන් 10% කින් වි්ලවිදයා අර්ථවාධක අරමුද වශා දායක 
විය යුතු මේ. 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 
නියුක්තිකයන්මේ භාර අරමුද වශා බැර මකමර්. 

 
අයදුම්කරුමේ ලිපිනය ලියන ද මුේදර ගැස මව.මී. 22×10 ඳ රමාණමේ ලියුම් 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 ශැකිය. 2015.11.13 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 
යුතුය. අයදුම් කරන ද තනතුර ලියුම් කලරමේ ලම්ඳව ඉශෂ මකලමර් වශන් කෂ යුතුය. 
 
අලය විව්තර වශන් මනොකිරීම, අඳැශැදිලි වීම මශෝ මලනයම් අලයතාලයක් වපුරා මනොතිබීම ශා 
නියමිත දිනට ඳසුල එලන අයදුම්ඳත් ඳ රතිමෂේඳ කිරීමට මශේතු මේ. එමවේ අයදුම්ඳත් ඳ රතිමෂේඳ කෂ විට 
මමොනම මශේතුලක් නිවා මශෝ එම අයදුම්ඳත් නැලත වැකිල්ට භාජනය කරනු මනොැමේ. 
 
රාජය/වංව්ථා/ලයලව්ථාපිත මණ්ඩල අයදුම්කරුලන් සිය මදඳාර්තමම්න්තු/වංව්ථා/ ලයලව්ථාපිත 
මණ්ඩ ඳ රධාීනන් මඟින් අයදුම්ඳත් ඉදිරිඳත් කෂ යුතු මේ. අදාෂ මදඳාර්තමම්න්තු ඳ රධාීනන් මඟින් 
ඉදිරිඳත් මනොකරන අයදුම්ඳත් ඳ රතිමෂේඳ කරනු ැමේ. 
 
 
 
        මල්ඛකාධිකාරී 
රුහුණ වි්ලවිදයාය, 
ලැල්මඩම, 
මාතර. 
2015.10.28 


