
  

 

 

 

රුහණු විශව්විද්යාලය 
පුරප්පාඩ ු

 

මෙෙ විශ්වවිද්යාලමේ පුරප්පාඩු වී පවතින පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා 2017.05.26 දින මතක් ෙවිසින් 
අයදුම්පත් භාරගනු ලැමේ. 
 

01. ෙහජන මසෞඛ්ය පරීක්ෂක (III මරේණිය) තනතුර 
 
 අවශය සුදුසුකම්: 

(i) මසෞඛ්ය මද්පාර්තමම්න්තුව ෙඟින් පවත්වනු ලබන ෙහජන මසෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන්ම  
විභාගය සෙත් වීෙ හා එෙ සුදුසුකම් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව ෙහජන මසෞඛ්ය 
පරීක්ෂකවරමයු වශමයන් අවුරුදු 03 කට මනොඅඩු පළපුරුද්ද්ක් ලබා තිබීෙ.  

(ii) වයස අවුරුදු 45 ට මනොවැඩි විය යුතුය. (එමසේ වුවත් රජමේ මද්පාර්තමම්න්තු, සංස්ථා, 
වයවස්ථාිත ෙණ්ඩල සහ උසස් අධ්යාපන ආයතනවල මසේවකයින් සඳහා මෙෙ වයස් සීොව 
බල මනොපැවැත්මේ.) 

 
 වැටුප් ක රෙය: 2016.12.05 දිනැති විශ්වවිද්යාල රතිපාද්න මකොිෂනන් සභා ක්රමඛඛ් අංක 1722016 

අනුව 2020.01.01 දින සිට ඔබ රු.39,510 - 6×470; 13×615 - 50,325.00 [U MT 
1(I) ] ොසික වැටුප් පරිොණමේ ිහිටුවනු ලැමේ. එමතක් 2017 වර්නය සඳහා ඔබ 
රු.28,185 - 6×335; 13×438 - 35,889.00 වැටුප් පරිොණමේ ිහිටුවනු ලැමේ. 

   ඊට අෙතරව විශ්වවිද්යාල ප රතිපාද්න මකොිෂනන් සභාව ෙඟින් නිර්මද්ශ කර ඇති 
අමනුත් දීෙනා ද් මගවනු ලැමේ. 

 
අමනුත් ප රතිලාභ: 
විශ්වවිද්යාල මසේවකයින් සිය ොසික වැටුමපන් 10% කින් විශ්වවිද්යාල අර්ථසාධ්ක අරමුද්ල සඳහා ද්ායක විය 
යුතු මේ. විශ්වවිද්යාලයද් මපරලා වැටුමපන් 15% කට (8% ක් විශ්වවිද්යාල විශ රාෙ වැටුප සඳහාද්, 7% ක් 
විශ්වවිද්යාල අර්ථසාධ්ක අරමුද්ලට ද් බැර මකමර්.) සොන මුද්ලක් ද්ායක කරන අතර, තවත් 3% ක් මසේවා 
නියුක්තිකයන්ම  භාර අරමුද්ල සඳහා බැර මකමර්. 

 
අයදුම්කරුම  ලිිනය ලියන ලද් මුද්ද්ර ගැසූ මස.මී. 22×10 ප රොණමේ ලියුම් කවරයක් ොතර, වැඛලෙඩෙ, 
රුහුණ විශ්වවිද්යාලමේ මජයන්ස සහකාර මඛඛ්කාධිකාරී (ආයතන අනධ්යයන) මවත එවීමෙන් මහෝ 
ආයතන අනධ්යයන අංශයට පැිෂණ මහෝ රුහුණ විශ්වවිද්යාලමේ මවේ ිටුවට ිවිස (www.ruh.ac.lk) 
නියිෂත ආකෘති පත ර ලබාගත හැකිය. 2017.05.19 දින මතක් පෙණක් අයදුම්පත් නිුත් කරනු ලැමේ. 
 
නියිෂත ආකෘති පත රමේ සම්පූර්ණ කරන ලද් අයදුම්පත් “මජයන්ස සහකාර මඛඛ්කාධිකාරී (ආයතන 
අනධ්යයන), රුහුණ විශ්වවිද්යාලය, වැඛලෙඩෙ, ොතර.” යන ලිිනයට ලියාපදිංචි තැපෑමලන් එවිය යුතුය. 
අයදුම් කරන ලද් තනතුර ලියුම් කවරමේ වම්පස ඉහළ මකලවමර් සඳහන් කළ යුතුය. 
 
අවශය විස්තර සඳහන් මනොකිරීෙ, අපැහැදිලි වීෙ මහෝ මවනයම් අවශයතාවයක් සපුරා මනොතිබීෙ හා නියිෂත 
දිනට පසුව එවන අයදුම්පත් ප රතිමක්ෂේප කිරීෙට මහේතු මේ. එමසේ අයදුම්පත් ප රතිමක්ෂේප කළ විට මෙොනෙ 
මහේතුවක් නිසා මහෝ එෙ අයදුම්පත් නැවත සැලකිඛලට භාජනය කරනු මනොලැමේ. 
 
රාජය2සංස්ථා2වයවස්ථාිත ෙණ්ඩලවල අයදුම්කරුවන් සිය මද්පාර්තමම්න්තු2සංස්ථා2 වයවස්ථාිත ෙණ්ඩල 
ප රධ්ානීන් ෙඟින් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතු මේ. අද්ාළ මද්පාර්තමම්න්තු ප රධ්ානීන් ෙඟින් ඉදිරිපත් 
මනොකරන අයදුම්පත් ප රතිමක්ෂේප කරනු ලැමේ. 
 
 
 
        මඛඛ්කාධිකාරී 
රුහුණ විශ්වවිද්යාලය, 
වැඛලෙඩෙ, 
ොතර. 
2017.04.20 


