රුහුණ විශ්වවිද්යාලය
පුරප්පාඩු
මෙෙ විශ්වවිද්යාලමේ පුරප්පාඩු වී පවතින පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා 2017.02.24 දින මතක් ෙවිසින්
අයදුම්පත් භාරගනු ලැමේ.

01.

මහද් නිලධාරී (II මරේණිය) තනතුර (කාන්තා)
අවශය සුදුසුකම්:
i. අධයයන මපොදු සහතික පතර (සා.මපළ) විභාගමයන් මද්වරකට මනොවැඩි වාර ගණනකදී
විෂයයන් 03 කට සම්ොන සාොර්ථය සහිතව විෂයයන් 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:

02.

රු.22,571 - 7×213; 10×253 - 26,592.00 - (ොසික) U-MT 1 (IIIA)
ඊට අෙතරව විශ්වවිද්යාල පරතිපාද්න මකොමිෂන් සභාව ෙඟින් නිර්මේශ කර ඇති
අමනකුත් දීෙනා ද් මගවනු ලැමේ.

පූර්ණකාලීන උපශාලාධිපති (පිරිමි) (II මරේණිය)
අවශය සුදුසුකම්:
(i)
පිළිගත් විශ්වවිද්යාලයක උපාධිධාරිමයකු විය යුතුය. මන්වාසිකාගාර පරිපාලනය හා
කළෙනාකරණය පිළිබඳව පළපුරුේද්ක් ඇති අය මකමරහි වැඩි සැලකිල්ලක් ද්ක්වනු ලැමේ.
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:

03.

රු.30,380 - 18×438 - 38,264/= (ොසික) U-MN 3(II)
ඊට අෙතරව විශ්වවිද්යාල පරතිපාද්න මකොමිෂන් සභාව ෙඟින් නිර්මේශ කර ඇති
අමනකුත් දීෙනා ද් මගවනු ලැමේ.

වඩු කාර්මික (II මරේණිය)
අවශය සුදුසුකම් :
i.
8 මරේණිය සෙත් වීෙ.
ii.
පහත කරුණු පිළිබඳ හැකියාව
(අ)
මගොඩනැගිලි හා ගෘහභාණ්ඩ තැනීමම් කර්ොන්තමයහි උපමයෝගී කරගනු ලබන
පිරිේදුම් 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 නිවැරදිව කියවීෙ.
iii.
වඩු කර්ොන්තය පිළිබඳ අවුරුදු 2 කට මනොඅඩු පළපුරුේද්ක් 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:

රු.21,356 - 16×192 - 24,428/= (ොසික) U-PL 3(III)
ඊට අෙතරව විශ්වවිද්යාල පරතිපාද්න මකොමිෂන් සභාව ෙඟින් නිර්මේශ කර ඇති
අමනකුත් දීෙනා ද් මගවනු ලැමේ.

අමනකුත් පති
ර ලාභ:
විශ්වවිද්යාල මසේවකයින් සිය ොසික වැටුමපන් 10% කින් විශ්වවිද්යාල අර්ථසාධක අරමුද්ල සඳහා ද්ායක විය
යුතු මේ. විශ්වවිද්යාලයද් මපරලා වැටුමපන් 15% කට (8% ක් විශ්වවිද්යාල විශරාෙ වැටුප සඳහාද්, 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 මුේද්ර ගැසූ මස.මී. 22×10 පරොණමේ ලියුම් කවරයක් ොතර, වැල්ලෙඩෙ,
රුහුණ විශ්වවිද්යාලමේ මජයෂ්ස සහකාර මල්ඛකාධිකාරී (ආයතන අනධයයන) මවත එවීමෙන් මහෝ
ආයතන අනධයයන අංශයට පැමිණ මහෝ රුහුණ විශ්වවිද්යාලමේ මවේ පිටුවට පිවිස (www.ruh.ac.lk)
නියමිත ආකෘති පතර ලබාගත හැකිය. 2017.02.17 දින මතක් පෙණක් අයදුම්පත් නිකුත් කරනු ලැමේ.
නියමිත ආකෘති පතම
ර ේ සම්පූර්ණ කරන ලද් අයදුම්පත් “මජයෂ්ස සහකාර මල්ඛකාධිකාරී (ආයතන
අනධයයන), රුහුණ විශ්වවිද්යාලය, වැල්ලෙඩෙ, ොතර.” යන ලිපිනයට 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 නියමිත
දිනට පසුව එවන අයදුම්පත් පරතිමෂේප කිරීෙට මහේතු මේ. එමසේ අයදුම්පත් පරතිමෂේප 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 පරතිමෂේප කරනු ලැමේ.

මල්ඛකාධිකාරී
රුහුණ විශ්වවිද්යාලය,
වැල්ලෙඩෙ,
ොතර.
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