
  

 

 

 

රුහණු විශව්විද්යාලය 
පුරප්පාඩ ු

 
මෙෙ විශ්වවිද්යාලමේ පුරප්පාඩු වී පවතින පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා 2015.03.27 දින මතක් ෙවිසින් අයදුම්පත් භාරගනු ලැමේ. 
 

01. වැඩ අධිකාරී - සිවිල් (II මරේණිය) 
 අවශය සුදුසුකම්: 

(i) තාක්ෂණ  විද්යා තාතික ප්ප්මලාො (සිවිල්  සහතික පත්රය මහා ට  සොන සුදුසුකම් සහ මෙ සුදුසුකම් 
ලබාගැනීමෙන් පසු අද්ාල මක්ෂේත්රය ිළිබබඳව අුරරුදු 0  ක පපපුරු්ද් 

 ස හන: ප්රාමයාක ක පුණුවීවීමම් කාලමාොව අද්ාල පලපුරු්ද් සඳහා සලකා බලනු මනොලැමේ. 
මහා 

(ii) තාතික තාක්ෂණ  සහතිකය (සිවිල්  මහා ට  සොන සුදුසුකම් සහ මෙ සුදුසුකම් ලබාගැනීමෙන් පසු අද්ාල 
මක්ෂේත්රය ිළිබබඳව අුරරුදු 10 ක පපපුරු්ද් 

 
වයස: අුරරුදු 45   මනොවැප් විය යුතුය. (මමසේ ුරවත් රතමේ මද්පාර්තමම්න්තු, සංස්ථා, වයවස්ථාිළත ෙණ්ඩල සහ 

උසස් අධ්යාපන ආයතනවල මසේවකයින් සඳහා මෙෙ වයස් මාොව බල මනොපැවැත්මේ.) 
 
 වැටුප් ක රෙය: රු.19, 70 - 18×2 5 - 23,880.00 (ොසික)  U-MN 2(II) 

  ට  අෙතරව විශ්වවිද්යාල ප රතිපාද්න මකොමිෂන් සභාව ෙඟින් නිර්ම්ශ කර ඇති අමනකුත් දීෙනා ද් 
මගවනු ලැමේ. 

 
02. මහද් නිලධ්ාරී (II මරේණිය) තනතුර (කාන්තා  
 අවශය සුදුසුකම්: 

i. අධ්යයන මපොදු සහතික පත ර (සා.මපප  විභාගමයන් මද්වරක  මනොවැප් වාර ගණ නකදී විෂයයන් 03 ක  සම්ොන 
සාොර්ථය සහිතව විෂයයන් 06 කින් සෙත් වීෙ.  

ii. ශ ර ීලංකා වවද්ය ෙණ්ඩලය ෙඟින් ිළිබගනු ලබන මහදි මයාගයතා සහතිකයක් තිඛීෙ. 
 
වයස: අුරරුදු 45   මනොවැප් විය යුතුය. (මමසේ ුරවත් රතමේ මද්පාර්තමම්න්තු, සංස්ථා, වයවස්ථාිළත ෙණ්ඩල සහ 

උසස් අධ්යාපන ආයතනවල මසේවකයින් සඳහා මෙෙ වයස් මාොව බල මනොපැවැත්මේ.) 
 
 වැටුප් ක රෙය: රු.16,535 - 7×155; 10×185 - 19, 70.00 - (ොසික  U-MT 1 (IIIA)  

  ට  අෙතරව විශ්වවිද්යාල ප රතිපාද්න මකොමිෂන් සභාව ෙඟින් නිර්ම්ශ කර ඇති අමනකුත් දීෙනා ද් 
මගවනු ලැමේ. 

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

 
අයදුම්කරුමේ ලිිළනය ලියන ලද් මු්ද්ර ගැසූ මස.මී. 22×10 ප රොණ මේ ලියුම් කවරයක් ොතර, වැල්ලෙඩෙ, රුණුණ  විශ්වවිද්යාලමේ 
මතයෂ්ස සහකාර මල්ඛකාධිකාරී (ආයතන අනධ්යයන  මවත මවීමෙන් මහා ආයතන අනධ්යයන අංශය  පැමිණ  මහා රුණුණ  
විශ්වවිද්යාලමේ මවේ ිළටුව  ිළවිස (www.ruh.ac.lk) නියමිත ආකෘති පත ර ලබාගත හැකිය. 2015.03.20 දින මතක් පෙණ ක් 
අයදුම්පත් නිකුත් කරනු ලැමේ. 
 
නියමිත ආකෘති පත රමේ සම්පූර්ණ  කරන ලද් අයදුම්පත් “මතයෂ්ස සහකාර මල්ඛකාධිකාරී (ආයතන අනධ්යයන , රුණුණ  
විශ්වවිද්යාලය, වැල්ලෙඩෙ, ොතර.” යන ලිිළනය  ලියාපදිංචි තැපෑමලන් මවිය යුතුය. අයදුම් කරන ලද් තනතුර ලියුම් කවරමේ 
වම්පස ඉහප මකලවමර් සඳහන් කප යුතුය. 
 
අවශය විස්තර සඳහන් මනොකිරීෙ, අපැහැදිලි වීෙ මහා මවනයම් අවශයතාවයක් සපුරා මනොතිබීෙ හා නියමිත දින  පසුව මවන 
අයදුම්පත් ප රතිමක්ෂේප කිරීෙ  මහේතු මේ. මමසේ අයදුම්පත් ප රතිමක්ෂේප කප වි  මෙොනෙ මහේතුවක් නිසා මහා මෙ අයදුම්පත් නැවත 
සැලකිල්ල  භාතනය කරනු මනොලැමේ. 
 
රාතය/සංස්ථා/වයවස්ථාිළත ෙණ්ඩලවල අයදුම්කරුවන් සිය මද්පාර්තමම්න්තු/සංස්ථා/ වයවස්ථාිළත ෙණ්ඩල ප රධ්ානීන් ෙඟින් 
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කප යුතු මේ. අද්ාප මද්පාර්තමම්න්තු ප රධ්ානීන් ෙඟින් ඉදිරිපත් මනොකරන අයදුම්පත් ප රතිමක්ෂේප කරනු ලැමේ. 
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රුණුණ  විශ්වවිද්යාලය, 
වැල්ලෙඩෙ, 
ොතර. 
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