රුහුණ විශ්වවිද්යාලය
පුරප්පාඩු
මෙෙ විශ්වවිද්යාලමේ පුරප්පාඩු වී පවතින පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා 2014.08.22 දින මතක්
ෙවිසින් අයදුම්පත් භාරගනු ලැමේ.
01.

උද්යාන පාල( ූමි ද ද්ශකශ( - III මරේණිය
අවශය සුදුසු(ම්:
i.
(ෘෂි විද්යාව මහ (ෘෂි තාෂණයය සහ (මෙනා(රණයය සහ ප්රධාාන වියය
මලස මභ ග විද්යාව/උද්යාන මභ ග විද්යාව/විසිතුරු ෙ ව වගාව/වන වගාව
යන වියයයන් සෙග පිළිගත් විශ්වවිද්යාලයන්න්/උසස් අධායාපන
ආයතනයන්න් ලබාගත් සිව් අවුරුදු විමශේයමව්දී උපාධිය
සහ
රාජ්ය ආයතනය(/සංස්ථාව( මහ පිළිගත් මපෞද්ගලි( ආයතනය( මි ද
අලං(රණයය පිළිබඳ අධීෂණය ේටමමම් තනතුර( වසර(ම මනොඅඩු මසේවා
පමපුරුද්ද් ලබා තිබිය යුතුය.
මහ
ii.
පිළිගත් විශ්වවිද්යාලයන්න්/උසස් අධායාපන ආයතනයන්න් උද්ද ද් විද්යාව
පිළිබඳ ලබාගත් සිව් අවුරුදු විමශේයමව්දී උපාධියක්
සෙග
රාජ්ය ආයතනය(/සංස්ථාව( මහ පිළිගත් මපෞද්ගලි( ආයතනය( මි ද
අලං(රණයය පිළිබඳ වසර මද්((ම මනොඅඩු මසේවා පමපුරුද්ද්ක් ලබා තිබිය
යුතුය.
වැටුප් ක්රෙය:

02.

රු.26020 - 3×585 - 27775ූEB 28420 - 12×645 - 36160
ොසි( - U-EX 1 (II)

පූශකණය(ාලීන මන්වාසි(ාගාර උපපාලි(ා ූII මරේණිය
අවශය සුදුසු(ම්:
(i)
පිළිගත් විශ්වවිද්යාලය( උපාධිධාාරිනිය( විය යුතුය. මන්වාසි(ාගාර
පරිපාලනය හා (මෙනා(රණයය පිළිබඳව පමපුරුද්ද්ක් ඇති අය ම(මරහි වැඩි
සැලන් වලක් ද්ක්වනු ලැමේ.
(ii)
වයස අවුරුදු 45 ම මනොවැඩි විය යුතුය. ූඑමසේ වුවත් රජ්මේ
මද්පාශකතමම්න්තු, සංස්ථා, වයවස්ථාපිත ෙණ්ඩල සහ උසස් අධායාපන
ආයතනවල මසේව(යින් සඳහා මෙෙ වයස් සීොව බල මනොපැවැත්මව්.)
වැටුප් (ෙ
ර ය:

03.

රු.22,240 - 18×320 - 28,000/= (ොසි() U-MN 3(II)

ආරෂ( මසේවා පරීෂ( ූII මරේණිය)
අවශය සුදුසු(ම්:
(i)
ූඅ
සම්ොන සාොශකථයන් පහක් ූ05 සහිතව වියයයන් හයන්න් ූ06
න්න් අ.මපො.ස. ූසා.මපම විභාගය මද්වර(ම මනොවැඩි වාර
ගණයන(දී සෙත් වී තිබීෙ. සම්ොන ලත් වියයයන්ම සිංහල/මද්ෙම
භායාව මහ
සාහිතයය සහ අං( ගණිතය/වාණිජ් අං(
ගණිතය/ගණිතය ඇතුමත් විය යුතුය.
මහ
(ආ මතවර(ම මනොවැඩි වාර ගණයන(දී අ.මපො.ස. ූසා.මපම විභාගය
වියයයන් හයන්න් ූ06 න්න් සෙත් වී ඇති විශ්වවිද්යාල මෂේතරමේ
අවෙ වශමයන් වසර පහ( ූ05 සතුටුද්ාය( ස්ථිර මසේවයක් තිමබන
විශ්වවිද්යාල මෂේතරමේ මසේව(මයකු වීෙ. එමසේ සෙත් වූ වියයයන්ම

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

වැටුප් ක්රෙය:

සිංහල/මද්ෙම භායාව මහ සාහිතයය සහ අං( ගණිතය/වාණිජ් අං(
ගණිතය/ගණිතය ඇතුමත් විය යුතුය.
සහ
මපොලිස් මසේවමේ මහ හමුද්ා මසේවමේ මහ විශ්වවිද්යාල මෂේතරමේ ආරෂ(
මසේවමේ මහ මවනත් පිළිගත් ආරෂ( මසේවා ආයතනය( වසර පහ(ම
ූ05 මනොඅඩු සතුටුද්ාය( මසේවයක් තිබිය යුතුය.
(ඩ
රී ා (මයුතුවල (රියාලලී සහභාගීත්වය තිබිය යුතුය.
උස: අඩි 05 අඟ ව 04 (ම මනොඅඩු විය යුතුය.
පපුව: අඟ ව 34 (ම මනොඅඩු විය යුතුය. ූසාොනය
වයස අවුරුදු 45 ම මනොවැඩි විය යුතුය. ූඑමසේ වුවත් රජ්මේ
මද්පාශකතමම්න්තු, සංස්ථා, වයවස්ථාපිත ෙණ්ඩල සහ උසස් අධායාපන
ආයතනවල මසේව(යින් සඳහා මෙෙ වයස් සීොව බල මනොපැවැත්මව්.)
රු.16,070 - 17×155 - 18,705.00 - ොසි( [ U-MN 1(IIIA ]

අමනකුත් පති
ර ලාභ:
විශ්වවිද්යාල මසේව(යින් සිය ොසි( වැටුමපන් 10% න්න් විශ්වවිද්යාල අශකථසාධා( අරමුද්ල
සඳහා ද්ාය( විය යුතු මව්. විශ්වවිද්යාලයද් මපරලා වැටුමපන් 15% (ම ූ8% ක් විශ්වවිද්යාල
විශරාෙ වැටුප සඳහාද්, 7% ක් විශ්වවිද්යාල අශකථසාධා( අරමුද්ලම ද් බැර ම(මශක. සොන මුද්ලක්
ද්ාය( (රන අතර, තවත් 3% ක් මසේවා නියුක්ති(යන්මේ භාර අරමුද්ල සඳහා බැර ම(මශක.
අයදුම්(රුමේ ලිපිනය ලියන ලද් මුද්ද්ර ගැසූ මස.මී. 22×10 පරොණයමේ ලියුම් (වරයක් ොතර,
වැ වලෙඩෙ, රුහුණය විශ්වවිද්යාලමේ මජ්යය්ස සහ(ාර ම වඛ(ාධි(ාරී ූආයතන අනධායයන
මවත එවීමෙන් මහ ආයතන අනධායයන අංශයම පැ දණය මහ රුහුණය විශ්වවිද්යාලමේ මවේ
පිටුවම පිවිස (www.ruh.ac.lk) නිය දත ආ(ෘති පතර ලබාගත හැන්ය. 2014.08.15 දින මතක්
පෙණයක් අයදුම්පත් නිකුත් (රනු ලැමේ.
නිය දත ආ(ෘති පතරමේ සම්පූශකණය (රන ලද් අයදුම්පත් “මජ්යය්ස සහ(ාර ම වඛ(ාධි(ාරී
ූආයතන අනධායයන , රුහුණය විශ්වවිද්යාලය, වැ වලෙඩෙ, ොතර.” යන ලිපිනයම ලියාපදිංචි
තැපෑමලන් එවිය යුතුය. අයදුම් (රන ලද් තනතුර ලියුම් (වරමේ වම්පස ඉහම ම(ලවමශක
සඳහන් (ම යුතුය.
අවශය විස්තර සඳහන් මනොන්රීෙ, අපැහැදිලි වීෙ මහ මවනයම් අවශයතාවයක් සපුරා
මනොතිබීෙ හා නිය දත දිනම පසුව එවන අයදුම්පත් පරතිමෂේප න්රීෙම මහේතු මව්. එමසේ
අයදුම්පත් පරතිමෂේප (ම විම මෙොනෙ මහේතුවක් නිසා මහ එෙ අයදුම්පත් නැවත සැලන් වලම
භාජ්නය (රනු මනොලැමේ.
රාජ්ය/සංස්ථා/වයවස්ථාපිත ෙණ්ඩලවල අයදුම්(රුවන් සිය මද්පාශකතමම්න්තු/සංස්ථා/
වයවස්ථාපිත ෙණ්ඩල පරධාාීනන් ෙඟින් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් (ම යුතු මව්. අද්ාම
මද්පාශකතමම්න්තු පරධාාීනන් ෙඟින් ඉදිරිපත් මනො(රන අයදුම්පත් පරතිමෂේප (රනු ලැමේ.
ම වඛ(ාධි(ාරී
රුහුණය විශ්වවිද්යාලය,
වැ වලෙඩෙ,
ොතර.
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