රුහුණ විශ්වවිද්යාලය
පුරප්පාඩු
මෙෙ විශ්වවිද්යාලමේ පුරප්පාඩු වී පවතින පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා 2017.09.08 දින මතක් ෙවිසින්
අයදුම්පත් භාරගනු ලැමේ.
01.

වැඩ ඉංජිමන්රු - සිවිල් (III මරේණිය) තනතුර
අවශය සුදුසුකම්:
i.
(a)
සිවිල් ඉංජිමන්රු විද්යාව පිළිබඳ පිළිගත් විශ්වවිද්යාලයක උපාධියක් තිබීෙ.
මහෝ
(b)
තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික ඩිප්මලෝොව (සිවිල් ඉංජිමන්රු විද්යාව) මහෝ ඊට
සොන සුදුසුකම් සහිතව පිළිගත් ආයතනයක සිවිල් ඉංජිමන්රු වැඩ පිළිබඳව
අවුරුදු 07 ක (හතක) පළපුරුද්ද්ක් තිබීෙ.

සටහන:

පරාමයෝකක පුහුණු වීමම් කාලය පළපුරුද්ද් සඳහා ගණන් ගනු මනොලැමේ.

වැටුප් කෙ
ර ය:

02.

2016.12.05 දිනැති විශ්වවිද්යාල රතිපාද්න මකොිෂනන් සභා ක්රමල් අංක
17/2016 අනුව 2020.01.01 දින සිට රු.49,860 - 3×1125 - 53,235 (EB) 54,475
- 12×1240 - 69,355 [U EX 1(II) ] ොසික වැටුප් පරිොණය හිිෂ මේ. එමතක්
2017 වර්නය සඳහා රු.33,556 - 3×801 - 37,959.00 (EB) 38,842 - 12×883 49,438 [U EX 1(II) ] වැටුප් පරිොණමේ පිහිටුවනු ලැමේ. ඊට අෙතරව
විශ්වවිද්යාල පරතිපාද්න මකොිෂනන් සභාව ෙඟින් නිර්මද්ශ කර ඇති අමනකුත්
දීෙනා ද් මගවනු ලැමේ.

මහද් නිලධාරී (II මරේණිය) තනතුර (කාන්තා)
අවශය සුදුසුකම්:
i.
අධයයන මපොදු සහතික පතර (සා.මපළ) විභාගමයන් මද්වරකට මනොවැඩි වාර ගණනකදී
විනයයන් 03 කට සම්ොන සාොර්ථය සහිතව විනයයන් 06 කින් සෙත් වීෙ.
ii.
ශරී ලංකා වවද්ය ෙණ්ඩලය ෙඟින් පිළිගනු ලබන මහදි මයෝගයතා සහතිකයක් තිඛීෙ.
වයස: අවුරුදු 45 ට මනොවැඩි විය යුතුය. (එමසේ වුවත් රජමේ මද්පාර්තමම්න්තු, සංස්ථා,
වයවස්ථාපිත ෙණ්ඩල සහ උසස් අධයාපන ආයතනවල මසේවකයින් සඳහා මෙෙ වයස්
සීොව බල මනොපැවැත්මේ.)
වැටුප් කෙ
ර ය:

2016.12.05 දිනැති විශ්වවිද්යාල රතිපාද්න මකොිෂනන් සභා ක්රමල් අංක
17/2016 අනුව 2020.01.01 දින සිට රු.31,625 - 7×300; 10×355 - 37,275.00
[U MT 1(IIIA) ] ොසික වැටුප් පරිොණය හිිෂ මේ. එමතක් 2017 වර්නය සඳහා
රු.22,571 - 7×213; 10×253 - 26,592.00 වැටුප් පරිොණමේ පිහිටුවනු ලැමේ.
ඊට අෙතරව විශ්වවිද්යාල පරතිපාද්න මකොිෂනන් සභාව ෙඟින් නිර්මද්ශ කර ඇති
අමනකුත් දීෙනා ද් මගවනු ලැමේ.

බඳවා ගැනීෙ: සම්මු පරීක්ෂණයක් ෙකනි.

03.

විදුලි කාර්ිෂක (II මරේණිය)
අවශය සුදුසුකම්:
i.
8 මරේණිය සෙත් වී තිබීෙ.
ii.
පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳ ද්ැනීෙ
(අ)
මද්ෝනයන් මසොයා ගැනීෙ, ඒවා අළුත්වැඩියා කිරීෙ හා එකලස් කිරීෙ,
පරිණාෙක (ටරාන්ස්ම ෝෙර්) සහ සියළුෙ වර්ගවල යන්තරසූතතර හා උපකරණ,
මක්බල්, විදුලි රැහැන් (වයර්) හා ඒවා වර්ග කිරීෙ, ිෂණුම් උපකරණ හා
ඒවාමේ භාවිතය, විදුලි රැහැන් ඇදීමම් විවිධ කරෙ, බද්ධ කිරීෙ, ෙනු (මීටර්) සහ
කුඩා පරිණාෙක පරීක්ෂා කිරීෙ.

(ආ)

iii.

රූප සටහන් ඇඳීෙ හා කියවා මත්රුම් ගැනීෙ, පරිණාෙයන් කියවීෙ සහ
භාගවලින් ොන සටහන් තැබීෙ.
(ඇ) මෙෙ වෘත්තිමේදී භාවිතා වන ආයුධවල ආරක්ෂාව සහ ඒවා පාචිච්චි කිරීෙ
පිළිබඳ ද්ැනුෙක් තිබිය යුතුය.
රජමේ මද්පාර්තමම්න්තුවක, සංස්ථාවක මහෝ පිළිගත් ආයතනයක විදුලි කාර්ිෂකමයකු
වශමයන් වසර මද්කකට (02) මනොඅඩු පළපුරුද්ද්ක් තිබීෙ.

වයස: අවුරුදු 45 ට මනොවැඩි විය යුතුය. (එමසේ වුවත් රජමේ මද්පාර්තමම්න්තු, සංස්ථා,
වයවස්ථාපිත ෙණ්ඩල සහ උසස් අධයාපන ආයතනවල මසේවකයින් සඳහා මෙෙ වයස්
සීොව බල මනොපැවැත්මේ.)
වැටුප් කෙ
ර ය:

2016.12.05 දිනැති විශ්වවිද්යාල රතිපාද්න මකොිෂනන් සභා ක්රමල් අංක
17/2016 අනුව 2020.01.01 දින සිට රු.29,915 - 16×270 - 34,235.00
[ U PL 3(III) ] ොසික වැටුප් පරිොණය හිිෂ මේ. එමතක් 2017 වර්නය සඳහා
රු.21,356 - 16×192 - 24,428.00 වැටුප් පරිොණමේ පිහිටුවනු ලැමේ. ඊට
අෙතරව විශ්වවිද්යාල පරතිපාද්න මකොිෂනන් සභාව ෙඟින් නිර්මද්ශ කර ඇති
අමනකුත් දීෙනා ද් මගවනු ලැමේ.

බඳවා ගැනීෙ: වෘත්තීය පරීක්ෂණයක් හා සම්මු පරීක්ෂණයක් ෙකනි.

04.

කාර්ිෂක (Mechanic) (II මරේණිය)
අවශය සුදුසුකම් :
i.
8 මරේණිය සෙත් වීෙ.
ii.
(අ)
පරිොණ, සූතක්ෂ්ෙ ොන කියවීෙ සහ භාගවලින් ොන සටහන් තැබීෙ
(ආ) වාන්ප, මෙෝටර් සහ ඩීසල් පිරියත හා යන්මරෝපකරණවල විමශේත ත සවි කිරීම්
වර්ග, ලියවන පට්ටල් මහෝ ිෂල්ලම් කිරීමම් යන්ර සහ හැඩ ගමමම් යන්ර වැනි
වැඩපල යන්ර ්රියා කරවීෙ.
(ඇ) ඇඳීම් කියවීම් සහ අවමබෝධය පිළිබඳ ද්ැනුෙක් තිබිය යුතුය.
iii.
කාර්ිෂකමයකු මහෝ යන්ර ්රියාකරුමවකු මලස වසර 02 කට මනොඅඩු පළපුරුද්ද්ක්
තිබිය යුතුය.
වයස: අවුරුදු 45 ට මනොවැඩි විය යුතුය. (එමසේ වුවත් රජමේ මද්පාර්තමම්න්තු, සංස්ථා,
වයවස්ථාපිත ෙණ්ඩල සහ උසස් අධයාපන ආයතනවල මසේවකයින් සඳහා මෙෙ වයස්
සීොව බල මනොපැවැත්මේ.)
වැටුප් කෙ
ර ය:

2016.12.05 දිනැති විශ්වවිද්යාල රතිපාද්න මකොිෂනන් සභා ක්රමල් අංක
17/2016 අනුව 2020.01.01 දින සිට රු.29,915 - 16×270 - 34,235.00
[ U PL 3(III) ] ොසික වැටුප් පරිොණය හිිෂ මේ. එමතක් 2017 වර්නය සඳහා
රු.21,356 - 16×192 - 24,428.00 වැටුප් පරිොණමේ පිහිටුවනු ලැමේ. ඊට
අෙතරව විශ්වවිද්යාල පරතිපාද්න මකොිෂනන් සභාව ෙඟින් නිර්මද්ශ කර ඇති
අමනකුත් දීෙනා ද් මගවනු ලැමේ.

බඳවා ගැනීෙ: වෘත්තීය පරීක්ෂණයක් හා සම්මු පරීක්ෂණයක් ෙකනි.

05.

මවල්ඩිම්කරු (Welder) (II මරේණිය)
අවශය සුදුසුකම් :
i.
8 මරේණිය සෙත් වීෙ.
ii.
පහත ද්ැක්මවන කරියාකාරකම් ගැන ෙනා ද්ැනීෙක් ලබා තිබීෙ.
(අ)
පරිොණ කියවීමම් හැකියාව. අඟමලන් " වනමතක් සරළ යාන්තරික
ඉංජිමන්රු ඇඳීෙක් කියවීෙට සහ මත්රුම් ගැනීෙට ඇති හැකියාව, මවල්ඩිම්
කිරීමම්දී අවශය වන විවිධ කාර්යයන් සූතද්ානම් කිරීමම් කරෙ ගැන ඇති හැකියාව,
මහේත්තු, අත්වැසුම්, පරිවුම්, මුලු සහ අමනකුත් මවල්ඩිම් සඳහා සූතද්ානම් වීෙ
සහ කිරීමම් හැකියාව.
(ආ) විවිධ හරස්කඩ සහ මලෝහ වර්ග සඳහා භාවිතා කරන ඉමලක්මරෝඩ සහ
ඒවාමේ විවිධ පරොණ හා අවශය වන ධාරාව ගැන ද්ැන සිටීෙ. තිරස්, සිරස් සහ
උඩින් මවල්ඩිම් කිරීමම් හැකියාව.
(ඇ) වායු මවල්ඩිෙකදී මහෝ කැබලි ක්ලිප් මහොඳ නිොවක් ලැමබන මසේ පුරවා
ගැනීමම් හැකියාව. ඇසිටලීන් පිරියතයක මහෝ වායු සිලින්ඩරයක සුළු වරද්ක්
ඇති විට එය මසොයාමගන නිවැරදි කිරීමම් හැකියාව.

iii. රජමේ මද්පාර්තමම්න්තුවක, රාජය සංස්ථාවක මහෝ පිළිගත් ඉංජිමන්රු ආයතනයක
මවල්ඩිම්කරුමවකු මලස වසර මද්කකට වැඩි පළපුරුද්ද්ක් ලබා තිබීෙ.

වයස: අවුරුදු 45 ට මනොවැඩි විය යුතුය. (එමසේ වුවත් රජමේ මද්පාර්තමම්න්තු, සංස්ථා,
වයවස්ථාපිත ෙණ්ඩල සහ උසස් අධයාපන ආයතනවල මසේවකයින් සඳහා මෙෙ වයස්
සීොව බල මනොපැවැත්මේ.)
වැටුප් කෙ
ර ය:

2016.12.05 දිනැති විශ්වවිද්යාල රතිපාද්න මකොිෂනන් සභා ක්රමල් අංක
17/2016 අනුව 2020.01.01 දින සිට රු.29,915 - 16×270 - 34,235.00
[ U PL 3(III) ] ොසික වැටුප් පරිොණය හිිෂ මේ. එමතක් 2017 වර්නය සඳහා
රු.21,356 - 16×192 - 24,428.00 වැටුප් පරිොණමේ පිහිටුවනු ලැමේ. ඊට
අෙතරව විශ්වවිද්යාල පරතිපාද්න මකොිෂනන් සභාව ෙඟින් නිර්මද්ශ කර ඇති
අමනකුත් දීෙනා ද් මගවනු ලැමේ.

බඳවා ගැනීෙ: වෘත්තීය පරීක්ෂණයක් හා සම්මු පරීක්ෂණයක් ෙකනි.
අමනකුත් පති
ර ලාභ:
විශ්වවිද්යාල මසේවකයින් සිය ොසික වැටුමපන් 10% කින් විශ්වවිද්යාල අර්ථසාධක අරමුද්ල සඳහා ද්ායක
විය යුතු මේ. විශ්වවිද්යාලය ද් මපරලා වැටුමපන් 15% කට (8% ක් විශ්වවිද්යාල විශරාෙ වැටුප සඳහා ද්,
7% ක් විශ්වවිද්යාල අර්ථසාධක අරමුද්ලට ද් බැර මකමර්.) සොන මුද්ලක් ද්ායක කරන අතර, තවත් 3%
ක් මසේවා නියුක්තිකයන්මේ භාර අරමුද්ල සඳහා බැර මකමර්.
අයදුම්කරුමේ ලිපිනය ලියන ලද් මුද්ද්ර ගැසූත මස.මී. 22×10 පරොණමේ ලියුම් කවරයක් ොතර,
වැල්ලෙඩෙ, රුහුණ විශ්වවිද්යාලමේ මජයන්ස සහකාර මල් කාධිකාරී (ආයතන අනධයයන) මවත
එවීමෙන් මහෝ ආයතන අනධයයන අංශයට පැිෂණ මහෝ රුහුණ විශ්වවිද්යාලමේ මවේ පිටුවට පිවිස
(www.ruh.ac.lk) නියිෂත ආකෘති පතර ලබාගත හැකිය. 2017.09.01 දින මතක් පෙණක් අයදුම්පත්
නිකුත් කරනු ලැමේ.
නියිෂත ආකෘති පතම
ර ේ සම්පූර්ණ කරන ලද් අයදුම්පත් “මජයන්ස සහකාර මල් කාධිකාරී (ආයතන
අනධයයන), රුහුණ විශ්වවිද්යාලය, වැල්ලෙඩෙ, ොතර.” යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපමමලන් 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 පති
ර මක්ෂේප කිරීෙට මහේතු මේ. එමසේ අයදුම්පත් පරතිමක්ෂේප කළ විට
මෙොනෙ මහේතුවක් නිසා මහෝ එෙ අයදුම්පත් නැවත සැලකිල්ලට භාජනය කරනු මනොලැමේ.
රාජය/සංස්ථා/වයවස්ථාපිත ෙණ්ඩලවල අයදුම්කරුවන් සිය මද්පාර්තමම්න්තු/සංස්ථා/ වයවස්ථාපිත
ෙණ්ඩල පරධානීන් ෙඟින් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතු මේ. අද්ාළ මද්පාර්තමම්න්තු පරධානීන් ෙඟින්
ඉදිරිපත් මනොකරන අයදුම්පත් පරතිමක්ෂේප කරනු ලැමේ.

මල් කාධිකාරී
රුහුණ විශ්වවිද්යාලය,
වැල්ලෙඩෙ,
ොතර.
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