රුහුණ විශ්වවිද්යාලය
පුරප්පාඩු
මෙෙ විශ්වවිද්යාලයේමප රප්පාඩා ව  ප ඩවන ප ඩ ස හන  ත සපරු ස හන ා
2019.03.08 දිප මසක් ෙවිසි ත අයදුම්ඩත් භා්ගනු ලයේැමේ.
01.

මහජන්ස ෞඛ්ය්පීක්ෂක්(III්සේණිය) තනතුර
අවශ්ය්ුදුසුදක්:
i.

මහෞඛ්ය මද්ඩා්සමම් තරුව ෙින ත ඩවත්වනු ලයේනප ෙ නප මහෞඛ්ය
ඩරීක්ෂකවව ස තමේ  විභාගය හෙත්  පෙ
ා මෙ ුදදුුදකවම් ලයේනා
ගැනීමෙ ත අපරු සව ෙ නප මහෞඛ්ය ඩරීක්ෂකවව්මයු  වයමය ත
අවු සදු 03 කවට මපාඅ ව ඩළරප සද්ද්ක් ලයේනා න බීෙ.

වැටුප්්ක්රමය:
2018.06.01 දිපැන  විශ්වවිද්යාලයේ රන ඩාද්ප මකවාිෂන ත
හභා චක්රමඛඛ් අකකව 17/2016(v) අනුව 2020.01.01 දිප සිට
 ස.31,625 - 7×300; 10×355 - 37,275.00 [U MT 1(IIIA) ] ොසිකව
වැටුපා ඩරිොණය හිිෂ මේ. 2019 ව්නය හන ා  ස.27,794.00
වැටුමඩහි පිහිටුවනු ලයේැමේ.

02.

සහද්නිලධාීක්(II සේණිය)්තනතුර්(කාන්තා)
අවශ්ය්ුදුසුදක්:
i.

අධ්යයප මඩාදු හ න කව ඩස (හා.මඩළ) විභාගමය ත මද්ව්කවට
මපාවැඩි වා් ගණපකවදී විනයය ත 03 කවට හම්ොප හාෝථය හහිසව
විනයය ත 06 කි ත හෙත්  පෙ.

ii.

යී ලයේකකවා දවද්ය ේඩලලයේය ෙින ත පිිගගනු ලයේනප ම දි මය ගයසා
හ න කවයක් න ඛීෙ.

වැටුප්්ක්රමය:
2018.06.01 දිපැන  විශ්වවිද්යාලයේ රන ඩාද්ප මකවාිෂන ත
හභා චක්රමඛඛ් අකකව 17/2016(v) අනුව 2020.01.01 දිප සිට
 ස.31,625 - 7×300; 10×355 - 37,275.00 [U MT 1(IIIA) ] ොසිකව
වැටුපා ඩරිොණය හිිෂ මේ. 2019 ව්නය හන ා  ස.27,794.00
වැටුමඩහි පිහිටුවනු ලයේැමේ.

ැ.යු. අංක 01 - 02 දක්වා තනතුරු
පීක්ෂණයක් මගිනි.

ඳහා බඳවා ගැනී් සිුස කිීකම

්ුඛ්

03.

ආර්ෂක්සවවා්පීක්ෂක්(II්සේණිය)

අවශ්ය්ුදුසුදක්:
(i)

(අ)

හම්ොප හාෝථය ත ඩ ක් (05) හහිසව විනයය ත යකි ත (06) කි ත
අ.මඩා.හ. (හා.මඩළ) විභාගය මද්ව්කවට මපාවැඩි වා් ගණපකවදී හෙත්  ප
න බීෙ. හම්ොප ලයේත් විනයය තට සික ලයේ/මද්ෙළ භානාව ම
හාහිසයය
හ අකකව ගණිසය/වාණින අකකව ගණිසය/ගණිසය ඇරුළත් විය යුරුය.
ම
(ආ) මසව්කවට මපාවැඩි වා් ගණපකවදී අ.මඩා.හ. (හා.මඩළ) විභාගය
විනයය ත යකි ත (06) කි ත හෙත්  ප ඇන  විශ්වවිද්යාලයේ මෂේසමප අවෙ
වයමය ත වහ් ඩ කව (05) හරුටුද්ායකව ස්ථි් මස්ථවයක් න මනප
විශ්වවිද්යාලයේ මෂේසමප මස්ථවකවමයු   පෙ. මමස්ථ හෙත් වූ විනයය තට
සික ලයේ/මද්ෙළ භානාව ම
හාහිසයය හ අකකව ගණිසය/වාණින අකකව
ගණිසය/ගණිසය ඇරුළත් විය යුරුය.
හ
(ii)
මඩාලිස්ථ මස්ථවමප ම
මුද්ා මස්ථවමප ම
විශ්වවිද්යාලයේ මෂේසමප ආ්ක්ෂකව
මස්ථවමප ම
මවපත් පිිගගත් ආ්ක්ෂකව මස්ථවා ආයසපයකව වහ් ඩ කවට
(05) මපාඅ ව හරුටුද්ායකව මස්ථවයක් න බිය යුරුය.
(iii)
කවීඩලා කවටයුරුවලයේ කවියාලී ස හ භාත්ත්වය න බිය යුරුය.
(iv)
උහ: අඩි 05 අඟඛ 04 කවට මපාඅ ව විය යුරුය.
ඩරපව: අඟඛ 34 කවට මපාඅ ව විය යුරුය. (හාොපය)
වැටුප්්ක්රමය:
2018.06.01 දිපැන  විශ්වවිද්යාලයේ රන ඩාද්ප මකවාිෂන ත හභා
චක්රමඛඛ් අකකව 17/2016 අනුව 2020.01.01 දිප සිට  ස.30,725 - 17×300 35,825.00 [U-MN 1(IIIA)] ොසිකව වැටුපා ඩරිොණය හිිෂ මේ. 2019 ව්නය
හන ා  ස.27,794.00 වැටුමඩහි පිහිටුවනු ලයේැමේ.
04.

වැඩ්අධිකාීක්- සිවිල්්(II්සේණිය)

අවශ්ය්ුදුසුදක්:
i.

සාක්ෂණ විද්යා නාන කව ඩිපාමලයේ ො (සිවිඛ) හ න කව ඩත්රය ම
ටට හොප
ුදදුුදකවම් හ මෙ ුදදුුදකවම් ලයේනාගැනීමෙ ත ඩුද අද්ාලයේ මෂේත්රය පිිගනනව
අවු සදු 04 කව ඩළරප සද්ද්
ටහන: රාමය ක කව රපණුවී පමම් කවාලයේමාොව අද්ාලයේ ඩලයේරප සද්ද් හන ා හලයේකවා නලයේනු
මපාලයේැමේ.
සහෝ

ii.

නාන කව සාක්ෂණ හ න කවය (සිවිඛ) ම
ටට හොප ුදදුුදකවම් හ
මෙ
ුදදුුදකවම් ලයේනාගැනීමෙ ත ඩුද අද්ාලයේ මෂේත්රය පිිගනනව අවු සදු 10 කව ඩළරප සද්ද්

වැටුප්්ක්රමය:
2016.12.05 දිපැන  විශ්වවිද්යාලයේ රන ඩාද්ප මකවාිෂන ත හභා
චක්රමඛඛ් අකකව 17/2016 අනුව 2020.01.01 දිප සිට  ස.37,275 - 18×495 -

46,185.00 - [U-MN 2(II)] ොසිකව වැටුපා ඩරිොණය හිිෂ මේ. 2019 ව්නය
හන ා  ස.33,714.00 වැටුමඩහි පිහිටුවනු ලයේැමේ.

ැ.යු. අංක 03 - 04 දක්වා තනතුරු
පීක්ෂණයක් මගිනි.

ඳහා බඳවා ගැනී් සිුස කිීකම

්ුඛ්

සවනත් කරුණු:
•

වයහ අවු සදු 45 ට මපාවැඩි විය යුරුය. (මමස්ථ වුවත් ්නමප මද්ඩා්සමම් තරු,
හකස්ථථා, වයවස්ථථාපිස ේඩලලයේ හ උහස්ථ අධ්යාඩප ආයසපවලයේ මස්ථවකවයි ත
හන ා මෙෙ වයස්ථ මාොව නලයේ මපාඩැවැත්මේ.)

•

ඉ ස ොසිකව වැටුඩට අෙස්ව විශ්වවිද්යාලයේ රන ඩාද්ප මකවාිෂන ත හභාව
විසි ත අනුෙස අමපු ත් දීෙපා ද් මගවනු ලයේැමේ.

•

විශ්වවිද්යාලයේ මස්ථවකවයි ත සිය ොසිකව මුලිකව වැටුමඩ ත 10% කි ත විශ්වවිද්යාලයේ
අ්ථහාධ්කව අ්මුද්ලයේ හන ා ද්ායකව විය යුරු අස්, විශ්වවිද්යාලයේය ෙක  ත 15%
කවට හොප මුද්ලයේක් (8% ක් විශ්වවිද්යාලයේ වියාෙ වැටුඩ හන ා ද්, 7% ක්
විශ්වවිද්යාලයේ අ්ථහාධ්කව අ්මුද්ලයේට ද් නැ් මකවම්. විශ්වවිද්යාලයේ ඩද්ධ්න මයහි
ඩත් පම් දිපමප සිට අනිවා්ය විශ්රාෙ යාමම් දිපය ද්ක්වා, මපම් වයහ අවු. 60
ද්ක්වා වහ් 20 කව මස්ථවා කවාලයේයක් හම්ූ්ණ කිරීෙට මපා ැකි වප කවා්ය
ේඩලලයේය විශ්වවිද්යාලයේ විශ්රාෙ වැටුඩට ද්ායකව මපාවප අස්, මෙ කවා්ය
ේඩලලයේය විශ්වවිද්යාලයේ විශ්රාෙ වැටුපා අ්මුද්මලයේහි හාොජිකවත්වය ද් මපාද්්යි.)
ද්ායකව කව්නු ලයේැමේ.සවද් ආයසපය විසි ත මුලිකව වැටුමඩ ත 3% ක් මස්ථවා
නියුක්න කවය තමේ  භා් අ්මුද්ලයේ හන ා නැ් කව්නු ලයේැමේ.
අයුස්පත් නිකුත් කිීකම හ භාර ගැනීම:
අයදුම්කව සමේ  ලිපිපය ලියප ලයේද් මුද්ද්් ගැසූ මහ.මී. 22×10 ඩොණමප ලියුම්
කවව්යක් ොස්, වැඛලයේෙඩලෙ,  සණුණ විශ්වවිද්යාලයේමප මනයෂ්ඨ හ කවා්
මඛඛ්කවාධිකවාරී (ආයසප අපධ්යයප) මවස ම පමෙ ත ම
ආයසප අපධ්යයප
අකයයට ඩැිෂණ ම
 සණුණ විශ්වවිද්යාලයේමප මවේ අඩලවියට පිවිමාමෙ ත
(www.ruh.ac.lk) නියිෂස ආකවෘන  ඩත්රය ා නනවා ගැනීම් ඩරිඩාටියට අද්ාළ මසා්රු ස
ලයේනාගස ැකිය. 2019.02.28 දිප මසක් ඩෙණක් අයදුම්ඩත් නිු ත් කව්නු ලයේැමේ.
නියිෂස ආකවෘන ය භාවිසා කව් හම්ූ්ණ කව්ප ලයේද් අයදුම්ඩත් “මනයෂ්ඨ හ කවා්
මඛඛ්කවාධිකවාරී (ආයසප අපධ්යයප),  සණුණ විශ්වවිද්යාලයේය, වැඛලයේෙඩලෙ, ොස්.”
යප ලිපිපයට ලියාඩදිකචි සැඩෑමලයේ ත මවිය යුරුය. අයදුම් කව්ප ලයේද් සපරු් ලියුම්
කවව්මප වම්ඩහ ඉ ළ මකවලයේවම් හන  ත කවළ යුරුය.
අහම්රප්ණ ම
අඩැ ැදිලි ම
ඉ ස ුදදුුදකවම් පිිගනන අවයයසාවය ත හරප්ා
මපාන බීෙ ම
නියිෂස දිපට මඩ් ම පෙට අමඩාම ාහත් වප අයදුම්ඩත්
ඩන මෂේඩ කිරීෙට මේරු මේ. මමස්ථ ඩන මෂේඩ කවළ අයදුම්ඩත් කවව් මේරුවක් නිහා
ම
පැවස හලයේකවා නැ සෙට අවකවාය මපාෙැස.
්ානය/හකස්ථථා/වයවස්ථථාපිස
ේඩලලයේවලයේ
මද්ඩා්සමම් තරු/හකස්ථථා/වයවස්ථථාපිස ේඩලලයේ

අයදුම්කව සව ත
සිය
ඩධ්ානී ත ෙින ත අයදුම්ඩත්

ඉදිරිඩත් කවළ යුරු අස්, මමස්ථ ඉදිරිඩත් කව්නු මපාලයේනප අයදුම්ඩත් ඩන මෂේඩ
කව්නු ලයේැමේ.

 සණුණ විශ්වවිද්යාලයේය,
වැඛලයේෙඩලෙ,
ොස්.
2019.02.07

මඛඛ්කවාධිකවාරී

